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SURiYEDE AÇLIK TEHLiKESi 

Halk, Şamda büyük 
bir nümayiş yaptı 

F ranko kıtaları ehemmi
yetli zaferler kazanmış 

Barsölon havadan bomb · rdman edildi 

25 kişi öldü, 180 kişi yaralandı 
Polis nümayişçilerin üzerine ateş atçı bir 

kişi öldü iki kişi yaralandı 

Elcezire karışıklıklarının iç güzü 
den~ : 25 (Türbözü mugabirin 

) - HükUınet Elcezire fitnesi 
hikkında yazı yazmayı menetmişti . 
~u d°mlenıeyen bir kaç gazeteyi 

kapattı . V alaa Suriyede henüz 
llaenıJekct menafiini takdir edeme· 
Yea ve 81•it yukan yalan yanbt 
Yazalar yazmaktan çekiıunirn gaıe
~ ele vardtr • Ve onlara karşı 
h'8c tedbirler dotrudur . Fakat 
duJar "-lnda da bir takım dediko· 
Suri dev. etmekte olduğundan 

Ye ~ili ve al1r batlı matbu· :an ~ hakikati bakkala bükiime
ted·teblitatta bulunmuanı istemek

irler • 
kaau,ı. , Huirce bavalWnde 
~ br111kLklar da Asurilerin par· 
ınıtı oldup töyleodj. Fakat bunla-
~eri uzak oldupndan ve öyle 
iP.re aliıkalan olmıdatından. babsedi · 
lllecl~ ~ dotru olmadığına bük· 

~ 1-Wtp 1a .. t.ıa.neu
~elea bir yarala bU ~lerde Halepli 
~ ticculn eli oldutunu söyledi ve 
-...._.~ine tahkikat yapdmağa 

L.....~re lcanpkhklan hakkmda 
qqaqz kil tahkikat yapılmamış ise 

de bunun sebrbi bir değil bir kaç ı 
tane olduğu kanaatini verecek em
mareler vardır . 

Bir d"fa Elcezirenin merkezi olan 
Deyrizorda mutasamfın belediye 
reisini azletmesiyle ve mülhakattta 
buna benzer hükumet icraatiyle baş
layan bir hoşnutıuzluk vardır . 

Ondan sonra muhtelif anas1r yer· 
leştirilmiş olan Elceıirede bulanık 
suda balık avlamak isteyenler var
dtr. 

Elcezitt çölleri zaten seyyar qa
ir taha11 olup tamamiyle zapbrabt 
albna alınmamıt bir yerdir • 

Medeniyetin ıeviyesi orada iyi 
ticuet yapan ve sonradan gelen 
unsurlar istisna edilince geridir • 

Siyaseti sanat idinen bir çokla
" buralarda liderlik yapmak heve· 
sine dütmüş ve Cebelidüruz ve Laz· 
kıyiye tevsi mezuniyet idaresi veri· 
lirba Eloezirede de buna heuer 
llill·•I•' ,l4-tdmelr.- hhnn11ile deL 
lallak yapmata bqlam11fanhr • 

Tüccarlara gelince bunlar bu· 
dutlar aaba11nda kaçakçalıta hizmet 
etmeyi kirlı bir sanat bulduklar1n
dan oralardaki memurlara ve çölles
deki a~iretlere varmaya kadar bir 

Uzak Şarkta hava 
tekrar bulandı 

Şiddetli çarpışmalar başladı 

Japon hava filoları Çin 
kamplarını bombaladı 

Tokyo: 26 ( Radyo ) - Mali· 
~ hazareti §İmali Çin çarpşmalan r aarfe. ilen paranın 107,000,000 

ra ;ıd~funu tahmin etmektedir . 
le le ekin : 26 ( Radyo ) - Çinli-
1' r Jal>Oalw arallDda tekrar fiddet
~I çarpıtmalar başladı . Japon bava 
~laıa <;-. lcwplann. bomberdman 

• 

'Çin] ... : 26 ( Radyo ) - Şimali 
1 

. eki' f apon garnizonunun hususi 
.~_tefi • 37 inci Çin fırka•nın 
~le çelciiipi U- . Sehor 
•yaai '- . • •vı-Y 
ini. • .:onseyı nezdinde protesto et· 
--.tir • 

de :e~deki Japon ateşe militeri 
ekin kar1111nda yer almıı bulu· 

~·~ ~kerlerinin itin ihire 
la çekılauyecoklerini yapılan an· 

fllla auıcibU. 29 nncu Çin ordu 
aunun geri çekilme taahhüdünü ne 
derece •dılcetle ifa edecetinin bek. 
lenecetini söylemiştir • 

Ş...bay : 26 ( Radyo ) - Dün 
~= lutaab ile Çinliler arasında 

lele )'eni~ müsademeler ol-= · ,Japon tayyareleri Çin mev· 
ve bua lcaubalen bolabar · 

da-.n ebnitlerai, . 
Japaa IDeGlbiine aöre bu yeni 

müsademelerin sebebi şudur : 37 in" 
ci Çin fırkasına mensup askerler o 
civarda telefon hatb çekmekle meş· 
gul olan Japon fenni kıtalanna taar 
ruz etmişler ve öldürmüşlerdir . Bu· 
nun Ozerine Japon tayyareleri Çin 
mevzilerini bombardman etmiştir • 

Kahire : 26 ( Radyo ) - Pekin· 
den alman bir haberde 29 uncu Çin 
ordusunun Japonlara karşı şiddetle 
mukavemet emri almış olduğu bil
dirilmekted r . 

Tokyo: 26 (A.A) - Çin r•r· 
nizonunun Tiençinden trenle diğer 
bir mahalle gitmekte olan bin üçyüz 
Japon askerinin nakline müsaade 
etmemeleri üzerine Pekin ile Tiençin 
arasmdaki Lanfong mevkiinde Çin· 

lilerle Japonlar aras1nda yeniden 
çarpışmalar olmuştur. Japon tayya· 
raleri bu sabah bu m.wkideki Çin 
kamplannı bombardıman etmişler. 
di r. Yirmi dokuzuncu Çin ordusu 
kumandam ve hopel ile sahat siya.'Iİ 
mecliai reisi general Sun· Cbel Y uan 
merlesi hükümete bir telgraf çeke
rek yirmi dokuzuncu orday. Japon· 
lara mukavemet etmesi emrini ver-

-.ur· 

şebeke kurup nizamı bozacak hare
ketleri de sermayelerine ilave et
mişlerdir • 

Çarpışmalar bu füSi menf aatlar
daft dotmuştur . 

Bay AH Çettnkaya 

Nafia Vekilimiz 
Berline geldi Karışıklıklara sebebiyet veren 

bir şey de Şimali Suriyede açlık 
meselesidir . Franlcın sukutiyle baş· 
layan •ahalıhk ve ihtikar bütün Su
riye ve Lübnanda aksi tesir yapbğı 
gibi Şimalda bunun neticesi daha 
vahim olmuştur • 

Berlin : 26 ( Radyo ) - Türki
ye Cumhuriyeti Nafia Vekili Bay Ali 
Çetin Kaya dün Berline gelmiştir . 1 
Alman hükumeti Ali Çetin . Kayayı 
bir kaç p kalmata davet etmiştir. 

Aallere göre sukut arifesinde bulunan Madrldden bir cadde 

Y almr Halep sehrinde yüzelli 
bin kişi açlıp tehdidi albndadır • 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Çetin Kaya Stokholmden ayni· 
madaa önce lsveç krah tarafından 
kabul edilmiştir . 

Bilbao : 26 (Radyo) - Nasyo 
nalistlerin taarruz hareketleri mu 
vaffak olmuştur. Binlerce maktul 
ve mühimmat bırakarak Cumhuri· 
yetçiler ricat etmektedirler. 

Bilbao : 26 (Radyo) - Bilbao 

Vilayet ve Beledıye arasındaki iş birliğinden doğan 

Hayornı teşebblUlsDeır 

cephesinin ~imalinde yeni tank , 50 
mitralyöz ele geçirilmiş ve dört Cum· 
huriyetçi cephesi işgal edilmiştir. 

Salamanga : 26 (Radyo) -
Cumhuriyetçiler dört cephede de 
ricat ediyorlar. Arağon cephesinde 
Franko kuvvetlerinin ileri hareket
ler, süratle devam etmektedir. 

