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VATANİ KABiNE 2~:~~ 
TELAŞ iÇiNDE Sur~~:ee ~i!:s~:~~l~~ksi-

Elcezİre ve kamışlı Arapları ru··rkı·yeı ş~ = 2~ (Tü~k~özü.muh.a.bi~i~ 
den) Surıye hukumetı Fılıstının • 1 • d ki • • b • ld • d • taksimine asla razı değildir. Bunun 

Ye ı tıca e ece erJilJ ) Jr ) 'çin ~ün Suriye ~~kumeti Fevkalade 
lcomıser Kont do Martele bir nota 

._........... d' • ...................... .., ................................................................................................................ ., ......... ,.. vcı ı ve notanın Mıllctler Cemiyeti· 

! Biz, haksızlıklardan kurtarılmazsak Türkiyeye iltica edeceğiz. ! ne de iblağını istedi. 

i Alicenap Türkiye elbette Hatay türkleri gibi bizim de hakkı : Bu nota da, Suriyenin Fılistin 
· V • d ile olan sıkı tesanüdü izhar edılmek • mızı arar. e aramasını rıca e eceğiz ! 
•-...... .................. ..................................................................... ~ • .., • .., ......................................... - ' dte ve asırlarca Filistin toprakların · 

Antakya : 23 [ Türksözü muha. 
~~rirıden ] - Demirgömlekliler Su. 
tıye ordusunda nısıf maaşlı sınıf ol. 

rnak ·· uzere alınacaklardır. 
KamışJı Arapları Refik Bakinin 

klavuzlığile Suriye meclisine dün ı 
müracaat ederek ( vatani kuvvetleııi 
bizi buradaki anasır kavgaların- ' 
dan ve fene hareket eden vatan~me· 
murlarmdan vikaye etmez • 

• ·-·-·-·-· a yaşamış Araplann böyle bir 
se akalliyetlerin iddia ettıklcri taksime müstahak olmadıkları ve bu 
Bihenitehrinde mevcud bilu . Jşe başka bir surctitesviye lıulun 
mum ahali ile elbirliti yaparak Tür. ~a5ı talr>p edilmektedir. 
kiyeye iltica edeceğiz. 

Çünkü alicenap Türkiye düşeA· 
lerin elinden tutmaktadır. Elbet te 
Hatay Türkleri gibi bizim de hak. 
kımızı arar. Ve aramasını rica ede· Türk-Fransız dostluğu 

hir daha tebarüz ettirildi 
ceğiz. ')Mealinde 1000 den fazla im· 
zah bir mazbata vermiılerdir. 

Fransız gazeteleri 
Alman matbuatına şiddet

li hücumlara başladı 

PariK: 23 (Radyo) - Diploma-

~Cenevre mukavelelerinin musaddak - ~------------------------------~ 
suretleri dün Paris elçimizle Del-

bos arasında teati edildi 

P•rl• ••flrlm1z Oavaz sefaretteki çah,ma odasmda 

Paris : 23 (Radyo) _ Türkiye büyük elçisi Bay Suad Davaz bugün 

Fransa hariciye vekaletine gelmiştir. · 
Bay Delbos ve Suad Davaz bu tema!llarında, Cenevrede ımzalanan 

Bu hareket karşısında telaşa dü. 
şen Suriye Meclisi ve kabinesi bir 
heyet seçip bu gün Elcezireye gön· 
dermiştir. 

Elcezireye gelmekte olan bu he. 
yetin gerek Kamışlı ve gerekse El
cezire Araplarına tatmin etmeğe mu· 
vaffak-"olamıyacağı sanılıyor Çünkü 
buradaki kitleler vatanilerden bü· 
yük haksızlık görmüştür. 

i mahafili, Alman ajansının, lspan. 
,aya Fransız Lejiyonları gönderildi. 
ti hakkındaki neşriyatını kat'iyetle 
tekzip etmektedir. 

Paris : 23 (Radyo) - Bugünkü 
gazeteler, 800 Lejiyonun lııpanyaya 
sevkedilmekte olduğu hakkında neş. 
riyat yapan Alman radyo ve mat
buatınA şiddetli hücomlar yapmak. 
tadırlar. 

Jilistin asli taksim 
edilecek değildir 

Filistin ebediyen, Milletler Cemiyeti 
oamına İngiltere tarafından idare 

edilecektir 
Londra : 23 ( Radyo ) - Filis· 

tin işlerile yakından alakadar olan 
Avam Kamarası ittifakla bir muvak 
kat sureti tesviye kararı kabul et. 
miştir. Filistinin şimdiki halde tak
simi tasvip edilmiyecektir . 

Beyaz kitaptaki vakayi suretile 
parlamentoya bir plan verilmek üze 
re Milletler Cemiyetine bildirilecek
tir . 

mesi hususunu da isteyemezdi. Zira 
Milletler Cemiyeti bir çok vakalarda 
değiştirme keyfiyetini nazarı itibara 
almamıştı. Fakat bugün için değiş· 
tirilmesi 1 zamanın icabettirdiği bir 
vesika varsa o da Filistinin taksi· 
midir. 

Filistin lngiltcrenin toprağı de
- Gerisi ikinci sahifede-

, 
ZUmrUd :daOlarm yUksek eteklerindeki fU yol 
memleketimize her yerden çok yara,acaktır 

Tuırü~tük yoooar 
Modern tesisat yapacağız 

Gelir kaynakları tesbit edildi 

ADANA bA PLANA DAHİL 
Ankara · 23 ( Tiiılrc:n'7;: ...... L-L: • '·• •· • • b'" .. ·ı ti 

bakımından değeri olan ve turist- toplayabilecek kıymette utun vı ayc e · 
rimizc teşmil edilP-cekt r . 

Bn. Afet 
Fevkalade kaynaklardan satlana. 

cak gelirlerle bü ·ük şehirlerimizin 

turistik yolları yapılacak , kaplıca 
laı da, p\ai\arda tarihi eserlerin faz-

İsviçreden tistanbula geldi la bulunduğu yerlerde , .. güzel tabi-
istanbul : 23 ( Hususi } - bviç· 1 at köşelerinde -: mesela Çukurova 

rede bulunmakta olan, Tarih kurumu gibi - asri tesısler kurulacaktır · 
Asbaşkanı Brofcsör Bayan Afet dün Bunun .çin iç Bakanlıkta İzmir 
şehrimize gelmiştir. . turistik yolları projesini hazırlamış 

olan komisyon , alakalı vilayetlerin 
delegelerinin iştirakiyle yeniden top· 
lantılarına başlıyacakbr . Komişyon 

üçton altun 
Vaşington: 23 (Radyo) - Bir 

Alman, bir Fransız ve bir Amerika· 
üç araştıncı uzun müddet araş' 
tırdıkları altın hazinesini bir mağara 
içinde bulmuşlardır. 

memleketimizde turizmin gelişmesi 
için alınması gere .. ken tedbirleri .. bi~ 
kül halinde mütalaa ve yur.~un turlu 
yerlerinde hiss~lunan .. bı.~ .?1ü~terek 
ihtiyacın umumı ve şumullu hır çer 

Bulunan hazinede 3000 
çeve içinde gerçekleşmesini kararlaş· 

kilo al. tırmış bulunmaktadır. 
tın vardır. 

musaddak mukavele suretlerini teati etmişlerdir. . . . . 
iki dost devlet mümessilleri arasındaki bu foı malı tem ıkmalı, karşı-

lıklı dostluk hislerinin izharına vesile olmuş ve her iki devi.et adam~ da 
~u dostluğun hayırlı neticesinden samimi bir lisanla bahsetmaşlcr ve dığer 
sıyasi ricalin:dc iştirakiyle uzun birhasbihalde bulunmuşlardır. 

Dün akşam Avam Kamarasında, 
Filistinin taksimi hakkında müstem· 
lekit Nazırı bir nutuk irat ederek 
demiştir ki: 

Filistinde Yahudiler Milli bir yurt 
kuramıyacaklardır. l..ikin onlara Fi
listinde bir yurt vereceğiz. 

Tahmin olunduğuna göre , turis· 
tik yollar ve kap'ıcalar ile plajlarda 
ve turistlerin toplanacakları mahal
lerle diğer spor , eğlence , tarihi 
eserlerin kuruluşunu sağlayacak ge· 
lirler şu kanallardan temin edilecek· 
tir : 

Aragon cephelerinde 
asiler vaziyete hakim 

1 - Bu tesislerin yapılacağı vila • 
yetler içindeki yol mükelleflerinin 

inkişaf yol vergisi mükellefiyetine zammeUzak Şarktaki vaziyet 
korkUlu değil 

Çin-Japon askeri ma~~amat.ının 
anlaştığı haberi veriliyor 

Nankin : 23 (Radyo) - Nankin 
a~keri makamatı , intizar tavsiyesi 
nı kabul etmiştir. 

