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UZAK ŞARKTA ATEŞ BÜYÜDÜ 
Pekin kapllarıİ1da çok şiddetli 

müsidemeler oluyor 

Asilerin muvaf f aki
yetli hareketleri 

gitdikçe inkişaf ediyor 
Hükümetçilerin nevmidane taar-

_ayyare ve tank 
~Ücuınları yapıldı 
!e Japonlar dört 
Çin köyü yaktılar 

Bir mabede 
sığınan Japon 

müfrezesi 
Çin askerleri ateş hattında 

da Tokyo : 27 ( Radyo ) - Albay Martini 29 uncu Çin ordusu kuman-
nına b. ç· 1.1 tarafı ır nota vermiştir. Bu notada ezcüml~ ; __ son taarruzların ın ı er 

çekiı~dan _Yapılmakta olmasına teessüf edıldıgı ve Çın kıtaatının gerı 
ceıı· edıı'jı takdirde Japon kuvvetlerinin derhal serbest harekete geçe-
~ kaydedilmektedir. 

'd ekin : 27 ( Radyo ) - Ôrfi 
ı arc bu .. ·ı • d . ile . . gun ı an edildi . Şimal ekı 
tarrıfı ıstas~onlar Japon kuvvetleri 
kid a ~dan ışgal edildi . Şimali şar 
Vet~ . r Japon müfrezesi Çin kuv
et ~rı karşısında bir mabede iltica 

lnlftir . 

Ja Pekin : 27 ( Radyo ) - Binlerce 

bi~...:1_,aa.keri .Pekin kapıları önünde 
ııı.;ll&ftır. Şıddetli '>ir harbin açıl-

1' ~an korkulmaktadır . 
0 

Yo : 27 ( Radyo ) - Bir Ja
P<llı ııı .. f 
İçi d ~ rezesj Pekin dışında abluka 

n edır 
Şan .. b' 

ha " ay : 27 ( Radyo )- Şang· 
dar ~•kınındaki bir Japon çiftliğinde 
ge~a •nıııakta olan Japon bayrağı 
dan Yarısı ıneçhul haydutlar tarafın
dağtarçalanmış ve çiftlik amelesi 

Nara kaldırılmıştır. 
ına~~1kin : 27 ( Radyo ) - Siyasi 
ask • e fore ; Çin hiç bir zaman 

erı ha k" 
ın . re ata evvela teşebbüs et 1Yccekr F Çin k _ır. akat bununla beı aber 
ka ' atıyetle kendisini müdafaa ya 

rar vcrınj t' 
N 

ş ır . 
aııkin . 27 ( R d . 1 d · · a yo ) Şıma -

c şıddetl' h 
yar 1 ınu arcbeler olmuş tay. 

e ve taııkla d · · "k · · r a ıştıra etmııtir . 
- Gerisi ikinci sahifede -

Arıların 
hücumu 

Bir merkebin çiftesin 

den parçalanan kovan 

lardan fırlayan arılar 

köyde panik doğurdu 

Bir çok köy]ü tedavi 
edilmek üzere 

Ceyhana getirildi 
Ceyhan ; 27 ( Hususi ) -

Ceyhanın doruk köyünde bir iki 
gün önce tuhaf bir vaka olmuştur. 

Edindiğim malumata göre : 
Doruk ı..öyünden Koca Mahmut ismi 
nde birine ait 45-50 kovan bal arısı 
nın bulunduğu kulübenin önünde 
gezmekte olan bir merkebin , bal 
arılan tarafından ısırılması yüzünden 
merkebin attığı tekmeler kovanlara 
isabet etmiş ve bütün kovanlar ye 
re yuvarlanarak hurdahaş olmuş ve 

- Gerisi ikinci sahifede -

Martel tekrarlıyor: 
''Türkiye-Fransa arasında ihtilaf 

değil dostluk var,, 
-------···-·· • 

Sancak muhafızlığına ve kışl:ı kumaildar-
lığına iki Fransız zabiti tayin edildi 

Antaky'i . 27 (T" k .. .. h 
b .. d · ur sozu mu a-
ırın en) S 

el. ancakta yeni bir ha-
ıse yok d 

be 
1 

sa a, dedi kodu temaınen 
r araf edilme . t' S .. .. ·ı· 

nı d mış ır. tatuııuıı ı a 
n an b' .. M ır gun evvel Sancağa gelen 
artelin b · . 

halk , ' 1 ~ zıyaretı münasebetile 
1 oeledıye önüne toplanmaktan 

Bınen eden Sancak muh2fızı Hüsnü 
ara · k zı gazetelere beyanatta buluna-

~a bunun gayri varid olduğunu söy· 
I tınektedir, Burada dolaşan şayia
ara göre Sancak muhafızı Hüsnü 