Londra : 26 (Radyo) - Royter 
muhabiri bildiriyor: 

Ac;ilere aid olan müsellah bahk
çı gemileri bir Sovyet gemisini tev· 
kif ederek asi sahillerine göndermiş 

] 

lerdir. 
servisJerİ M~drid : 2~ (Rady?) :- Madrid 

cephesmde asılenn am hucumfar1 ==========-- üzerine 17 nci fırka muntazaman geri 

Vilayet ve Belediye büyük bi ebbü.se 
geçti. Belediye bududları dahili ve say-

l _N_a_k_Jicyat 
fiyelere gidip gelmek için otobüs servisleri 
ve Karataş plajında modern tesisat ve To-

rosların güzel yaylası Bürücekte bir otel 
vücude getirilecek . 

l=P=I =a=j 

1 
D a ğ 

t e s i s i 
1 

====ı otelleri --

A.telltan bir ki•• 

Memnuniyetle öğrenditimize göre 
Vilayetle Belediye birleşerek mü· 
bim bir teşebbüse hazulanmakta· 
d1rlar . 

Belediye kanunu mucibince Belde 
ve köylerle Vilayet hususi ida 
releri birleşerek umumun sıhhati , 
istirahatine müteallik Hzmet veya 
tesisat yapmak salahiyetini haiz bu 
lunmaktadırlar. Bundan istifade eden 
Vilayet ve belediyemiz halkın ihti· 
yaç.lannı göz önünde tutarak bir 
birlik kurmağa karar vermişlerdir . 
Düşünülen işler şunlardır : 

1 - Belediye hududu dahilinde 
ve lüzumu halinde plaj ve sayfiye. 
lcre gidip gelmek üzere bir otobüs 
servisi vücuda getirmek:, 

2 - Karataş Plajım modem 
bir hale koymak, 

3 - T~lann en güzel yay· 
lası olan BUrüccte bir otel yapbt
mak. 

Otobüs servisi, en muntazam 
tekilde, tıpkı lstanbul tramvayı ve 
Ankara otobüsleri ıibi muayyen Jfll· 

lere seyrüsefer edecektir. işletilecek 
otobüslerin kalisörisi birinci sınıf 
Avrupa mamulatı olacr.ktır. 

Bu işler için konacak sermaye 
doksan veya yüzbin liradır. Bu para 
k1rk beşerbin lira olmak üzere her 
iki müessesenin büdcelerine iki sene 
konacaktır. 

Birliğin tesisi için usulen vilayet 
ve belediye, mahallerinden karar 
almak lazım geldiğinden vilayet ve 
belediy:!de şimdilik bu işin hazırlıta 
na çalışılmaktadır. Bazı otobüs fab 
rikalan almacak otobüsler için iki 
senelik kredi kabul ettiklerini bele· 
diyeye bildirmişleı dir. 

Düşünülen her üç şeyi biz ta
mamen yerinde ve isabetli görüyo
ruz. Adana gibi halkımızm yazın 
serinliğe çok mühtaç olduğu bir 
mmtakada, Bürücekde yapılacak bir 
otel ve Karataş Plajmm islahı haki· 
katen takdire değer bir teşebbüs. 
tür• Hele şehirden istasyona ve 
o civardaki inkişaf mmbkası olan 
mahallere gidip gelmenin, Etki la-

tasyon civan halkı ile orada bulunan 
Erkek Lisesi talebesinin gidip gelme
sinin kolaylaştırılması gibi faideleri 
haiz olmak itibarile bu teşebbüs 
ayrıca bir değeri haizdir. 

Hükumetin, bir kaç gün evvelki 
nusbamızda b"hsettiğimiz Turizm 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Mısırda 
Pamuk 
Sahası 

Kahire : 26 ( Hususi ) 
Mı.s1r ziraat nezaretinin neşretti· 
ti rapora göre bu sene ve geçen 
yıl Mısırda ekilen pamukların saha. 
sı şudur: 

Mecmuu geçen yıl 1,715,805 
fedan iken 1937 de bu saha 2,977, 
567 fedana çıkmışbr. Aşağı Mıs1rda 
(deniz kenannda) bunun 1,265,856 
fedam Orta Mıs1rda 408,407 fidam ve 
yukan M,sırda 202,274 fedan yeri 
ekilmiştir. Bununla Delta mıntaka· 
sanda en çok pamuk ziraatı olduğu 
ve Mısırda pamuk sahasının hayli 
genişlediği anlaşılmaktadır. 

Kral Faruk yarın 
taç giyiyor 

Kahire : 26 ( Radyo ) - Mı11r 
krah F aruğun taç giyme merasimi 
bu ayın 28 inde yapalacakbr . Niya· 
bet mecliai taç giyme merasimini 
müteakip devlet umurunun tedvirini 
1..rala teffiz -ed.celdir • 

çekilmiştir. 
Arağon cephesinde karşılıkh 

topçu ateşi teati edilmiştir. 
Londra: 26 (Radyo) - Royter 

ajansı bildiriyor: 
Bir çok asi lspanyol ticaret ge • 

mileri lngiliz limanlarında tevkif 
edilmiştir. 

Londra: 26 (Radyo) - Ademi 
Müdahale Tali komitesi yann (bu. 
gün) ögleden sonra saat 16 da ic
tima edecektir. 

Barselon : 26 (Radyo) - Asi 
tayyareleri dün şehri bombarduman 
ettiler. Tahribat miktan henüz belli 
değilse de altmış beş kişinin öldüğü 
ve yüze yakın yaralı olduğu anla· 
şılmaktadır. Tayyare toplarının şid
detli mükabelesi sayesinde düşman 
tayyareleri daha fazla faaliyette bu. 
Junamamışlar ve ancak yirmi bomba 
atabilmişlerdir. 

Barselon : 26 (Radyo) - Dünkü 
hava bombardumanmda 25 kişinin 
öldüğü ve 180 kişinin yaralandığı 
anlaşılmışhr. 

Valansiya: 26 (Radyo) - Asi 
harp gemileri bir Sovyet yük gemi· 
sini tevkif ederek Ussülharekelerine 
götürmüşlerdir. 

Salamanga : 26 (Radyo) - Ordu 
kumandanlarının görüşlerine göre 
Madridin bir haf ta sukutu beklen
mektedir. 

Araplar 
Muhtıra 
Verdi 

A Kudüs: 26 (Radyo) - Arap 
Ali komitesi Milletler Cemiyeti Man• 
dalar komisyonu ile Jngiliz fevkali
de komiserine ve lngiltere müıtem· 
leke bakanlığına verdiği bir mubb~a 
da Filistinin taksimi projesi aleyhin· 
de itirazlarını bildirmekte ve YeP" 
ne tabü tarzı hallin Araplara bütün 
memlekette tam iatildal bakkmın 
taaınp1a11 olacalı kayıd edı1mekte-



Sıthife 2 

( Yüzlük ) olmanın 
sırları işaretleri jf 

Dünyanın 
mı 

en 
bir 

çok yaşayan 
Portekizlidir 

ada- Su işleri 
Etüdleri bitti 

'' 370 ,, sene yaşamıştır Vilayet su işleri teşkilatı etüd 
işlerini ikmal etmiş bulunuyor. Etüdler 
yakında vekalete gönderilecektir. Hiç bir perhizin hayatı uzatmaya 

tesiri yoktur . Bütün bu ış, tesa 

düfün ve yahut da bizim bilmediği 

miz bir takım kanunların eseridir 

Teşkilat; bu yıl münakasaya çı
kacak işlerin proıelerini hazırlamakla 
mt'şguldur. Bunlar, Ay sonuna dog· 
ru veya önümüzdeki ayın ilk hafta· 
sında ikmal edilmiş bulunacaktır. 

Yüz sene yaşamak istermisiniz? ı 
O halde iyice aynaya bakınız ! Eğer 
saçlarınız dökülmüş ve başınız açıl
mış ise sizin için yüz yaşına varmak 
ümidi kat'iyen • yok demektir. Nı
çin? 

Bu hus·ısta bilinen hıç bir şey 
yoktur. Fakat muhakkak olan bir 
şey varsa, saçları dökülüp başları 
açılmış insanların hiç bir zaman u
zun yaşayamamış olmalarıdır. 