Nankin : 23 (Radyo) - Topla 
nan bir komite buhranının halli için 
Ş~n~ -Hay- Şeke itimadını bildir. 
mıştır. 

Nankin : 23 (Radyo) - Dün 
geced~nberi hudutlardan çarpışma 
haberı alınamamıştır. 

. Nankin: 23 (Radyo} - Domei 
aıansının bildirditine göre Çin ve 
Japon askeri malcamatı arasında 
anla§ma elde edilmiştir • Her iki 

hükumetin de bu anlaşmayı müsaitC 
karşıladıkları haber verilmektedir. 

Tokyo : 23 (Radyo} - Nankin 
den gelen bir telgrafa göre Ceneral 
Şuvang Japonların on dokuz Tem 
muz notasına henüz cevap verme· 
miştir. 

Tokyo : 23 (Radyo) -- Çinlile-
rin çekilmesile Şimali Çinde vaziyet 
salah bulmaktadır. 

Nankin : 23 (Radyo) - Çin 
kıtalarının Vanpisgtcn tamamile çe· 
kildikleri teyit edilmektedir. 

Tiyençin : 23 (Radyo) - Çin 

işte bu noktalarda bir tezat var
dır. Araplara gelince , onlar Irak , 
Erdenin elde ettikleri istiklali bu 
hadiselerden hiç bir zaman elde 
edemiyeceklerdir . Onlara istiklal 
verilmiyecektir. 

Bu iki milletin geçimsizliği yüzün
den lngiltere hükumeti Milletler Ce· 
miyetine giderek manda rejiminin 
iyi bir şekilde devam ettiğini söy. 
leyemezdi. Ve bu rejimin değiştiril-

ordusunun eski Cenerallarından 
Şoktung Japonlar tarafından tevkif 
edilmiştir. Japonlar bu tevkifin, Ja. 
pon sefirini öldürmek için tertip edi· 
len komploda Ceneralda alikah gör 
mekten ileri geldiğini s5ylemcktedir
ler. 

Nankin : 23 (Radyo) - Şang· 
hayşek'in riyaseti altındaki Çin-Ja 
pon askeri komiayonu bir bekleme 
vaziyeti almaya karar vermiştir. 

Harp, F rankocuların lehine 
etmeğe başladı 

jMadrid ve Valansiya d~nizden ve karadan 
1 şiddetli bombardmanlara maruz kaldı 

dilecek ikişer lira . 
2 - vilayetlerde yol tahsisa

tından her yıl ayrılacak muayyen bir 
miktar . 

3 - Şehir içinde ve banliyöler· 
de işliyen muayyen tarifeli kara ve 
deniı nakil vasıtalannın yolcu bilet· 

Londra : 23 (Radyo) - lspan· 
yol asilerinin elinde bulunan Kome· 
yi Kruvazörü, hükumet sahillerini 
bombardman etmek için dün gece 
açılmıştır. 

lerine zammolunacak bir mikdarla 
ri Madridi bombardman etmişler· vilayet merkezine bağlı şehir , kasa

ba ve köyler arasında işliyen muay. 
yen tarifeli nakil vasıtaları ücretle· 
rine eklenecek bir mikdar · 

Salamanka : 23 (Radyo) - Bu 
günkü son haberler, hükumetçilerin 
vaziyetinin çok vahim merkezde bu· 
lunduğu yolundadır. 

Londra : 23 (Radyo) - lspan. 
yada alınan son haberlere göre; hü. 
kumetçiler müşkülleşen bir vaziyet 
içinde kıvtanmaktadırlar. 

Asiler Aragon cephesinde dur· 
madan ilerlemektedirler. 

Naayonaliıtlerin topçu kuvvetle· 

dir . 
Barselon : 23 (Radyu) - Bar 

selon bu gün bir asi harp g\~misi ta· 
rafından bombardman edildi. Şehir. 
de hasar büyüktür. 

Paris : 23 (Radyo) - İspanyol 
cephelerinden Havas ajan~mın aldı. 
ğı malumata göre; Beşinci ıkolordu
nun ileri hareketi devam ediyor. 

Nasyonalistlerin sıkıştırmaların· 
dan endişeye düşen düşman kuman· 
da heyeti yeni kuvvet ve son sistem 
silih malzamesi getirmiştir. 

Nuyonalistler dün i'ecc yarısın 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Yol mükellefiyetine yapılacak 
zamlar hususi idareler tarafından 

- Gerisi ikinci sahifede -

içeride 

Rajo babanın kasası 
cllikôye) 

Nevzad GUven 

lstanbul röportajları 
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İstanbul röportajları 

BEYO LU 
K onuştuğum Is. ---

tanbullular: İstanbulun bütün eğlence yer-
- "Hay- lerini,pasaportlarındaki vize mü-

ret .. Hayret, diyorlar. 
Beyoğlunun hiç birse rekebleri henüz kurumamış san'-
ne bu mevsimdeki ka- atkarlarla, İstanbulludan daha 
dar kozmopolit görme· ziyade egw lenmek istiyen akalliyet
miş ve hiç bir zaman 
akalliyetlerin varlığını, ler işgal etmiştir. 
bizden ayrılıklarım bu.:...-----------------• 
kadar hissetmemiştik. "Doğıu .. Söz lariyle burasının kendine has bir şüh· 
!erinde çok haklılar... Düne kadar reli vardır . Az arkada alaturka kıs· 
ve bu gün de hala içimizde bizle mında Münir Nureddin . Teknik se· 
yaşayan bu insanlar; gittikçe zevk- sini ve Hamiyeti dinlemek için, yanı 
!erinde de bir ayrılık, gayrılık gös- başında bu esen havayı dezenfekte 
termeğe başladılar. etmek mutlaka elzemdir. Yürüyelim 

Bilhassa bu sene Beyoğlundaki Taksim bahçesine , burası öteden-
yaz eğlence yerleri akalliyetleri o beri beş kuruşluk yerdi. Busene bu 

kadar tatmin ediyor ki hep orada top kalktı . Şimdi burada bir kaç gün· 
larıdılar. dür malilmumuz " Zozodalmasın ,, 

" Neredeyim acaba ? ... Atina. iştirakiyle yabancılığı teksif ettirilen 
nın uzağındaki F alerasunda mı? Yok· hava sizi dinlendirmek değil , çile-
sa Pirenin Paşa limanında mıyım ?. den çıkarmak içindir . Dilimizin sa· 
Buraları o kadar oralara benzeti!- tırlandığı yer : 
mek isteniliyor , ki ... Neden, bilmem " Garson .. 
müsevilerin de bu yerlerde şarkıları " Horisti pasam ?! 
uzun uzun tabasından alkış toplu- " Bir dondurma 1 
yor • " Ameı;os 1 

Kendi zevklerimizi tekemmi:le Ve bağırır içeriye : 
giderken ; bu yol dikenleri, insanın " Enapagoto 1 
fena hayatını yakıyor doğrusu ... Bunlara ; bir Mara , bir Make 

Şimdi sizinle " Perapalas" dan donya, Tesalya şarkılarına kızsanız, 
yukarıya Taksime çıkalım, oradan köpürsenizde boştur • Ne ç.alkıcısı , 
da Harbiyeye uzanalım : ne şarkıcısı , ne servis yapanı, batta 

" Garden • ve müştemilatı • Te- belki de sahibi de ;Türk değildir . 
pebaşı bahçesi " malum . Onlar biç Sizi teselli edecek , az yukarısında 
bir zaman eşiklerinden· içeriye Türk alaturka kısmında okuyan .5afiyenin 
san'atkarı sokmamıştır. Yüksek kon- billur sesi olabilir. Yahut - erken 
somasyonla da tamamile bir elçilik bir saat ise - bogazda sürülüp gi-
imtiyazını taşır. den Akay vapurlarının dirckler:n· 