Diş meselesi de uzun haya~ işin
de mühim bir rol oynamaktadır. 
Yetmiş, yetmiş beş yaşında olup da 
dişlerinin büyük bir kısmına sahip 
olan bir ihtiyar rubu asır daha yaşa
yabileceğine korkmadan hükmede. 
bilir . 

Bu projelerin merkezden tasdik 
muamelesi bittikten sonra derhal 
münakasa ya vazedilecektir. 

Su işleri dört kısımda çalışmak
tadır. Bunlardan birisi Zeytunluda 
kanal işlerile, diğeri Hadırlıda nehir 
kanallarını ıslah meselesile uğraşmak
tadır. Diğr birisi ise Tarsusta kanal 

adamdır. Çünkü bu adamın doğumu 
nüfus defterlerinde bulunmuştur . 
(1381) de doğmuş (1588) de ölmüş 
tür. buna da muhakkak nazarile ba · 
kılamaz. Çünkü a}ni evde ayni aile· 
den iki adamın nüfusu karışdırılmış
tır. 

işi!~ ve dördüncüsü de Silifkede yine 
Buffona göre insanın ömrünün 

kanal işleriyle uğraşmaktadır. 
son haddi (125) senedir. Halbuki 

Tarsus ovası tarsus çayı ile, Si· 
Sovyet alimlerinden P. Lazareve 

l 
lifke ovas nda gök sudan alınacak 

cümleyi asabiye üzerinde yaptığı sularla sulanacaktır. 
uzun tetkiklerden sonra bu son 

Bu sene Seyhan ve Tarsus böl-
(l80) seneye çıkabilec~ğini ortaya gelerinde inşaata başlanacaktır. ln-

koymuştur. j şaat dil be rler sekisinin yanından baş -
Bu ilmi tetkiklere bakılırsa Por-

layacaktır. 
tekizli tarihçilerin bize dünyanın en 

Belediye daimi 
encümeni dün 

toplandı 
Şehrimiz Belediye daimi encü

meni Reis Turhan Cemal Berikerin 
riyasetinde toplanmış, bazı karar· 

l"r almıştır. 

Belediye yağlar 
üzerinde kontrolu 

arttırdı 

Belediye asidi yüzde beşten 
faLla olan zeytin yağlarının satıl· 
mamasına karar verdiğinden , bu 
nisbetten yukarı asitli zeytin yağı 

satan bir bakkalı cezalandırmıştır . 
Sade yağlar hakkında da şid

detli tedbir alınmaktadır . 

Belediye yeniden asfalt 
mübayaa ediyor 

Tamiri noksı: n kalan yeni istas
yon yolunun asfaltlanması için bele
diye encümenince yeniden asfalt 
mübayaasına karar verilmiştir . 

•• 

Tıemyiz meselesi 
-- -------

Temyiz layihasının veril
memesi temyiz tetkika
tına mani teşkil etmeyecek 

Temyiz layıhasının verilmemesi 
veya istidada temyiz sebeplerinin 
gösterilmemesi temyiz tetkikatı ya· 
pılmasına mani olmadığı halde bazı 
yerlerde temyiz istidası, depo parası 
ve yokluk ilmühaberleri vaktinde 
verilmiş olmasına rağmen sırf tem· 
yiz layıhasının verilmediğinden ba 
hisle hükmüne itiraz olunan mahke
mece, temyiz istidasının rüyetine 
karar verilmekte olduğu görülmek

tedir. 
Adliye vekaleti, bundan bahisle 

alakadarlara bir tamim göndermiş 
ve bu gibi yanlış muamelelerle tem
yiz hakkının ziyaına mahal verilme· 
mesinin teminini istemiştir. 

Seyhan ırmağında 
acaip bir balık 

tutuldu 

27 Temmuz 

Adab muaşerette 
Enternasyonalleşl1J1 

Nihad Tanıı!Jll! 

M 
edeni bir insan gibi '! 
mağ"ı bilmek oldukç' 
bir iştir. "Geçinm :k ıf' 

mak demek değildir,. şeklindekiJ 
sız sözü yerinde bir manadadır. 

terbiyeye vakıf olmayan bir 1'l 
naeıl medeni n i Jeller naz~~ 
yarım insan telekki edilirse, boY 
ferd dekomşuları ve muhiti içinde 
ölçüde görülür. 

Nasıl şark ile gaıb arasıııd' 
muaşeret, adat , maişet başka 1f 
her milletin de böyle olmakla 
ber, aynı milletin bölgeleri ınot 
tinde bile değişiklikler vardır. '° 
bu değişiklikler, asıl milli mua$eV 
umumi bünyesini değiştirecek ~ 
değildir. f) 

Fakat bugün, milletlerin 
nasyonalleşme yolundaki ~~~1' re 
rine dikkat edilirse, yalnız mılll tJ ld 
şereti tahrif etmemek şartiyle ,1 
kabil ferdi münasebetlerde Eni du 
yona) muaşerete uymak lbımd1!' bi 

lctimal hayalın heman bü~ ge 
bakalarında en evvel göze /. d 
şey nasılki kisve ise ve bu J1I 

kisveyi nasıl benimsemişsek, ferdi~ 
nasebetlerde de Garp metodun~ fi' Yo 
!anmak lazımdır. Çünkü, kıya or 
gibi, hareketlerinde bir insanı:,, ne 
zayasu üzerinde büyük rolü v~ la 

Samianın da büyük bir elıemmi· 
yeti vardır. Yetmiş yaşında olup da 
bir halkaya geçirilmiş bir çok anah 
tarların sesini işitebilen ihtiyarı der. 
hal tebrik etmek lazımdır. Çünkü 
muhtelif ve yüksek notalardan iba
ret olup işitilmesi çok güç olan bu 
sesi duymak uzun hayala iyi bir işa 
rettir. 

uzun ömürlü adamı dıye taktim et
tikleri Numas' ın yaşı yanılma eseri 
ve yahut da bir tarih fantazisidir. 

Mamafi ilmi tetkiklerinin vardı 
ğı had bile bugünkü insanlar için 
bir hülya olsa gerektir. Bütün mad 
di imkanlara sahip ve bütün ihtira
sı fazla yaşamak olduğu halde bile 
D. Rokfeller ancak (98) sene omür 
sürebildi. 

Erkek Lisesi 
kampı bitti ·Cezalandırılan esnaf 

Ali Arlı adında bir Adanalı 
ırmakta Demirköprunün yanında 
tam çocukların yıkandığı yerde iri 
bir balık tutmuştur . Elli kilo ağır
lığında olan bu balığın dört santim 
tırnakları vardır. Elleri Arslan pen
çesi gibidir. Başı köpek kafası ka
dardır. Bir kaç gün evvel çocuklara 
hücum ettiğini söyliyorlar . lrmağa 
girenler dikkat etsin. 

Yemekte, giyinişte, kon _.tfa 
enternasyonal adaba uymamak Y.'• 
c:miyet içinde o ferdin. k.ıymet~1 I 
şurür, ve bu, cemıyet ıçın mıııif # 
ğil ancak nahoştur. Fakat ferdi ~ lıI 
nasebet ve vazifelerin suiistiına~ N 
le zararsız değildir. l1 sın 

Bizde gerek bayanlar arasın_. K 
anfami ziyaretlerde zerre kadar,~ F 

gerek ramh, muayyen kareket Y. ~ I 

Amerikada bin kadar ihtiyar 
• asırlık " unvanına hak iddia et
mektedir. Doğrumı.; dur ? Bu mu 
hakkak olmamakla beraber dünyada 
asırlık insanlar da nadir değildir. 

Uzun yaşamak için ne yapmalı

dır? 

Yüzlük ihtiyarlardan bir çoğu 
ömürlerinde ağızlarına bir damla al· 
kol almamışlardır. Bir çoğu ise hala 
içtiklerini ve o yaşa kadar alkolu 
terketmemiş olduklarını söylemekte 
dirler. Bir kısmı hiç sigara içmemiş
tir. Diğer bir çoğu ise günde 30 - 40 
sigara içtikleri halc'e hiç bir zararı 
m görmemişlerdir. 

Hiç perhizin hayalı uzatmaya te
siri yoktur. Bütün bu iş bir tesadü. 
fün veyahut henüz bizce meçhul o· 
lan kanunların eseridir. 

insanların ömründe kan ve aile
nin de rolü olduğu anlaşılmaktadır. 
Bazı aileler var ki, mensupları ekse· 
riya uzun yaşamakta ve bazı aileler 
vardır ki, mensupları hiç bir zaman 
uzun bir ömüre mazhar olamamak· 
tadır. 

Şu hale nazaran uzun ömürün 
ırsi olduğuna da hükmetmek icap 
eder. 

Ve sonra, hiç bir tedbirin, h'ç 
bir rejimin önüne geçemiycceği oto. 
mobil, tren, tayyare ve diğer bir 
çok kazalaıı da hesaba katmak ia· . 
zımdır. 

Dünyanın en çok yaşayan ada· 
mı Numas Cujna adında bir Porte
kizli olmuştur. 

Portekizli iki tarihçiye inanmak 
lazımgelirse bu adam [ 1196 ] da 
doğmuş [ 1566 J da ölmüştür. Bu 
hesaba göre Numas ( 370 ) sene ya· 
şamıştır. Demek ki, Bizim Zaro ağa· 
nın rahat rnhat dedesinin, dedesinin 
babası olabilecek bir yaşta ölmüş· 
tür. Numas hayatında dört defa diş 
çıkarmıştır. 

Bundan başka 1930 da Pekinde 
ölen bir Çinlide 252 yaşında olduğu· 
nu iddia etmekte idi. 

Yaşının sıhhatı resmen tetkik 
edilebilen en hakiki "asırlık,. lngil
terede Thomas Carn adında bır 

YABANCI MATBUAT 
HULASALARI 

*** 

Filistinin taksimi 
karşısında arap 

milletleri 

Son gelen Arapç.a gazeteleri en 
ziyade işgal eden mesele , Filistinin 
üç mıntakaya taksimi hakkında lngi· 
liz devlet meclisince yapılan teklif 
tir . 

Suriye matbuatı , bu teklifi mü
nakaşa ederken yahudilere ayrılan 

mıntıkanın büyük ve mamur olma
,sına itiraz ediyor. 

Irak matbuatına gelince bunlar, 
bir Yahudi hükumetin her ne şekil
de olu;sa olsun Filistinde teşekkü
lünü kabul etmemekte ve Almanya 
ile garp memleketlerinden kovulan 
Yahudilerin binlerce senedenberi 
Araplara aid olan mıntakada yer
leşmesine şiddetle hücum etmek•e· 
dir'er . 

Mısır matbuatına gelince : Vefd 
hükumet partisine mensuk olan ga· 
zete ; bitaraf bir vaziyet takının ık· 
ta ve muhakeme yürütmekten icti· 
nap eylemektedir . Muhalefet parti

lerine mensup gazeteler projeye hü
cum etmekte iseler de , bu hucum· 
!arının Filistin meselesinden ziyade 
hükumete muarız bir vaziyet almak 
için yapılmakta olduğu anlaşılmak· 
tadır . 

" El-Mısır " gazetesi meşhur mu 
h:ırrir Kerim Sabiti tetkikalta bu 
lunmak üzere Filistiee yollamıştır . 
Bu muharrire göre, Filistinde hahha· 
zırda iki cereyan görülmektedir . 
Müftünün doğrudan doğruya tesiri 
altında bulunanlar, taksim projesine 
katiyen muarızdırlar . 

Heşaşibi'nin partisine mensup 
olanlar ise , esas itibariyle projeye 
muarız olmamakla beraber , Arap· 
lar lehine bir takım tadilat yapılma. 
sını ıstemektedırler . 

Şehrimiz Erhk Lisesi kampı bu 
gün bitiyor. Dün ve bugün umumi 
ve nazari imtihanlarını bitiren 500 
talebe, akşam üzeri saat 17 de ban- j 
do önde olduğu halde şahri dolaşa
rak Atatürk heykeline bir çelenk 
koyacaklardır. 

Orta tedrisat muallimleri-, 
nin nakli işi 

Orta tedrisat muallimlerinden 
bir çokları Kültür Bakanlığına baş 
vurarak bulundukları yerlerden na· 
killerini istemektedirler. Bakanlık 
bu müracaatları sicil dosyaları üze
rinde incelemektedir. 

Yeni kadroların bu tetkikler ı 
sonunda hazırlanacağı ve 
ağustos on beşi bulacağı 
rilmektedir. 

bunun da 
haber ve 

Anadolu 
arkadaşımız 

lzmirde çıkmakta olan • Anado· 
lu "gazetesi evvelki günkü sayısıle 
27 yaşına girmiştir. Arkadaşımızın 

neşriyat sahasında nıuvaffakiyetle da
ha çok yıllar yaşamasını trmenni ede 
rız . 

Cesur bir donjuan 

• Kocavezir mahallesinden Cer~ci 
Ahmed atlında birisinin, aynı mahal
lede oturan Şoför Malımud oğlu Ta 
hirin evıne gizlice girerek so· 
fada uyumakta bulunan 20 yaşında· 
ki uvey kızının yanına soku -
!arak tecavüze teşebbüs ettiği 
zabıta raporundan anlaşılmıştır. 

Şarki Ürdün ınat~•uatına göre, 
Emir Abdullah , Fılistin meselesi 
hakkındaki düşüncesini, bütün Arap 
lıdeı !erinin mütalaalarını öğrendik
ten sonra bildi, ecektir . 

Kral lbnissuurl , Filistin yüksek 
komitesine gönderdiği bir telgrafta 
yeni projeye !.arşı gayet mutedil bir 
lisan kullanmakta ve Arap menafii
nin korunması için mantıki vasıta· 

!arla elden geldiği kadar çalışaca 
ğını bildırmektedır . 

Bu ayın 1 inden düne kadar 
şehrimizde muhtelif suçtan dolayı 

430 esnaf belediye tarafından ceza 
lıındıı ılmıştır. 

Yüzme havuzu inşaatı 
devam ediyor 

Bir miiteahhide ihale edildiğini 
bildirdiğimiz Seyhan kenarındaki 
yüzme havuzunun ınşasına devam 
edilmektedir , 

Mahkemelerde : 

Mübaşire hakaret edenin 
duruşması 

Hukuk mahkemesi mübaşirlerin· 
den Mahmuda vazifesi sırasında ha
karet etmekten suçlu, Yüksekdolap 
mahal!esinden Eyyup kızı Kirazın 
meşhud suçlar kanunzna göre 2 inci 
asliye ceza mahkemesinde yapılan 
duruşması sonunda 15 gün hapsine 
ve 15 lira ağır para ;cezasına mah
kum edilmiş, f kat sabık mahkumi. 
yeti olmadığından bu ceza tecil edil
miştir. 

Kaçakçılık suçluları 
Teşekkül halinde sigara kağıdı 

kaçakçılığından ve hükumet kuvvet
lerine karşı koymaktan suçlu Ali, , 
Papan Mehmed ve Kayserli Ahmed 
oğlu Bekir ve Erdem Ali ve arka
daşlarının duruşmasına devaın edil
miş, bazı seLeplerdt n dolayı mah· 
keme başka bir güne bırakılmıştır. 

Adliyede tayinler 

Eski istasyon yolu inşaatı 
yakında bitiyor 

Eski istasyondan kuruköprüye 
kadar yapılmakta olan parke yolun 
inşaatı yarıya kadar ilerlemiştir . 
Bu yolun bir aya kadar biteceği 
tahmin edilmektedir . 

Maliyede tayinler 

Vilayet maliye muhasebe me
murluğuna terfian katiplerden Hü
seyin Erdağan tayin edilmiştir. 

Muhasebe katipliğine de zabıt 
katiplerinden Rağıp tayin edilmiş· 
tir . 

Ar 

Ar ince san'atlar mecmuasının 

yedinci sayısı çok nefis bir tab ve 
olğurı yazılarla çıkmıştır. Okuyucu
larımıza tavsiye ederiz. 

Zabıtada: 
Üç kadının kavgası 
Halil kızı Güllü ve Ali kızı Na· 

fiye adında iki kadın Mustafa kızı 
Sultana hiicum edrrek sopa ile fena 
halde döğmüşlerdir. 

iki mütecaviz kadın zabıta tara· 
fından yakalanarak adliyeye sevk 
edilmişlerdir, 

Adana azalarından Kazım, -·--·-----------~ı 
Giresun Hakimliğine, Osmaniycdrn 
Kenan da A'lana azalığına tayin 
edilmiş lir. 