Yine Tepebaşında •Halk bah- deki ay yıldızlı bayrağın haşmeti , 
çesi " yalnız yaza inhisar eden bu onların bu yarım Türklüğünü hiçe 
bahçe; bilhassa bu seııe " Atina " saymaya, bir kıymet vcrmeğe da-

tlan bir rum Havayan Kitar ve şar- vet eder. 
kıcı)arı getirmekle rağbetini arttırdı. Yene yörüyelim. Ve harbiyeye 
Arttırdı diyorum. Fakat bize göre uzanmadan altın bakkalda duralım. 
bir şey kazandırmadı. Eğlenen ne Sağımızda boğaza meyleden arazide 
ben ve ne de sizsiniz .. Sadece en- mühmel, yapısız kalmış bir yere gi· 

la• .. Akalliyetler.. relim. 
Aynı bahçenin diğer köşesinde- Maçka, Şişli ve Harbiye ekalli-

ki müzik de iki Türk şarkisile vazi yetleriyle akşamları dolup buşalan 
yeti idare edince, o aa yabancı tür- bahçe: 
külerle karşısındakine uyar. Ve şu Belvü .. 
yanınızda sohbetinde; karşınızda Yıkık kapılarında beş altı lüks 
sazile, sözile dilinizi kullanmıyan bu taksi daima bulunur. Bunlar alaturka 
kalabalıktan on kuruşluk gibi ufak kısmında Muallayı dinleyen malıdud 
bir konsomasyonla kurtularak gece bir kaç bahtiyardır. Adımlarınızı 
on ikiJe evinize döndüğünüz zaman, sağa çevirmezde kadınlı erkekli gi
kulaklarınızı tırmalayan bu yabancı den yabancı kalabalığa karışırsanız; 
ahenkten alamadığınız tadı, mırıldan- yene bir akalliyet havası esen o bir 
dığınız bir Türk bestesile telafi et- karışlık yerde, alafıı anğa kısmında 
meğe çalışırsınız. Bir kaşık serin ha- "Tomakosu. en yeni Atina türküle-
va içinde bu kadar ' tazyikin ve sizi rini bagırırken sahnede görmek mu 
boğmadığını şayanı hayret bir şey kadderdir. Ve o vapurda, trende, 
geçelim, tramvayda sizi sinir kesen yabancı 

heride asri sinemasının az arka- muhaverelere zorla azıcık bir aşma
sına düşen ve kapısında iri harflerle lığınız olmuşsa, duyduklarınızla her 

, 
1 
" Ankara Ticaret Odasının 

Güzel teşebbüsü 
NEFiS, UCUZ SEBZE VE MEYVE 
YEYEBILMEK iÇiN TEDBiRLER 

ALINDI 

Şehrimiz Ticaret Odasına 
gelen ehemmiyetli tamim 

Ankara ticaret odası, Ankara· 
lılara yurdun her tarafında yetişen 
her çeşid meyvaların en nefini, rnüm 
kün olduğu kadar ucuz fiatla yedir 
mek için çok enteresan ve diğer bü 
tün ticaret odalarına örnek ~olması
nı dilediğimiz bir işe teşebbüs et
miştir. 

Ankara Ticaret Odası milli 
mahsullerin iç piyasalarda sürümünü 
temin etmek için yaptığı tavsiyeleri 
tatbik mevkiine koyarak (Türk ma
lı) servisi adiyle bir teşkilat vücuda 
getirmiştir. 

Bu servis şimdilik: 
Fıstık , fındık , badem , kuru 

kayısı , kuru üzüm, kuru incir gibi 
kuru meyvalar: 

Elma , armut , portakal , man 
dalina , limon , nar , ayva , hurma 
gibi ambalaj yapılmağa müsaid mad 
deler asgarı 25 kiloluk muntazam 
ambalajlı yaş üzüm , pastırma ve sa
ir mamulat; gibi maddeleri istihsal 
mıntakalarından; oralardaki piyasa 
satışlarına göre odaya müracaat 
edip sipariş veren vatandaşlara te
darik edecektir. 

Ticaret odamız bu servisin iyi 
bir şekilde çalışabilmesi ve alakalı· 
!arın menfaatlerine uygun şartlar 
içinde mal tedarik edebilmek için 

diğer ticaret odalarının yardımını 
istemiş ve bu ticaret odalarından 

şu malumatın verilmesine lüzum gös 
termiştir: . 

" a) Bu maddelerin yerinde alış 
fiatları. 

b) Asgari beş kiloluk ambalaj 
masrafları, 

c) Ankaraya kadar nakil masra 
fı. Gibi hususatın evvelden bilinme
sine lüzum vardır. 

Bununla beraber, müstahsil mın · 

takalardaki mevadın fi:ıtları daima 
temevvüç edeceğine göre hiç olmaz 
sa 15 günde bir fiatlar hakkında 
malumat almamız da lazımdır. 

Binaenaleyh, maksad ve ricala 
rımız bu suretle arzedildikten sonra 
en kısa bir zamanda filiyata geçebil· 
memiz için istediğimiz malumatın 

ve bu hususta ba_şkaca fikir ve mü
taJaalarınız varsa bunların da tezel
den işar buyurulmasını rica ederiz.,, 

Ticaret odamız bu tamimini şu 
ticaret odalarına göndermiştir: 

" Cumhuriyet " bahçesi levhası asıl- birinin milliyetine göre gündelik bir 
mışken ,: ekalliyetlerin bir gayret~i- muhabir olursunuz. Onlar azlık fakat 
kenlik olsun diye ayni manayı ifade eğlence yerleri pek çok .. Bu neden?, 

lstanbul: lzmir, Mersin, Alaşe· 
hir, Manisa, Menemen, Niğde, Ada
na, Gaziantep, Maraş, Malatya, Amas 
ya, Giresun, Ordu Trabzon, Sam-

' 
sun, Aydın, Eskişehir, Adapazarı , 

eden " demokratiya " dedikleri bah· Nimetlerimizle, içimizde yaşayan 
çeye girmeyelim . Çünkü bu yer bu akalliyetlerin dilimize gösterdik 
Filistinin yan topraklarına namzed- ]eri lakaydiyi büyük bir kalple af 
!erin bir parçası gibidir . Bize ayrı. ederken; kendi muhit ve zevklerini 
lık gösteren sazını , sözünü , şarkısı· · burada ihya etmelerine göz yummak 
nı dinleyip kahırlanmak tansa geç . cidden zor hazmedilebilir bir şey .. 
mek en salimi .. Bahusus ki, kultuğumuzdan çıkışı 

Birden Taksime ve oradan Hay- rubu asrı olmayan ve örnek olabile-
riyeye indim . Çünt.ii kışlık eğlenti ceğimiz bir akalliyet ve bilha~sa 
yerlerine , sinemalara , barlara , bil- orası değil çok ötesi garp olursa .. 
hassa ekalliyetlerin • daverna " lan. insan bunlardan bunalınca, mutlaka 
na uğramak mevsimsiz . köprünün diğer tarafınamı geçmeli 

dersiniz .. 
• Panorama " 1 ötedenberi ismi- 1 1 d k şte stanbulda Beyoğlun a İ bu 

le yabancılığı koruyan bu yerin ala. senenin yaz eğlence yerleri. 
franga kısmı bir" Atine " bahçesini Ve asıl eğlen.-nleri.,. 
andırır . Şu farkla ki ; orddaki " re · Tarık Ôm•r 
çine ,. yerine , burada bira .. içilir . 
Çalgınıların , şarkıcıların Yunancay 
la yeni vize edilmiş" pasaportlarının 
mürekebi henüz tazedir . 

Karşıdan füsunlu ışıklariyle, ma· 
vi durgun sulariyle güzelim Bogaz· 
içi görünmese , ve hem insanı çıldır- [ 
tır adeta .. Müstahcc11 kaba şarkı-

------·------
Merkez mücade bay

tarı döndü 
Ceyhanda koyunlara dalak aşısı 

yapan merkez mücadele baytarı 
Ali Rıza Taşkın dün şehrimize 

dönmüştür. 

Kütahya, Kayseri Urfa ticaret oda
ları. 

Samsun-Ankara 
Yolu üzerindeki köprünün 

inşaatı ikmal ediliyor 
Bolu : 23 (A.A.) - Samsun -

Ankara yolunun üzerindeki 50 met
relik köprünün inşaatı ikmal edilmiş 
ve açılma töreni de yapılmıştır. 

Markoni için 
Bütün İtalyan radyo istas 
yonları hır sükut devre 

si geçirdi 
Roma : 23 (Radyo) - Marko

ninin hatırasını taziz için bütün !tal· 
ya radyo istasyonları dün bir sükut 
devresi geçirmişlerdir. 

Büyük alim için ltalyanın bütün 
şehirlerinde konferanslar verilmiş
tir. 

Kazanç vergisi 
Her ortak ayrı vergiye 

tabi tutulacak 

Maliye Vekaleti kollektif şirket· 
lerde kazanç vergisi için beyanname 
usulü tatbik edildiği tekdirde her 
ortağın herbirinin hissesine isabet 
eden mikdann ayrı ayrı vergiye tabi 
tutulmasını kararlaştırmıştır. 

Maarifte: 
Orta okul öğretmenliği 
sınavında kazananlar 

Orta okul öğretmenliği yazılı sı· 

navına girmiş olan vilayetimiz ilk 
okul öğretmenlerinden Adana Cüm· 
huriyet okulundan Sait Taraman , 
Kürkçüler okulu başöğretmeni fs
mail Güner ve öğretmen Mehmed 
Sözen , Baba, merkez okulu öğret
meni Kemal ve Kozan merkezi is
tiklal okulu öğretmenlerinden Hasan 

kazanmışbr. 

Fabrika amelesinin 

Okuyup yazma 
tasdiknameleri 

Şehrimiz Gilodo fabrikası işci 
dersanesinde okutulan amelenin im
tihanları bitmiş, belgeleri veril
miştir. 

Buak am 
Halkevinde bir Lozan 

gecesi yapılacak 

Bu akşam Halkevi bahçesinde 
bir Lozan gecesi verilecektir . Bü
tün haıkımız bu geceye davetlidir . 

Giriş kartı yoktur · 

Şehirde hayat 

Zabıta raporunda bildirildiği ne 
göre şrhirde inzibati durum normal. 
dır . 24 saat içinde en küçük bir 
hadise bile kaydedilmemiştir . 

Bir adam araba 
altında kaldı 

Krataşın Keşik köyünden Sü
leyman oğlu Cumali adında birisi, 
tarlasından evine saman nakleder 
ken, arabası devrilmiş ve altında kıı· 
[arak yaralanmıştır. 

Cumali Memleket hastanesine 
yatırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Toros - idman 
yurdu maçı 

T. S. K. Çııkıırova futbol ajanlrgınJarı 

Kuiüb ve isimleri yazılı sporcu· 

!arın 25 · 7 ı 937 pazar günü saat 11 
de Adana ldmanyurdunda bulunma
ları lazımdır . 

ldmanyurdu : K. Kemal , Muzaf· 
fer , Refik , Bahadır , Avni , Etem• 
Enver , Hasan Telli , Zeynel, Kad.ir, 
Haydar , Mahmut, Mevlüt , Hurşıt, 
Ahmet , Edip . 

Torosspor : Nuri ' Mahn1ut ' 
!!hami . Rahmi , Mehmet, Mustafa, 

Osman , Orhan , Kazım , Feti · f 
Seyhan Adana spor : yus~ ' 

Nizam , Nihad • lbrabim , lbrııhmı, 
Hasan, Sırrı , Şeref• 

Bölgede zirai 
dur m 

Tanınmış çiftçilerimizle yaptığı
mız temaslar neticesi aldıiımız ma· 
lumata göre; Ağustos sonundan iti
baren kozalar temamiyle olğunlaşıp 
toplanabilecektir. Bir çok çiftçiler. 
daha şimdiden önümüzdeki yıl mah· 
sulü için hazırlanmakta ve tarlala
]arını sürmeğe başlamaktadırlar.Çift

çiler ağustostaki eyyam bahur dan 
çok korkmakta ve bu sıcakların pa
muklara zarar vermesinden endişe 

etmektedirler. 

Borsada alım,satım 
Dün borsada buğdayın kilosu 

4.50, arpanın kilosu 3.52,5 kuruştan 
satılmıştır . 

Dün şehirde hava çok sıkıntılı, 
aynı zamanda -evvelki günkünden 
sıcaktı. 

Dün en çok sıcak 35 santigrad 
dereceyi bulmuştu. bütün gün rüzgar 
devam etmişse de, sıcağı tahfif ede· 
memiştir. 

Yeni neşriyat 
TUrklye Bibliyografyası 

Kültür Bakanlığı basma yazı ve 
resimleri derleme direktörlüğü tara 
fından neşredilen " Bibliyografyası. 

riyatını hulasa eden sayı çıkmıştır. 
Gazetemize gönderilen bu baskıda 
kitap istatistikieri, dergi istatistik
leri, gazete istatiskleri basım evleri 
istatistiği, basma. yazı ve resimleri 
derleme kanunu yer almakta, ondan 
sonra çıkan eserler hakkında kısa 
malumat verilmektedir. 

Eserler şu kısımlarda tasnif edil. 
miştir : 

Umumiyat, felsefe, dinler, sosyal 
yal ilimler , filoloji, nazari ilimler. 
tatbiki ilimler, güzel sanatlar, ede
biyat, tarih, bundan sonra kitap~e 
dergi isimleri .fi~risti gelmekte nıha. 
yet memleketımızde çikall Almanca 
Fransızca, lngilizce ve ltalyanc4 neş. 
riyatların fhiristleri verilmektedir. 

Bu broşür, 1934 sene~indenberi 
intişar eden • Türl<iY~ . bıbliyognf
yası • nın altıncı cildını tneınleketi
mizde yapılan n~şriyat hakkında tam 
ve eksiksiz malumat Vermektedir. 

Halkevinin parasız ikmal 
kursları 
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Mucizeler şehri 
•tal yanın küçük Kamerina şe~· 

1 ri, bir sene içinde büyük bır 
şöhret kazanmış ve iki fev~ at· 

tabia hadiseye sahne olmuştur! 
Hadisenin birisi şudur: 
Bir köylünün kiiçük kızı, gece 

yarısı uyurken hatiften: 
- Jina, kalk, küçük oğlan kar' d~r 

deşini beraber al, heman kaç .. ÇüO' da 
kü duvar, üzerinize yıkı'mak üzere· faı~a 
diri emrini almıştır. y 

1 

Jina korku ile uyanmış, hatifiıı en 
bu emrine itaat etmiş, kardeşini de . 
uyandırmış ve ... Odadan çıkarlarkıD ~~ 
odanın bir duvarı karyolalarının 1

• 
1 

• 
.. . k 1 t sız 
uzerıne yı ı mış ır. • 

1.~inci hadise de şudur: ~arıd 
Universite profesörleri tarafı:ı- afa 

dan bir medyumluk tecrübesi ya· 1 
pılırken 1675 de ölen bir tabi~o dı . 
ruhu kendisini hazıruna arzetmiştır Ütü 
Ruh, kendisinin kanbur ve katled.ı· ham 
)erek cesedinin mantagnanide go olar 
mülü olduğunu bildirmiştir. ver 

Ruhun gösterdiği yerde yapıl~d bir 
hafriyatta 1800 sene~inde ruha a1

• ğı b 
olduğu tesbit <!dilen ve kanbur bır d . 
adama aid bir iskelet bulunmuştor· tae:~ 

• 
asla taksirı1 g::i Filistik 

edilecek değildir bu 

B. . . h'f d t tediğ 
- ırıncı sa ı e en ar an - kilid 

ğildir. lngiltere orada ancak Millet pısın 
ler Cemiyetinin vekilidir . Daha e• kap 
velce Mandanın bitmesile KudiiS rak 
Beytüllabim Taberiyyeden mürt: 
kep Arzı mukaddeste hususi . oda 
idare tesi~ edileceği tesbit edi1(111

• hald 
t~. tmi 

Buraları yalnız Arapların d~ kald 
ayni zamanda Hırıstiyanların da JI' çevi 
kaddes saydıkları bir yer otdo~ sa 
için bitaraf bir Avrupa devteııw Ya 
kontroluna verilmelidir . . anla 

Filistinin; Araplar, ve Yahudilt~~ rıld 
Avam Kamarası ile beraber lnf. 
giltereyle işbirliği ederek bu hadı· lop! 
seleri bitirmeleri lazımdır . mü 

Eski parti azaları dr. Filistin (llt' biri 
selesinin yeni bir komisyonda k~ cak 
nuşulmasını istemişlerdir . Bir çol> birb 
Liberal hatipler ise daba Avrupad' olsu 
tazyik gören Yahudilerin bu taksi 
keyfiyeti ile , bulundukları yeri~~ büs 
terketmek ümitlerinin yok ediJınıl çağ 
olacağını ileriye sürmüşlerdir . dışa 

Avam Kamarası bir büro kur(ll~ tu 
sına ittifakla karar vermiştir. Be1

31 baş 
kitaptaki vakayii tamamile hesabı köy 
katmak suretile muayyen bir pl~f esh 
dahilinde Filistin hadiselerinin Mı rer 
!etler Cemiyetine bildirile~eği bel' 
edilmiştir. but 

Akvam cemiyeti mandalar ko~ _ ev. 
yonu cuma günü toplanacaktır. o~. . 
raporu da eylulda cemiyet urnuııı; öp 
meclisine verilecektir. Sonra iş 2 

·rı teşrinevvelde açılacak olan fngı 1 tiy 
1 

ParJamentosuna gidecektir. Orad' 
son karar verilecektir. 

Araplarla Yahudiler bu netice) c 
İyi kaı şılamışlardır. 