Tarsus sulh hakimi 

Tarsus sulh hakimi Hüsrev bir 
derece terfi etmiştir. 

-1 Sip;''''""' mal yan.anı 1w,ı,.,ı.,, . Sigu,ıalı mal 
yanınca; be.deli. d~rluıl ıiJ~nir 

GÜVEN 
SÜMER BANK ve 

Sigorta 
Sosye • 
tesl • 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 
Kurumudur 

Güven'e güveniniz. Ve ; Si
gortalarınızı güvenerek veriniz . 
MUracaat : Rıza Salih Saray 

D .. h' d h b 1 1 No: 11 A. Bebekli Kilise sokak un şe ır e ava u u suz ve 
Posta kulU3U : 95 r,.f,.fon N,, • 265 

a\ıktı. En son sıcak 34 santigıad 1 8221 24- 30 
dcreceyı bulumştu, 

Bizim ziyaretlerimizin saatı" b~ 
değildir, Ôğle üzeri terziden ...tıİ 1 

berberden dönen bir bayan, Y"''Jrie 
üzerindeki bir kadın dostuna 
makta hiç bir beis görmez. ve ' lar 
gibi ziyaretlerde çok defa, ev lık 
said değilse ve mevsim yaz iB'..,, h' 
sahiplerinin koridorda yemek .'· rul 
rastlanır, Ve bittabi, kapının ııP .ı .. 

f d ... IU rekete geçer geçmez so ra 'tJI . 
ve daha kapı açılmadan aile ~fi 
telaşla kıyafet düzeltmeğe ~ 
Çünkü misafirin şahsiyeti 1,-ını 
meçhuldur. Bu vaziyette iken_k•~ın 
zili ikinci, üçüncü ve hatta dord Se 
ve beşinci defa çalınır. 'la 

Henüz tatbikine -mahdud ;. 
!erin- yeni yeni başladığı~ız zit ı''~ 
saatlerinin gündü7. kısmı b!zde. ~)'il 
!ekser 14 ile 17 arasıdır. Bıttabl )'O 

rupada 15-18 veya 17-19 dur. ~hi 
Gerek gündüz ve gerekse ~Jii 

ziyaretlerinde yalnız saat m~s~I J ıe 
göz önünde bulundurmak kafi ,J 
ğildir. Misafirin, o dostile ne ~; •k 
samimi olursa olsun, asgari beŞ. 
evvelinden geleceğini bildirmesı ba 
zımdır. ita 

Cemiyet içinde maciz olmamak 
bunlar, ilk planda ferdin göz öP 
tutacağı keyfiyetlerdir. , ti 

Yine bununlada kalınmıyarak 
meklerin cinsi hariç- bütün örf 1 go 
adatta, bütün adabı muaşer~.ııe j di 
ternasyonalleşmek lazımdır. Çunk. hl 
bir sınıf, bir millet için değil,_ ~ 
cemiyet için mütekabil ve mute 
menlaatların yoludur. 

-~~--------~~~-_./ 

B ir bilgin, bir insanın h~yl~ 
müddetince ne kad_ar yı~ . 
yediğini tesbit etmış. Bıı cfıl' Çı 

saba göre, bir insan ömrü miİ /. a 
tince 25.500 kilo ekmek, 18 toO 

40.000 muhtelif mayi içermiş. ·I'. 
Bu bilgin, bir insanııı gıı _, 

20,000 kelime konuştuğunu da 
bit etmiştir. 

20,000 kelime dizilecek ol~ 
900 metrelik bir satır eder. 

A 
Orijinal fikir öpı 

·1• e merika!ılar, sinema ve tı cif 
ro ,.angınlarıoda ölrnlt 1 Öı 
hatırasını yad için 150 ~ 

re yüksekliğiııde bir taş dikmek 
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Lik Maçları 
d8vamediyor 

Seyhan 2, Yurd O 
A • .L var. Kadir iki lcifiyi atlattı. Kaleci 
~ likinin en son ve hara· tla Ga t 
. ~ la üstüne yürüdü ve a tb. ye so-

.1........,, Pazar tünü Seyhanspor ""k kanlıbkla topu kaleye atb. Gol .. 
-...JUrdu arasında oynandL a.. F le f vkali 

• F ransada büyük 
otokar kazası 

İngiliz silahlanma 
Proğramı tatbik mevkiine 

konmuş bulunur 
Omyen ( FnnAda ) 26 (Radyo) 

- Burada frci bir dtolmr 1m6sı Londra: 26 ( Radyo ) - Ave-
olmuştur. Karşılıkb :iltlcniltlen:len ninr Standard adındaki lngiliz gıze-
gelen iki otokjrtfiıiıine çarpldlf, teli lngiliz bava silahlanma progra 
7 kişi ölmiit ve ,ıtnıi dokuz kiti ya. mnun hemen hemen tamamen tat
ral••'fln. ()etibrlardan birilinde bik mevkiıne konmuş bir vaziyet· 
yablnca .,,.., diterinde Fnnml te oldupnu ve 1750 tayyareden 
aihtleri 'ftl'dl. mürekkep 127 hava filosunun pek 

• • yalanda hazır bulunacat-m yazmak· 
aergısı tadır . 

Viyana : 26 ( Husuıi )- 1937 
Viyana sonbahar seraisi , her sene 
oldaiu tibi Laypzig sergisini mü
teakiben yaplarak EylOlün betinci 
paBnclen 12 inci pnüne kadar 
akdedilecektir • 

-----------·------------
Suriyede açlık 

tehlikesi 
- Birinci sahifeden artan -

S..t ....___ ald S h I· oluyor herkes ,yakta.., a at e . 
~ y aşıyor. a a 0 le d" · · fırlatan l ·ı 

Wabahk Evveli Yurdlular de bir sıçrayııla ~ ıs~ yere . 
1 

Romanya kralının ngı te-
işte ticaretin ve hususi menafi· 

in Şimali Suriye kanşıkhklınna te, lb h · t gırmesıne mam o u- • r~ sonrada Seyhanlılar yerlerine ra ım opun reyi ziyaret sebebı 
ler. Hakem Toroslu Rağıp Mat· yor • Se h 

Dakikalar geçiyor. Y an çen· 

!ıum ilk akını Yurdlular yapı· 
Ye ~e kadar iniyorlar. Top 
y rda dol1tıyor. Biraz sonra yi

Qrd lllUhacimleri tehlikeli akın· 
~lar. Bir şut bir şut daha 
t tep kurtanlayor. 
~lar h.li birbirlerine oyun· 

l bi~I ettiremiyorlar. Seyhan
ır raz canl•yor gibi oluyor. 
" Çite 1tt ınahaeimlet le ·haflar .,.. 

. -ı..ma yok. Yurd sol açı!l 
aQ çok tehlikeli .MmJar yapıyor. 
. .t İyi demarlce edilditi için faz
~1taaiyor. Mütekabil hücumlarla 
ndd . evre çok cansız ve golsuz . 

bere ginnit bir vaziyette. Fakat ıim· 
di onlar da fedakar ve candan ça
ı11ıyorlar. Bu zaman z$trfında Kadir 
bot kaleye atamadı. Yurda çok fır. 
satlar düfilyor. Bir aralık top Sey. 
ban mubacimlerinde satdan bir iniş 
ve ortalama. Sat iç beki atlattı ve 
ikinci gollü takımına kazandırdı. Üç 
dakika sonra 2 - O Seyhan lehinde 
bitti. 

Telomler: Hazırlanmamışlar • ----Çahuk yoruldular. Onbirler yerine 

Londra : 26 (Radyo) - Roman
ya kralı Karolun lnfiltereyi ziy;ueti, 
Romanyamn lngiltereye petrol ihraç 
meaeleaile alakadardır. 

Fransız mavanacılarının 
• 

grevı 

Paris: 26 (Radyo)- Mavanac:ala 
rın grevi devam etmektedir. Mina· 
kalit çok sekteye utra-fbr. 