Halkevi, orta tedrisat ikmal ta
lebeleri için Riyaziye, lngiliıce, F ran
sızca ve Fen Bilgisi kursları açmış- --------------.., CÜ 

tır. ı<:ız talebeler için kurs.ıa.r, Kız ·r Ul istik yollar 
[..isesınde, Erkek talebeler ıçın açılan kad 
kurslar _da Naınık Kemal okulunda. - Birinci sayfadan mabad -

dır. Bu ku~slar için okul kapılarında tahsil olunacak ve her ayın tahsiJj! a 
ders saatlerı bildirilmiştir. Arzu eden- o ayın ilk haftasında gösterilen bııl1' ilur 

!erin vakıt geçirmeden bu kurslar. kaya y~tırılacaktır . Zamların alı0' 
dan istifade etmeleri. masını temin için bütün nakil va~· ıııı 

taları idare ve müesseselerinin ht' 
sahlan maliye memurları tarafınd3~ 1.- --Sigorta: .ı ı: 1 ;tıYwlur. ·"~orta{ 1 

1lıa )·anı "' a . ı mıl/ 
yaıun~· ıd . ... ı,nır 

' ut: elt dtrhal "° 

Gu•·y~N ~ıgorıa ı;;. t Oaye. 
1-~::::-..:.....:~~;;;:--....;.e:,:aı • 

SOMER BAl'lı< ve 
Er.tLAK ve ,;:\'TAN! 8ANKASI 

.. . . Kurumudur G.. 'e guvenınız V Uven "ve · e ; Si-
Qortalarınıı• g~ ne

5
rek Veriniz 

••u t : ıza ulıh S 
'" racaıı aebekli Kil' aray 
No: 11 f' .. 95 T•!efon N, 

1 ~e sokak 
1Po,ıa8?Ji 22-3Q . 265 .. 

tetkik ve murakabe olunacaktır . ~ 
Yol vergisine yapılacak ol8° er 

zammı bedenen yapmak istiyenle' 
bu yollarda yapılmış olan zam mi~' ar 
darı nisbetinde çalıştırılacaktır , Ora 

Yapılacak olan turistik yolla18 •ıd 
ve asri tesislere bu gelir kaynakl8~ ını 
kafi gelmezse , hükumetin yardıJll 
yapması da bahis mevzuu olacaktır· 

Yeni hazırlanacak projdcr içi~ ını 
de , lzmir vilayetine kabul edilJi~ ın 
gibi , bu gelirlerin devamının 2' ya 
sene olarak tesbiti muhtemeldir . 
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~ HİKAYE ? 
1 l İcra daireleri için 

BELEDİYE İLANLARI k ı 
----------------- efa et sandıgı 

Prangın 
müdafaası 

eh 
bit 
at· 

RAJO BABANIN 
KASASI 1 NeVz~·~f'Güver!_I 

Pterre Dominique'dcrı 

T~?af .?ir ~htiyardı .. Alpiylerin ı -Hayır! Ben imza ederim. Ve 
ır koşesınde bir evde oturu· rin kalemi!. 

ar b'yordu ·Sabahtan akşama ka Büyük bir güçlük}~ vasiyetna 
ır pencere camının arkasına ı' meyi imza etti. Ve korkmuş ve ay· 

ayadığı , bir Japon maskesinden nı zamanda elinden kaptırmak kor. 
arkı oln1 h · .. d' ı k l 1 1 b" ıyan Ç<' resıyle mutema ı· kusiyle emiğini a a ace e yutan ır 
en le.lip geçenleri gözetlerdi . köpek şikayeti okunan çehresiyle 
. vınde köpek yoktu Bir köpe· etrafındakilere derin, derin bakmağa 
ıu be 1 · · f b 1 başladı. Ve tam bu sırada boğazın· d F enmesı epeyce masra a ağı 

oıO 1 • akat b' k k d d dan hıçkırığa benzer bir şey çıktı. . ır ço c i var ı . ses· 
•ız n . Ve bir daha yerinden oynamadı. 

' e verırsen yiyen içeride dı· 
arıda ' Bütün varisler birdenbire üzerine 
f 

}'atan ve fvi farelerden mu· 
r!J' a a ede f atıldılar .. "Ölüyor .. Öldü .. " diye bağ· 
Y' lhr n masra sız hayvanlar .. rışmağa başladılar. 
bi' dı . y ıyarın karısı ve çocukları var· RaJO baba elinde kalem, başı bir 

"t~ avaş yavaş , hasisliği arttıkça yana eg" ilmiş olduğu halde göç • 
u un eınl"k· . a ını satmış paraya ve es- müştü. 

~ <>~~~Çevirmişti . Odasında mobele ihtiyar karısı saklayamadığı bir 
ve ' Yatağından başka , sırrını sevinçle: 

~ bi r~ekdense ölmeyi tercih edeceği - Çok şükür yarebbi .. Ölmeden 
11' ı rbo asa ve .?Imeden evvel yaptırdı- evel. vasiy~tna~eyi imzalayabildi .. 
b . Yuna gore biraz uzun ve göv· dedı ve derın bır nefes aldı. 
tı1 esıne .. N t gore biraz geniş olan bir o er: 

tabut vardı T b t b" l - Vasiyetname kendisi tarafın-
e . . a u u oy e uzun ve . . . a· 

•1~ nıs Yaptırm t ç- k" dan yazdırıldı, ve ımza edıldı. ır 
JY.0 k ış ı . un u maran· I k D d' e>oz endis' b 1 'd· ' b' .. 1.. tarafa ayrı mayın o ·uyacağım. e ı. 

b ıne orç u ı ı ve ır tur u .. · 1 d · l 
t u Parayı "d . Bunun uzerıne a tısı a; varıs er 

R o eyemıyordu . · d' d b' 1 ajo b b . ve şahıtler ın arane ır tavur a a-
ediğ· a a parasını saymak ıs- rak olurdular. Kadııılar ellerini ka 

ı zarnan ı· k tb h :lcilidle evve a arısını mu a a rınlarının nzerine hağlamışlardı. Er-
)11 pısını r ve sonra odasına çekilir ka- kekler kasketlerini ellerinde tutu· 
e apak~~rnsık~. kapar , pencerelerin yorlardı. Noter ağı~ ve .kuvvetli bir 
fJI rak ı... rını orter ve bir mum yaka- sesle vasiyetnameyı okudu. 
~ Ô~:as.~nın başına geçerdi . Her varis hissesini almıştı. Ba· 
bl od umunden bir gün evvel onu zı ufak tefek, sokurdamalar olmadı 

ha~ın ortasında yere yıkılmış bir değil.. Fakat hiç kimse buna ehem· 
t .e ~uldular , beynine kan hücum miyet vermemişti. Kalan miras ve 
mıştı O b · 1 · h k' · k kald · nu ir yatağın üzerine varıs erm ıssası, ımsenın açı ça 

ırdılar y.. k " k d b" "k _., çevirdiJe ·R uzünü kasasına doğru sehs çı ~ram1_ı~da~agı a ar u·ıu ve 
.,.- r • njo baba .. 1 · · k e emmıyet ı ı ı. 

ııaya dikmiş müt loz enn..' .. a· Vasiyetname okunurk~n varisle· 
anlaşılarnıya' b' emk a 

1~~n l mi anası rin gözü kasadan ayrılmıyordu. Hep· 
lef- rıld n ır ta ım cum e er mı· . . d b k d 1 · 

anıyordu 1 sının e an not este en , es • 
İ Dört v . ·. d ham ve tahvilat demetleri 

adi to~lanrnışJ:r;:.ı de ~nun baş ucu~ ü~ ı tahayyül ettiğine şüphe yoktu. ve 
rn_une kada · Ra!o b~banı~ 01. daha o andan itibaren desteler in mut. 

ııır bırlerini .~ artık bır sanıye bıle bır);" 1 bakt.ıki büyük masanın üzerine konu-
lcO' caklardı goz hapsinden ayırmıya· ı larak taksim edildiği heyecanlı, me · 
Ç,j 'rbirle .' Ana , oğul , kız , damat sud anı düşünüyorlardı. 
adi olsun btı.neb oyun ederlt"r diye biran Bir saat sonra Fransanın cenu· 

· ır · · d ' k Ert . ınn en .ayrılmıyorlardı . bundc. adet olduğu üzere bir masa-
rld' üsbüt:sı gün Rajo babanın hali 

1 

nın üzerine konan ölünün etrafına 
ırıı çağırıldun fe~laştı . Derhal noter toplanmışlardı. 