Tdkatın sa itlm 
Ankara : 26 ( Rad9f> t 

siri buradan geliyor. 
Şama gelip bqvezir ile görüşen 

ve Elcezire fitrıel~rinin sebepleri , 
manevralan , esrarı hakkında iza
hat veren Kamışlı kaymakamı Zafer 
Rifaı yalanda bu esrarın açılacapu 
ve fitneyi çıkaran eşhasın meydana 
çıkanlıcatını söylemiştir 

• • • 
Antakya ve l.kenderun mebusla· 

nnın Hatay yuua ilin edildikten 
soan arbk Sariye parlamentosiyle 
allb'an kalmachpıdan bunların is· 
fifa edecelcleri söyleniyordu . 

ICendileri ele Şama gelerek hü-
1L9Jellie temas etmiflerdir . Sancak 
tıf&ualarmm Şam parlamentosunda 
artık yerleri bottur. Fakat Lizkiye 
ve Cebelidiruz intihaplan da hali 
ddfldllta utradıpıdan onların me 

ah~e: ! 

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 100 sene 
yaşamak lazım değidir. 

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

100 sene sonra 
Filminde göreceksiniz 

Milyonlara mal olan bu filmi çevirmek için 10,000 lerce Tank, Tay· 
yare, Zırhlı ve Asker iştirak etmiştir. 8346 

Seyhan Defterdarlığından: 

1 Aded 
1 • 

1 • 

1 • 

Dik silindirli Dizel motoru 
Konulan kıymeti 

250 Lira 
Baştan yanan yatık silindirli lngiliz mamulib 
alb beygirlik gaı motoru 
Benzinle müteharrik Alman mamulatından 
35 beygirlik motor 
Oksijen kaynak makinesi 

75 • 

25 ,, 
8 • 

Yukarıda cins ve muhammen bedelleri yazılı motorlarla t>ksijen ma
kinesi sabhta çıkanlmıştır. Görmek istiyenlerin her gün Milli Emlik mü· 
dürlüğüne ve isteklilerin de yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesiyle 
3 Apıtos 937 pazartesi günü saat on dörtte Defterdarhk Milli emlik 
müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 8323 16. 21. 27 · 31 

Tabip alınacaktır. 
Askeri fabrikalar Umum müdürlüğünden : 

Ankara civarındaki müesseseler için iki tabip alınacakbr . isteklilerin 
prtları anlamak üzere Umum Müdürlük Sıhhat Şubesine müracaatlan • 

15-20-23-27-31-4-8112 - 17-20 8314 ~ de.re başladrtmda takım 
c:anhlıtc daha fazla görünüyor. 

- ~ s.,ı... kaleli llliid-

ilcifer ferd tılamlan temsil ettiler. 
Yurd takımı eski oyununu göstere· 
medi. Belki de kabahat muhacim 
hattmm dört defa detittirilmesinde· 
dir. Yurdda Edhem, Mahmud, gibi 
eksersiz yapmıyan :oyuncular var. 
En ~ ~ olm ve aılamı 
·fiidlm ...... ..,. ..Z.Jnel 

kileti su işleri umum mimi•• 
reisliiinde bir mütehassıslar heye i 
Tokat vilayetinde yapılacak su işleri 
için Taşova , Niksar , Avtiava , 7.le 
ve Kazovada tetkiratfi l;ula.-Uı
tur • Ba mmtabda ,.,.. milyon 

._ .... mcla plecek içtimu yetifip --------------

1....... Her malta .,.,_7G-
181Jan Se,baab Yusuf ülamım 

• ~ 'gitürüyor. Top 
, Y11rd sat açıl! Ah· 

~ bir rol belki de takı· 
... Yeliai bot kale,e atama· 

Jla.aL k.ç.,cla. Bu çenber albnda 
leQç oyunaalar canla baf· 

~10rlar. Kaleci bir ilci kurla 
Ylpta. Yirmi bet dakika var. O 
• ~ "&vaı ortalarda oynanı· 
~ hattının biru önünde 

- el · Yusuf kırk metreden 
bir VUfUf yapyor ve sat kö
Ha.._ elleri arasında top 

...:S, Saha alkııla çmfayor. 
lada ve beyecanh oyun şimdi 

............. • Yurd nıuhacimleri gol çr 
• Ulratiyorlar. 12 dakika 

·1or1ar. 
~ 923 de de böyle bir anıd Şika. 
Y•tr~ Y~a ölenler için 

• BU )Wıgmda S83 kiti öl. 

Parça parça Çialiler 

S 11t Fl'llnlisltoda t'hellllc mü
~lerinden birine Çinden 

)'ati 7 teklif ıeldi. Estetik ame· 
le ·~il kullandmak üzere bunm 
1~ ~ hakiki insan burun ve 
S. s F le: istiyorlardı. 

n ra-: .. ı __ .. L• - k 
etti, ...... -:_~uuas;ı muessese a-

....._.. burun geldi, fakat 

)'a:!,..~L S.n derili insan 
BUnun- · eye • Ulerine müessese mahke· 

ll>Uracaat etti ve divayı ka 

· nli~allk ve burun Çinli olmayıp, 
Plrçqa QlduAıo~-- •.o.L-ı~-- fi de edildi. .___. ı......we m 

El öpme. 

B erlin kadmlar birJiii, luıd.n
larm elinin öpülmeli ale1hin· 
de bir ceteyan yapb. 

8t~in .kadınları, bu usulün_, bir 
det old~Vll'Lirliaclen lca)ma sa1'm bir 

Genç =...~Jorlar. 
1 •• ele ~rlann elini 

me .enmn ~ edilmesi ta· 

~~t1.,ı· - aaliclaLife edi,.orlU, en 

plir. 
SeylainlporWar eklikti. &na 

mukabil çok utfafblar ve m.aın
dakileri de utr111tırdalar. Telit ve 
Rqid hiç iyi deliller. Elcıersizleri 
yo!:. Yusuf fevblide oyaadı. Bilbas 
sa golü çok pzeldi. Va~ iyidir. 

Her iki takımın bafları mublıcim· 
feri takibetmiyor ve irtibat temm 
edilemiyor. Beklerin wruılan kısa 
ve isabebiz. M.m.cimler bir veyahut 
iki kişiye istiaad ediyor. Umumiyet· 
le daha çok çalışmak ve teknik ol· 
mak lizımdır · 

Hikem: Çok iyi. isabetli ıö· 
~lerile Adariada en iyi bikem ol· 
dutunu bir daha İlpat etti. ... 

aayenlar 1 .. ,1er 1 

Metfıur lıvlçre ıa1tlın glbl cHlnyanın en 
'*lk • !Mdel9 • ..... • .. , portatif YI 

ullım · 

MiJrat;aal : 

Hermes 

YAZI 
MAKINES 

• ınız 1 

10MJ Salih Saray 
(Poıta btuıu 95 ) ( Telefon No. 286 ) 

10-30 - 8305 

Seyhan Defterdarlıtından 
Defterdarbk dairesinin hodrum 

kabnda kullaml&Dlf koltuk, kanape 
çiune, postal, battaniye, bakır vesa· 
ir muldelif cinste eşya sablacakbr. 
Mecmuunun muhammen bedeli 84 
lira 15 lcuruıtur. Görmek istiyenle· 
rin her ,qn defterdarlık dairesinde 
Milli emlik müdürlüpıe ve istek" 
lilerin de 2 alüatoa 937 pazartesi 
güriG Wt 14 cİe yüzde yedi ~uk 
teminat akçuile Milli eaillk müdlr
lütünde to,elanan komiayana pi· 
melen t"612i.27-n 8!25 

döaiimden fazla arazi '1:.--1 ... 
kaYUJacakbr • 

J:{:ı•lsın4i ...... malOm delil• -----·------11111!! 
w,.._ .,...._.., itleri de Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

"Admira,, 
ile ·ruş 

fU .-etle diizp detildir • Mısıra 
lftlllll olan doktor Şehbender şe 

slnünde büyük bir hita 
bede balanmak üzere Suriyeye dön· 
mlttür. 