1:1ışa ı · lhtıyar dört varisini de ı Herkes kavuştuğu servetle ne 
rrıı' tu rVı çıkardı. Noteri karşısına oturt· yapacağını hesaplıyor ve bir taraf· 

· e va · K 1 h ff b' eY aş) d sıyetnamesini yazdırmağa tan da içiyorlardı, om~u ar, a ı ır 
ııbl Öy ~: · Ş~hid olarak , çilingir ve sesle onlaıı tebrik ediyor ve bardak. 
ı;. sh kçısı çağırıldı . Rajo baba larını boşaltıyorlardı. 
~1 er ~~ı ve banknotları varislere bi- Rajo babanın oğl~ : . . . . . 

ırcr taksim etf - Ah diyordu, şımdı bızı elımı-
Ş:ıhidler ö I 

1
• • b" "k b' zin değmesine bile razı olmadığı şa-

ut • n crıne uyu • ır .. d' B k 
Parçası kon .. d' raplarmı içerken gorsey ı . una evi . muş mutema ıyen . . 
ş getıren ve f k t b t .. pıntı !.. 

ının kendiler· ~ a u e par~, - ihtiyar karısı da zaman zaman 
Öp ki ıne aıd olmadığını bılen k okş"yarak . ere be · asayı u • 

Va . nzıyordu · _ Büyük bir servet.. Çocuk-
iy tr . sıyetnarne bittiği zaman ih- I Bana ölmeden ev\•el kendisi · ar .. 

Gözlukfe · . t. . 1 D d' söylı!di. Yiyin, için !.. 
Büyük b'rımdı 'kgke ırlın ~ ı ; Bu sözlere rağmen şarap şişesi· 

c . b ır ı ·at e vasıye na- . d b' .. 1.. d a rmağa 
Yı İr k k k d nı e ır tur ıı yanın an yı 

aç ere o ·u u R · b Tit · razı olmuyordu. Ne de olsa aıo a· 
Ü J r~ven dudakları arasından şu banın karısı idi .. 
nı elerın d"k•'td" .. d 1 d . o u uğu uyu uyor u: Bu sırada içeriye marangoz gır· 

ad - Aman yarebbil Ben nasıl bu eli ve orada bulunanları şahit tuta-
~ pa~ayı bırakıpda gideceğim?. rak yüksek bir sesle şunları söyle-

ır muddet sonra varislerini oda di : 
u çağkırttı. En çok müteessir gibi - Tabutu değiştirmiyormusu· 
ran arısı idi: nuz Madam Rajo ? 

- Merak etme! Zavallı kocacı· 'Yirmi sene evvel yapıp getirdi· 
ırn,Rh~r halde eyileşeceksin.: ği eski tabuta bir göz atarak ila 

aıo baba karısını iterek: ve etti : 
- Zavallı karıcığım .. Merak et- _ Bu beyaz "ve adi tahtadan· 

ee. Artık zenginsiniz. size koca bir dır.t Rajo Balıa gibi zengin birada· 
tvet bırakıyorum. ma ne de olsa layık değildir. 

Bu sözlerden sonra ihtiyar 0 ka. Rajo Babanın karısı kimseye fır-
ar korkunç bir şekilde hırıldadı ki, sat vermeden atılJı : 
rada bulunanların hep~i bütün vü - Bu ona çok bile .. Ölüp git 
Udlİr.ında soğuk bir şeyin dolaştı· miştir. Ne bir şey gördüğü ve ne de 
ını ııssetiler. bir şey duyduğu var .. Sen fazla para 

Noter Rajo babaya: kazanmak istiyorsun galiba. . 
.. - isterseniz imza etmeyebilir. Bu sözlerden sonra muktesit h• 
ınız. Şahitlerin huzurunda yaptırdı· ev kadını itibarile mumlann üçte 
ınız bu vasiyetnameyi ben imzala· birini söndürdü . 
abilirim. Bajo baba yirmi sene evvel yap 

1 _ Belediye itfaiyesi için kapalı zarf usulile bir arazöz satın alı-

nacaktır. 
2 - Muhammen bedeli altı bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı dört yüz elli liradır. 
4 _ ihalesi eylulun 6 ıncı pazartnsı günü saat on beşte Belediye 

daimi encümeninde yapılacaktır, 
5 _ Şartnamesi Belediye yazı işlerindedir. isteyenler oradan parasız 

alabilirler. 
6 _ Taliplerin tekliflerini teminatlarile birlikte ihale günü saat on 

ikiye kadar Belediye Reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 
8349 24-29-3-7 

ı - Yeni istasyon asfalt caddesinin Yansen planına göre şimal kısmında 
yapılacak tadilat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli keşfi ( 6299 ) lira 20 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı ( 472 ) lira 50 kuruştur. 
4 - ihalesi Ağustosun 12 inci Perşenbe günü saat on beşte beledi 

Ankara : 23 (Türksözü muhabi· 
rinden) - 2004 numerolu icra ve 
iflas kanununun 6 ncı maddesinin 
kastetdiği hususlara münhasır olmak 
üzere hükumetimiz, hususi bir kefa. 
let sandığı kurulmasını muvafık gör 
müş ve bu hususta bir kanun proje. 
si hazırlanmıştır. 

icra ve iflas kanununun 6 ıncı 
maddesi (mutazarrır, sabit olan za· 
rar ve ziyanını, kusuru yapanlardan 
veya kefilinden ister. Bu takdirde 
hazinenin ası) mcsullerine ve ke. 
fillerine rücu hakkı mahfuzdur. Dev 
Jet, mesuliyetine iştirak ettiği vazi
fedarlardan teminat istiyebilir. ) de· 
mektedir. 

Paris : 23 (Radyo) - Frangın 
müdafaası sermayesi tesbit edilmiş 
bulunuyor. 1938 senesi için aynca 
48 milyar istikraz yapılması düşü· 
nülmüşse de Fransa maliye nezareti 
büdcenin buna müsait olmadığını 
ancak 28 milyarlık bir istikrazı mu
vafık göreceğini bildirmiştir. 

__ se 

ye encümeninde yapılacaktır. . _ 
5 - Eksiltmeye gireceklerin ihale tarihinden en az bır gun evvel be· 

tediyeye müracaatla ehliyet vesikası almaları lazımdır • 
6 - Şartnamesi belediye fen işleri müdürlüğündedir. lstiyenler ora. 

Projeye göre, bu madde muci
bince, devletin mesuliyetine iştirak 

edeceği vazifedarlar hakkında tatbik 

edilmek ve 2489 numaralı kefalet 
kanunu ve müzeyyelatı hükümleri 
mahfuz kalmak, yalnızca bu teminata 
aid olmak üzere zincirleme kefillik 
usulü dairesinde hükmi şahsiyeti ha· 
iz bir kefalet sandığı kurulmakta· 
dır. Bu sandık Adliye bakanlığımı 
bağlıdır ve ikisi Adliye bakanlığın
ca, birisi Maliye bakanlığınca seçi· 
lecek üç kişilik bir heyet tarafından 
idare olunacaktır. 

dan parasız alabilirler. 
7 - Teklif mektuplarının usuluna tevfikan hazırlanarak ihale günü 

saat on ikiye kadar belediye Reisliğine verilmesi ilan olunur. 8348 
24-28-3-7 

Nakil vasıtaları sahiplerinin nazarı dikkatına 
1- Hususi şekilde kullanılan veya piyasada çalıştırılan otomobil,Kam· 

yon, körük, tek ve çift atlı bine\r, yük arabalarile merkep ... bey?ir , deve 
ve yük kira hayvanlarına ait 937 senesi nakil vasıtalarını gosterır tabak· 
kuk müfredat cedvelleri Belediye dairesi tahakkuk memurluğu kapısına 

asılmıştır . 
2- Bu resim iki taksitte alınacaktır. Taksit zamanları Ağustos ve bi-

rinci teşrin ayhrının 15 inci günleridir. 
3- Taksit müddetleri içinde ödenmeyen nakil vasıtaları resmine yüzde 

on ceza eklenir. Bu cetveller 4-8-937 çarşamba günü kaldırılacaktır . 
itirazı olanların bu tarihe kadar istida ile belediye riyasetine müracaa 
etmeleri ilan olunur. 8330 20- 24-28- 1 

1 - 2000 metre tul toprakkale bazalt bordür taşının alınması açık 
eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Evvelce şartnamesine konulan üç ay teslim müddeti görülen 
lüzuma binaen beş aya çıkarılmıştır . 

3 - Keşif bedeli ( 5120 ) liradır . 
4 - Muvakkat teminatı ( 384 ) liradır . 
5 - ihalesi temmuzun 29 uncu Perşembe günü saat onbeşte Beledi· 

ye encümeninde yapılacakbr . . _ .. .. .. . 
6 - Sartnamesi , keşif ve sair evrakı beledıye fen mudurluğundedır. 

isteyenler oradan parasız alabilirler . . . 
7 - isteklilerin ihale günü muayyen saatta temınat makbuzlarıyle 

birlikte belediye encümenine müracaatları ilin olunur . 
8309 11-15- 20-24 
m m x 

tırdığı beyaz tahtadan taputa kon<lu Aragon cephesinde 
ve gömüldü . 1 

Varisler noterle beraber eve - Birinci sahifeden artan -
dönmüşlerdi. Derhal kasa açıldı. Fa· 
kat hayret..lçinde hiç bir şey yoktu. 

Vaı isler deli)'.e dönmüşlerdi. Bir· 
birlerini hırsızlıkla itham ediyor 
Iardı. Birbirlerinin boğazina sarıl· 1 
malarına çok az kalmıştı . Evvela 
deli gibi et rafı alt üst etmeğe baş
ladılat. Fakat biraz sonra sükunet 
bulunca araştırma daha metodik 
bir şekil almıştı .. Dolaplar arandı , 
döşekler söküldü , yemlik , anbar, 
mahzen bahçe alt üst edildi. Araş
tırma, saatlarca , günlerce , hafta· 
larca devam etti. Bir şey yok, yok, 
yoktu .. Nevmidi ve yorğunluktan hep
si de zayıflamıştır. Bilhassa madam 
Rajo ağlıya ağlıya gözleri çeşmeye 
dönmü ;tü. Marangoz ölünceye ka
dar .. 

Bu adam ölmeden bir kaç saat 
evvel Noteri çağırtmıştı . Fakat ne 
vasiyetnamesini yaptırmak ve ne de 
servetini taksim etmek için değil .. 
Bir itiraf ta bulunmak için : 

- Dinleyiniz B. Noter biliyor· 
sunuz ki, Rajo baba öldüğü gün 
ben varislerine bir şans, bir fırsat 
verdim. Kendilerine beyaz tahtadan 
tabutu değiştirip yenisini yaptır
malarını teklif ettim. Fakat hasis he 
rifler anlamadılar .. Noter bu sözler
den birşey anlamamıştı, Bunun üze· 
rine marangoz biraz yekinerek onun· 
kulaklarına şu cümleleri fısıldadı: 

Rajo babanın kasası göz aldat. 
mak içindi. Asıl kasa yirmi sene ev
vel bana yaptırdığı tabuttu. Tabuta 
çifte da ban yapmıştım. Görüyorsunuz 
Rajo baba hütün servetini mezara da 
beraber götürmüştür. Hayretten ağ-
zı açık kalan Noter derin derin içini 
çekti: 

- Ah, yarabbi, dedi. Çok geç, 
çok geç .. Şimdiye kadar kurtlar hep

sini temizlemişlerdir •. 

da harekete geçtiler ve Amadaııa 
bir mukavemet göstererek milisle. 
rin elinden Mitiyerra ve daha bazı 
kasabaları almışlardır ·. 

Nasyonalistlerin ihataya memur 
hükumetçi kuvvetler esir edilmiş 
lerdir. 

Dün Albarjin mıntıkasında vu. 
kuagelen muharebede nasyonalistler 
ilerlemeğe muvaffak olmuşlar ve 
büyük bir taarruz planını tatbika 
kalkışmışlardır. 

Havas ajansı nasyonalistlerin bü· 
tün gece devam ecen harekatını şöy· 
le bildiriyor , 

Trama Kastilla mıntıka<:ında hü : 
kumetçilerin 5000 kişilik bir taras· 
sud kuvveti bulunuyordu. Milisler 
burada karma karışık bir haldeydi. 
Nasyonalistler onların bu vaziyetin· 
den istifade ederek Üzerlerine hücum 
etmiş ve tutundukları yerlerden oy
natmışlardır. 

Bunu müteakip beşinci kolordu 
gecenin karanlığında büyük bir ha· 
rekete geçti ve Kastilla zaptedildi. 

Düzeltme 
Gazetemizin 23 temmuz 937 tarih 

ve 3886 sayısının üç.üncü sahif esinin 
3 ve 4 üncü sütunlarında Seyhan 
Valiliğinden gönderilen Bayan Hacı 
Şefikadan Hususi Muhasebeyet te
berru edilen emlakin kiraya verile· 
ceğine dair çıkan ilanda teminat 
miktarının üzerine [ muhammen mik
tarı ] yazısı yanlışlıkla konmuştur . 
Muhammen miktar yazısı [ bedeli ] 
yazısının üzerine konacağından bu 
yanlışlığı düzeltiriz. 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

M ... d ' M·· .d " M·· ·d '" UJ e.. UJ e... UJ e .... 
Sabırsızlıkla belediğiniz gün geldi 

100 sene sonrayı göreıniyeceğim deyi lizülmeyin 1 
100 sene sonraki olacak şeyleri görmek için mutlaka 100 

yaşamak lazım değidir. 

Bu akşam yazlık senemaya koşunuz 
100 sene sonra olacak keşifleri, icattan, değişiklikleri ve 

sene 

ve 

10,000 lerce Tayyarenin, Tangın, Zırhlının ve askerin iştirak edeceği 
100 sene sonraki harbi 

100 sene sonra 
Filminde göreceksiniz 

Milyonlara mal olan bu filmi çevirmek için 10,000 !erce Tank, Tay· 
yare, Zırhlı ve Asker iştirak et . .;,;;m,;,;,iş;:;.;t;,;,;ir~. _____ ....;.8_3_46 _____ • 

Yeni~ çıkan kanun ve nizamlar 

Orman Kanunu---
Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir. 

( Dünden artan ) 

Madde 91 - Ormanlarda yangın söndürülmesi için gideceklerin mu· 
ayyen tarifeli vasıta ile hareket ettikleri takdirde ücreti orman idaresi 
tarafından ödeneceği gibi müstacel zamanlarda salahiyetli memurların 
görecekleri lüzum üzerine bunlar kamyon, araba gibi diger vasıtalarla da 
gidebilirler. Bunların ücreti de ormım idaresi tarafından ödenir · 

Bunlara söndürme işinde çalıştıkları müddetçe Devlet ormanlarında 
orman idaresi, diger ormanlarda alakalılar tarafından parasız ekmek ve
rilip başkaca ücret verilmez . 

Madde 92 - Yangın söndürülürken sakatlananlara sakatlık derece· 
~ine göre ve ölenlerin ailesine, polis ve jandarma efradına verilen tazmi· 
nnt kadar Devletçe para verilir . Yaralananlar en yakın hastaneye sev. 
kedilirler. Bütün hastaneler bu gibi sakatlananları hemen kabule mecbur
dur. Devlet ve amme müessesesi hastanelerinde bunlar parasız bakılır . 
Hususi hastanelerde bakma parasını orman idaresi öder . 

Madde 93 - Orman yangınları için çekilen telgrafları , telgrafhane, 
demiryol istasyon memurları parasız ve acele çekmeğe ve telgrafı alan 
memurlar da bunu hemen mahalline göndermeğe mecburdurlar. 

Madde 94 - Mahalli Hükumetin veya orman memurlarının sevk ka
ğıJı üzerine istasyon m~m·ırları yangını söndürmek üzere gidecek olan
ları asker tarif esile ve mahsubu bilahara yapılmak üzere yangına civar 
olan mıhalde indirm'!k şartile yo!cJ veya mıuşandiz katarile göndermeğe 
mecburdurlar . 

Üçüncü Fasıl 
Ormanlardaki artıl.ların temizlenmesi 

Madde 95 - Bütün ormanlarda yapılacak kesimlerden kalacak ve 
zarar verecek olan artıkların ya ormanın boş mahallinde toplatılması ya· 
hut orman haricine çıkarılması mecburidir . 

Dördüncü Fasıl 
Orman memurlarmın tahlifi t c silah taııma hakları 

Madde 96 - Bütün orman mühendis, fen memuru, idare, koruma me
murları vazifeye başlamazdan evvel bulundukları kaza veya vilayet mer 
kezlerindeki sulh hakimleri tarafından yemin ettirilerek buna dair kendi. 
lerine bir vesika verilir . 

Yemin: Vazifemi ifa ederken Cümhuriyet kanunlannın hükümlerinden 
ayrılmıyacağıma, doğruluk ve namusk arlık icablarına riayet edeceğime 
ant içerim: şeklinde olur. .. 