Menfiler arasında şehbenderin 
1 dönmeli de ıimdiki kabinenin, vata· 

nilerin mevkiini - Kendisini onlar 
Ankara; 26 [ H..-) - Ga- getirmif olmakla beraber - sars· 

latasa•y lmlii..,..._ yaldönümü tö· IDlf oldutu zannolunur • 
reninde lıtant>61a gelecek olan Ad· 1 Bir kaç gün evvel Şamda er 
miranın Ankaraya getirilmesi haberi 1 kekli kadınlı büyük bir alay frankın 
tahakkuk etmektedir. sukutu sebebile ekmek pahalıbtını 

Haber aldıtamaıa röre. Admira protesto için Şehitler sahasında top 
Anlcarada yapacatı maçlar için 1400 larup gürültü çıkarm11lardır. HükU· 
dolar, yani 1750 lira istemiştir. met kona!- ve Belediye önünde de 

Bölp batbnht• bu teklife kar nümayişler yaparak polis ve bek· 
şı bin dolar verebileceti cevabım çilerin müdahalesi sırasında bir 
vermiştir. maktul ve bir kaç yaralı düşmüştür. 

Viyana pmpiyonurmn 1250 lira. Bu hadisede Vatanilere karşı 
yı kifi görerek Ankaraya geleceti muhaliflerin tahrikatından bir eser 
umulmaktadır, oldutu anlaşılmaktadır. Vatani ka· 

binesi itte bu ribi müıkilit arasında 

H ı bb ı çalışmaktadır . 
ayır 1 teşe ÜS er Dahili kanşakbldann en mühimi 

- Birinci sahifeden artan -
olan Elcezire hadisesinin basbrıl. 
masa hakkında tedbirler alındıt-oı 

itine ehemmiyet verdiği sarada ve Ali Komiserlikle hükumet ara· 
Yiliyet ve belediyemizin bu işi döa anda bu hususta anlaşma yapıldı· 
evvel düşünerek teşebbüsüne geçme. ğı v~ fitnenin yakında basbnlaca-
ıi takdire liyık bir harekettir. t-nı 

1 
kKont.. d

1 
ö . M_artel Şamdan 

Ot L.!!- •• ..:,1· eli . k ayn ır en soy emıştır. 
Ouua servısı gawlŞ f fi o· 

laylqbncatı gibi asnmızda gittikçe S han d ft d l .., d 
kıymeti artan "Zaman,, kazandırma ey e ar ar ıgın an 
ıı itibarile de çok faideli bir iıtir. Bu kene mukavelesi feshedilen 
Ve bilbaua Reşat Bey, Cemal Paşa, Karataş dalyanının mefsuh mukave-
Kurtuluı mahallelerinin inkişafını te· lesine nazaran 937 taksit senesine 
min gibi faidesi de kayde liyıkbr. Ta· ait balık avlama hakkiyle balık res· 
savwr edilsin ki bu mıntıkada otu- mi yedi bin yüz elli yedi lira mu. 
ran bir ail~ burün için asgari he· hammen bedel üzerinden 2 Ağustos 
sapla ayda otuz fira ar3ba paraıı 937 tarihine müsadif pazartesi gü 
vermek mecburiyetindedir. Halbuki nü saat on beşte Seyhan Defter· 
buralara otobüs işlediti takdirde darhtuıda ihal~ edilmek üzere kapalı 
bu masraf dörtde bire inecektir. zarf usulile arbrm,ya çıkanlmııbr. 

Hülisa: Bu tqebbüae herhangi isteklilerin teraiti anlamak üzere 
noktadan bakılsa, memnun olmamak Milli Emlik idaresine müracaat et· 
kabil delildir. Bu, vilayetle belediye meleri ve teklif mektuplarma da 
arumda it birJiti huaule getirmeai ihale zamaıundaa bir mt evvel ko· 
clbli~e kıymeti daha artan bir müayooa tevdi etaıcleri. 
lmekettir. 16 21·27-31 

---Orman Kanunu--
Adana Belediye Reislitinden ıooderilmiştir. 

( Dünden artan ) 

Madde 104 - 17, 18 ve 19 uncu madde hükümlerine göre zati ih· 
tiyaçlara için kendilerine verilen kerestelik ataç veya mahrukab başkuma 
satanlar, sahlan şeyin miktan nazan itibara almarak 100 linya kadar 
hafif para cezasile cczalandanlar. 

Madde 105 - Ormanlardaki yaş ağaçların kabuğunu soyanlar , ve 
bu •taçlan yaralıyanlar,boğanlar,tcpelerini veya tekmil dallanm koparan. 
lar veya kesenler, bunlardan çıra ve yalamuk çıkaranlar, burç alanlar, or. 

man örtüsünü kaldıranlar,orman toprağım kuvvrtlındirmck için dikilen her 
çeşit nebatlan zedeliyenler veya koparanlarla ruhsatsız ağaç kesenler ya 
plan zararın ehemmiyeti nazan itibara alınarak bir haftadan alb aya ka. 
dar hapis ve beı liradan bt ş yüz liraya kadar ıtır para cezasile ceza 
landınlır. Ataç le ~smeden gayn hallerde yapılan zarar çok hafif olursa 
yalmz para cezası hükmedilir . Bu suretle Ç1karılan ataç ve mahsullerin 
müsaderesine de karar verilir. Taleb halinde ayrıca tazminata da hükmo. 
lunur. Bu tazminat Devlet ormınlan için yapılan mıntaka tarife1inde gös· 
terilen bedeldir. 

Madde 106 - Geçen maddede yazılan işleri orman sahipleri yaparsa 
yapılan zarann miktanna göre bir haftadan üç aya kadar hapis veya 5 
liradan 500 liraya kadar atar cezayı nakdi ile cezalandırılırlar • 

Madde 107 - izin almadan 23 üncü maddede yazılı işleri yapan. 
larla bu işleri yapması için orman idaresince tayin olunacak şartlara ria
yet etmiyenler bir aya kadar hafif hapis veya 30 liraya kadar hafif para 
cezasile cezalandınlır ve bu suretle çıkarılan mahsullerin müaadereline 
de karar verilir • 

Madde 108 - 24 üncü maddeye göre izin almadan ormanlarda ma
den veya taı ocaldan açanlar elli liradan iki yüz liraya kadar ıtır para 
cezalile cezalandırılırlar ve açtaklan ocaklar kapaltınlır • bqkaca zarar 
gelmif ise tazmin ettirilir. izinle bu nevi ocaklan açanlar tayin olunacak 
tedbirlere riayet etmezlerse bu cezanın yan11 biilanohmmalda beraber bu 
tedbire riayet edilinciye kadar ocaklan idarece iılemckten menolunur. 

Madde 109 - 25 inci maddede yasak oldutu yazılı işleri yapanlarla 
bu maddede yapılması izne batlı işleri izinsiz yapanlar 15 günden '>irse
neye kadar hapisle cezalandınlır ve taleb halinde zarar varsa tazminata 
da hükmolunur . 

Madde 11 O - izin almadan 26 mc:a maddede yaııh yerlerde fabrika 
yapanlar 100 liradan 500 liraya kadar •iır para ceusile cezmndmlll' 
ve fabrikanın iflemeli menedilir ~ ye~de izüale ya~ fa~: 
Ç1kan zararh razlan orman idaresınce tayın olaDac:afc muddet içiDde 
etmiyenlerdea 50 liradan 200 liraya bdar hafif pıira ceaa .ı...r • •· 
..w iule edilillCiye ._._, • a & at ur • 
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26 I 7 / 1937 iş BanlCasından alınmıştır. 
Söntim Pene 

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

Açıldı 
Tabiatın bu büyük liıtf ve njrnetinden istifade ediniz 
Radyo ak•i~otesi lütür dünya luıplıcalarınınkinden 

yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrtk, Mt!aoc taşı, Kaıaciter ve midcdtn 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olan in n ullı ~a L u alıca)• gdmelidirltr. 

Senelerce çocuğu l)bray;nlar I<ldıtti fatuıırın lu fcyzindtn müstefit 
ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bak k aliyesi,b er beri vardı 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur , 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

FiatJar şunlar· Kuruş 
dır : 200 Bir gecelik 

otel odası 
125 Bir gccdik 

tat odalar 
7 5 Birinci baraka 
50 ikinci ,, 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alınır 

30 Hususi banyo l Bir kİ$İ ücreti günde 
15 Umumi 

" iki defaya kadar. 
. Ya210 Çiftthana g<>lmiyrnrt'f &<ışın cıtrıJardan U}uyamnlar. Kı~ın çek .. 

tiğiniz iztirabı unutmaymız.8264 26 

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

·----------...... ----~~18~-26 __ ~82~8~6----------------

Seyhan defterdarlığın -
dan : 

Adanaıun Karşıyaka mahalle 
sinde yeni değ;rmcn sahipleri Kıtlığ 
otlu Rifat ve şeriklerinin 935,936 
ıen~leri muamele verıilindcıa hazi· 
neye borçlu oldukları (5148) lirayı 
kanuni müddeti iç.inde vermedikle. 
rinden dolayJ tab.tilit kopıisyosıunun 
26-3-937 tarih ve 2€9 No.lu ba. 
ciz kararana müsteniden metkiir de. 
kirmende mevcut 65 beygir kuvve· 
tinde ve 4200 lir.a kıymetinde kom
ple gazozyan sisteminde bir motor 
ile kepekli un çakarmağa ma~us 
1200 lira kıymetinJe 4 toplu maden 
valsh diger bir môtorları. haczcdi- 1 

lerek 22 7-937 tarihinden i\iba· 

262 en as ==:w 

Seyhan P. T. T. müdürlü
ğünden: 

P. T. T. id.,eai için ~S adet 9,5 
metre uıunlutunda demir direk 20-
7-937 den itibaren oa bot aün 
müddetle açak eksiltmeye çıkanl 
l&r • 

Bu direklerin bedeli keofi 2860 
.• 30..lc...., .. _.tM15\QM ---

rJata ~J5 liradır Dir«kicrio e 
tarihinde itiliar~n bit ay sofn-* 
lim edilmesi şarttır . 

ihale 4-8-937 T. de çarşamb• 
giiaü saat 14 de Adana P. T. T. 
müdüriyet 3'llonunda yapılacakbı . 

Da.ha ziyade nıelumat almak is· 
tiyen.ler tatil haricinde müdüriyete 
müıacaat .olunmalıdır. 

~~--~~~~~~--~----~~~~~~----~~~ renoob~gunmn~ ~ nwu~ 
d"-ye konutnr.ık ti 8- 937 cnma gü 

20-M27 -30 3 8332 

~----._. ______________________________ ...., ______ _ 

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

en iyi deva Algopan dır . 

Algopan bu hastalıkları,rahatsızlıkları afır koparır ve atar. 

Yalmz ve ınusırren Algopan alınız. Ttnelce kutularda 7,5 kuruştur. 
Her eczanede bulunur . S 8966 

nü saat on beşte Dl rkeı birinci tah· 
~il şube.sinde ih~I~si icra edileceğin 
Jeıı talip ol~nların 5400 lira muhaın 
men bedd üıuiaıdeo 0/0 7,5 pey ak 
ı;alarile birlikte şube şefliğind müra· 
caatları ilan oluoor.8339 22-27 

Kiralık ev 
Bebekli kilise civatında 50 nu· 

maralı 4 oda, iki salon, bir mu!~ 
ve bir hamArm bu1wian ev 
teşrinievvel nih!l'ctine 1'l1efar ôH eş 
aylık kiralıkb't . fsteytnrerin içipdtki 
fere ve yahut müteablilt' !tay Ftak· 
kıya müracaatları. 8331 ~ 7 

Zayi kupon 
. Mümessili bulunduğum Singer 
dikiş makinası kumpanyasından na. 
kit m:ıkaqımda ,ıdığım ve içerisinde 
855262 den 855300 numaraya ka. 
dar of an kuponları havi defteri ka· 
.za~n kaybeüim . Mezkur liuponlan 
hiç bir müşteri cüzdanında kullan. 
ınadığımı kumpanyaya ihbar eyle. 

di~im4en ~pu ku~lann ~ükrnü 
olmıyacağım ılin ccterim . 

~lalt ca<lde t 42 np· 
maralı c!ükkioda ma· 
kinacı DURMUŞ Çatlar 

8~54 

Seyhan Valiliğipden: 
1- Ölü Hacı Şefikadan tebemrWtıretil~ Hu-· idareye in 

ve aşatıda mevki, hudut, miktar ve muhammen bedelleri göst 
1>8118 tarlama~ -.filt.- aÇlk ~a-.ımuttur. 

~ Şartname) -·~ 
3- ArttJrma 10-Atuıt~937 g&nü ua 1J ) de vili 

encümeninde yapdacaktD' . 
4- Artbrma açık surett 
S- Her bir parçanın muvakkat te 

Muhammen .. 

32 429 31,4251 Kulak tarla 

34 452 41 ,5388 Büyilk tar la 

18 240 22,0560 Papköy tarlu 

s 53 

s 49 ıı,so:n " • 

23-27-31-4 

Ate dam 

" 

• 

• • 

Ga1ri menkul mallann açık a'rtıtma 

O. No: 937/191 \ bit ohnaclkça ~ 
Adana iiçiiAQii icra .....,Juiun· laflD&lmdaD hariç tralll"llall 

daa: 4-~ ....... 
A~ mbrma ile ..,.,. çevri- iRdlr e4aaler arbalba 

lecek pyri meablin ne oJduiu : olwmut ve lümmlu 
Edimede Kadriye alacatmdan do. ve bunlara t._... 
J.ya borçlu Edirne etki aza lmlaYİ8İ w itiba olmurlu. 
P•ruıa. iM.re_._ .a.,. hanenin s- Ta,ia ech 
iç .... bir hiueli • DM111kul üç defa' ..... 

Gayri menkulan bulanclutu mev. • çok armw illile 
ki, •halleli, seklatı .... ...,.. : attırma bedeli miilllll• 
Adan.mı Dôteme maballetiode bir ,olde 7S fİllİ Wmm 
bap hwrıin ... müttemllit üç his· 'tiyenln alacal .. nltl-wi 
wede bir hİlleli • alacaklılar balanap ili 

Mabafteai: Adanı Döfeme lam o ı.;,tl .-W ile 
C"msi: F evbni dört tabtani üç aiiı alacaklannin iddblddlll 

odalı bir salon bir havlayu pmil . laya çdalln• fili .. 
Hududu : Yemini mukaddema abhüclü Wi bhil1ak 

Bavloe elyevm sabtk Eytam müdürü 15 Jiin daha teadt we 
Bayram h.nesi, yeaari pı~dema ayni autta yap~ 
evdik ve evıdia ve ~ elyevm bedeli ı a t ı t iitiyenm, 
Rıza hanesi ve arkası tarikiim,cep riçbani olıan ~ 
hesi Mors otaDınnm arlUI ile mıh· p)'fİ m~ pe tetnin 
dul caklan mecmuundan ı 

Tarihi: Ma)'ll/934 prlile en çok artırana ı 
ti ı iQfla Böyle 'bir bedel elde 
Takdir elunao ka~ : yaphnaz Ve sa~ talebi 

{1300) lira heyeti umumiy~ 6 _ Gayri ~ 
Artmnamn yaplacalı yer,,..,_.: le olunan kimse derhal 
27-8-937 cuma wt 9 ile 12 miWet ~et~ 
ikinci artanb.t__:tl-_2-937 cumll- karan~ k 
lesi saa l' i~ l~ye kadar . w:l en ,Blek teldifte 

1- tıf>u PJO. menkulün arb"'9 ·arıebn· oJdcltu bedelle 
taru.•'"i 27 / f / 937 taribind.-ı '' 
:dib•-'ı 1ıBt ~ ile Adana icı. 

dain;sirıif' muayyen numarasmda her
kesin.pPebilınesi için açıktır. lıa+ 
yazıla olanlardan fazla ııaeltmet ~ 
mak istiyenler , işbu prtnameye 'tle 

•937.191 dosya numarasa1e memu • . . . 
~ ,_.. ~· itliıik. . ~ 

nda yazılı kıymetin 01{, 7,5 nisbe-
titıde pey akçasile teya mitli bir 
llaıikamn tetni .. at melttubd tevdi 
edilecektir. (t24) 

3 - f polek sahibi alacakhlarla 
clı}er alikaClarfanlı ve irtifak halda 
ahiplerinuı gayri menkul üzeıin
~\i1 ~ husuaile faiz ve mas
rafa dair olan iddialanpa ifbu ilan 
tarihinden itibaren 20 ıün içinde 
evrakı miisbitclerile ~ mem.-. 
riyetimize bildiimeleii içaP. eder • 
Abi halde lalldao tapu. licilire ..,. 