Madde 97 - Bütün ormanlarda vazife gören memur ve m~stahdem 
1 · d 1 · .. k'll · · e 1'Je tes•>it edılecek el er memurıyet erece enne gore şe ı erı nızamnam 

bise giyeceklerdir . 
8303 -Sonu var-



Sahife : 4 Türksörli 24 Tcmmuı J 
.. ,-----··---------·---------.... --, Seyhan defterdarh~ 

• • • • • • 1 - Karalaş Dalyanında 
Adana Borsası Muameleleri 

____ PAMUK ve h.UZ~A-----: T u R K s o z u ve mahcuz 28-/ 1/2 fıçı t 
Kilo Fiyah ile 40 fıçı ve bir sandık b 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar murtası paraya çevrilmek 
~K_. ___ s.__ K. s. Kilo Ağustos 937 tarihinde ihale 

üzere açık artırmaya konuıaııı Piyasa parla~ ,, 
·-=p~-~-=---=~;__~-ı-~~~~ıı~~~~~~~~~~~-

ıyasa temizi ,, GAZETECiLiK VE MATBAACILIK iane 1 
iane 2 
Ekspres 

lla" nlar Reklam bir ticaretha· / 
nenin, bir ınüessesenin 

en büyük propagandasıdır. Reklamla- / 
ç 1 G 1 T rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan ı1 

'

--=:----------~---=--.-----.--------- Türksözüne veriniz . 

---~:--:r,.,-ir•-~ . .,,...,,Ye_m...,..,Jik,_.,,--·l----ı-- 1----- Renkli işler r~~~n~:v; 
,, "Tohumluk,, _ 

Klevlant 

YAPACI 

Beyaı 1 
~:._,-._. ___ -----------Siyah 

Buğday Kıbns 

" Yerli ---
Men tane 

~=ya 3,65 -----~- Kitaplar ~~e-~Ierinizi Türk-
.__,=-="""'"....,=.....-----·--"'.~---- sozu matbaasında Yulaf 3,62 

Delice bastırınız . temiz bir tab nefis bir 

Mercimek --·ı---===-::~------ cektir. 

C İ ı d ı Kütüphanenizi güzelleştirmek er istiyorsanız kitaplarınızı Türk 
sözünün mlicellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır . 

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

Gazeteler Türksözü mat .. 
baası "Türksö-

zünden,, başka her boyda gazete,mec
mua, tabeder • ~~:e:e:~umu 

1 

cild içinde eseri"iz daha kıymetlene· 

Susam 
c-....;.;...-------.1....--U_..:_N Tu·· RKso·· zu·· Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü-

' 

?ört yıldız Salih 1 725 : tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 
u~ç=-=--=-'"":--~·~·~-,,----J~62_5~~- ........................................................................... . 

:B ~ ı ?ört yıldız Doğruluk 650 
~ uç 11 il ~5-- Gayri menkul malların 

ı ~,-~~~tyıldız Cu~huriyet : v·ıKTORYA açık artırma ilanı 
N (Joı-- ,~,-- D. No: 937 / 100 
r... ~f mit " :: 

6 
Ceyhan icra memurluğundan : 

Liverpol Telgraftan Kambiyo ve Para Açık artırma ile paraya çevri. 
23 I 7 I 1937 Jş Bankasından alınmıştır. fecek gayri menkulün ne olduğu : 

Bisiklet ve Motosik- (240) dönüm tarlanın yedi sehim iti Santim 

__________________________________________________ ,_ 

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük Iutf ve nimetinden istifade ediniz 
Radyo aksiyotesi bütür dünya k~pJıcahırınınldnden 

yüksektir 
Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrt k, Mesane taşı, Karaciğer ve midedt'.n 

muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar n. utl~ka lu ıhca)a gelmelidirler. 
Senelerce çocuğu ı) 1n a)trılaı Ktdreti fatııar.ın Lu feyzinden müstefit 

ve mesut olmuşlardır. 

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

Tren ücretleri yarı yarıya tenzi1atlıdır 
Fiatlar şunlar· Kuruş 
dır : 200 Bir gecelik 

125 
otel odası 
Bir gecdik 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci ,, 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alınır 

letleri barile bir sehmi . 

1 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
gııronti 

malıdır 

Müracaat : Rıza Salih Saray 
(Telef on N o: 265 ) 
(Bebekli kilise sokak No: 11 A) 

16-26 __ _;,,82~8~6--------------------------------

Gayri menkulun bulunduğu mev. 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : 
Ceyhanm Rifatiye köyü hududu da
hilinde ve tapunun şul-at 929 tarih 
ve 68 numarasında şaı kan, gar ben, 
cenuben, tarikihas, şimalen tarikiam 
ile çevrili. 

Takdir olunan kıymet : 
beher dönümü yedi liı a. 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 
1-9- 37 çarşamba S.14- 15 Cey· 
han icra dairesi. 

1- işbu gayri menkullin artırma 
şartnamesi 1/8/937 tarihinden itiba. 

ren 937 /100 No. ile Ceyhan icra 
. dairesinin muayyen numarasında her

kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al
mak isi iyenlcr , işbu şartnameye ve 
937-100 dosya numarasile memu -
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin 0/0 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevuii 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diier alakadarlann ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul iizerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa
bit olmadıkça satış bedelinin pay-

2- 15 Ağustos 937 tarİ 
dar istimal olunacak taze 
yumurtaları bu artırmaya d 
Bedeli peşinen alındıktan s 
hallinde teslim olunacaktır. 

3- Dellaliye resmi vesa' 
ve masr tf alıcıya ait isteklil 
recekleri peyin % 7,5 ni 
muvakkat teminatla Deftr 
müracaatları ilan olunur. tı1 

24-27-30-1 83" 
__.,/ 

Kiralık e._ 
Bebekli kilise civarında 

maralı 4 oda, iki salon, bir -
ve bir hamamı bulunan e'I 
rinsani 937 tarihine kadar 
tır . isteyenlerin içindekilere 
hut müteahhit Bay Hakkıyı 
caatları. 8331 5-7 

~~~=="""""""'~""""'*~ 
laşmasmdan hariç kalırlar. ~ 

4- Gösterilen günde arv 
iştirak edenler artırma şartrııl 
okumuş ve lüzumlu malum•~ 
ve bunlan tamamen kabul tP" 

ve itibar olunurlar. 
5- Tayin edilen zamandJ 

menkul üç defa bağnldıktaJ1 
en çok artırana ihale edilir · ~ P 
arbrma bedeli muhammen Ja~ 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya ~ 
tiyenin alacağına rüçhani ola' 
alacaklılar bulunup ta bedel 
lann o gayri menkul ile te~~i n 
miş alacaklanrun mecmuund'~ 
laya çıkmazsa en çok artır' c 
ahhüdü baki kalmak üzere ,ıf 1 
15 gün daha temdit ve 15 İ el 

ayni saattn yapılacak :ırt~ 
bedeli s a t ı ş istiyenin ala 
riiçhani olan diğer alacaklı~ 
gayri menkul ile temin ediJ111ıt 
cakları mecmuundan fazlayıı 
şartile, en c;.ok artırana ihale 
Böyle bir bedel elde edilıne~ 
yapılmaz Ve satış talebi düş 

6 - Gayri menkul kendisio' 
le olunan kimse derhal veya"" 
mühlet içinde parayı vermeıse 
kararı fesholunarak kendisinde' 
vel en yüksek teklifte bulun:ırı 
arzetmiş olduğu bedelle almıt~ 
olursa ona, razı olmaz, veya 
mazsa hemen 15 gün müddetle 
tırmıya çıkarılıp en çok artır~ 
le edilir. İki ihale arasındaki f 
geçen günler için yüzde beşte' 
sap olunacak faiz ve diğer ı• 
aynca hükme hacet kalmaksııı' 
muriyetimizce alıcıdan tahsil Ol; 

(Madde 

(240) dönüm tarlanın ye~i_aıl 
itibarile bir sehmi Yukanda göPi 
Ceyhan 2/ 9/ 937 tarihinde Ceyh 
memurluğu odasında işbu ili': 
gösterilen artırma şartnamesi 
resinde satı1llcağı ilan olunur. bİ 
Bu satış 2280 No.Iu kanuna t;~ 

30 Hususi banyo ! Bir kişi ücreti günde 
15 Umumi 

" iki defaya kadar . 
Yazın Çif tehana geJmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çekft 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 24 

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

Baş, diş ağrılarında nezle ve sovuk algınlığında muannjd sinir iztirabında 

en iyi deva Algopan dır . 

Algoparı bu hastalıkları,rahatsızlıkları alır koparır ve atar. 

Yalnız ve musırren Algopan alınız. Teneke kutularda 7,5 kuruştur. 
Her eczanede bulunur • 3 8966 

, 
" 

• 
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Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 
• 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulanbir knstl 
Fenni cihazlarla, raylarm lizerinde vagonlaraakıtıhr 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getirilif 

Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelİ 
tapalarına dikkat ediniz. 

1 Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönde1' 

7953 87~ 

Umumi Neşriyat MüdürÜ 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaa8' 