Barazinin yerine bir Fransız memu
ru tayin edilecektir. Antakya kışla 
kuınandanı da d ği t· B' b H" _ .. e ş ı. m aşı us· 
ııunun yerin b' F . . e ır ransız bınbaşısı 
tayın ediJlllİf bulun M 1 B uyor. arte e. 
rut gazetelerine beyanatta buluna
rak demiştir ki: 

" - Ben ay sonuna doğru Frar.
saya gidiyorum. Eylül sonlarına doğ 
ru tekrar Suriyeye döneceğim. 

lskenderun Sancağında ki yeni 
rejim 29 teşrini sanide resmen tat

bik edilecektir. 

lstanbulda iken Türkiye Başve 
kili ile olan temaslarımda da Suriye 

ile Türkiye arasındaki biitün pürüzlü 
meseleler halledilmiş ve iki hükü

met nasında hiçbir ihtilaf kalma

mıştır. " 

*** 
Sancağın her tarafında Halkev. 

leri teşkilatı kurulmuş bulunuyor . 

Teşkilat heyeti de işlerini bitirmiş 
olduğundan şehrimize dönmüş bulu· 
nuyor. 

Atraşlarla vatanilerin 
arası tamamile açıldı 

SON NÜMAYİŞLERİ, MUHA 
LİFLER HAZIRLAMIŞLAR 

------. ------
Usebecilerle muhalifleri tabanca 

tabancaya birbirlerine girdiler 
Şam : 27 [ Türksözü muhabirin- , 

den J Bir kaç gün evvel Şamda 
vukuagelen hadiseleri bildirmiştim. 
Bu hadiselerin mahiyeti şimdi tama. 
mile tevazzuh etmiş bulunuyor. Ev· 
velce de bildirdiğim gibi Şamdaki 
nümayişler bir açlık nümayişi değil
di. Bu gün iyice anlaşılmıştır ki; bu 
iş vatanilerden evvelki partinin ta· 
raftarları tarafından yapılmı~tır. 

Esasen Suriye Dahiliye Vekili 
de gazetecilere vaki beyanatında 

bunu hissettiğini söylemişti. 

Sancaktan aldığım malumata 
göre; evvelki akşam Usebetiilame· 
!il kavmicilerle muhalifleri arasında 
da kanlı kavgalaı olmuştur. 

Buna sebep bir kulüb açma me 
selesidir. Her iki taraf, birbirlerini 
tabanca ile kovalamışlardır. 

Diger yeni bir hadiseye gelince: 
Sultaııpaşa Atraşın vatani küt 

lesi ile Cebelidüruz muhalif partile
rini birleştirmek hususunda sarfetti
ği gayretler boşuna gitmiş gibi gö

rünüyor. 
Sultanpaşa vatani parti ile mu

haliflerden mürekkep bir tek parti
nin teşkili için ilk önce Süveydarla 
ki vatani partisi bürosunun kapatıl
masını teklif etmiş ise de bu teklif 
parti tarafından rededilmiştir. 

icabettiği halde Şam hükumetinin 
Nesib Bekiriyi kaldırmağa dair hiç 
bir teşebbüsde bulunmaması da ara. 
daki gerginliği fazlaJaştırmıştır. 

Sultanpaşa Atraşın riyasetinde 
Hasan Atraş, Abdülgaffar ve Mu· 
tıp Atraş gibi ileri gelen Dürzü rü
esasının yaptıkları bir içtimada va
tani kütlesine karşı muhalefete ka· 
rar verildiği de haber alınmıştır. 

Bir hafta evvel Lübnan huduılu 
içinde kamp kuran Suriyeli talebe
nin çadırlarına çektikleri bayrağın 
indirtilmesi bilhassa vatani gazete· 
ler tarafından fazla izam edilmiş ve 
büyük münakaşaların açılmasına ve· 
si!e'ofmıoıtur. 

Bilhassa Fetelarap gazetesi bu 
işten çok acı bir lisanla bah•etmek
te ve Loryan da ona sert karşılıklar 
vermektedir. 

Surlyede hayat pahalılıjtı 

Şam ; 27 [ Hususi J - Suriye
deki pahalılık frankın sukutundan ve 

- Gerisi ikinci sahifede - 1 

DOGU iLLERDE 
BAYINDIRLIK 

HAREKETLERi -

ruzları şiddetle tardedildi 
!"~ ~ 
( MADRID CENUBUNDA YAPILAN SON MUHAREB::JLERDE 

~ YiRMi SEKiZ BiN KiŞi ÖLDÜ 
~-.... _... ...... ....._...___ ~ 

Cebhelerde bulunan bir Fransız· kadın 
muharriri yaralanarak öldü 

Londra : 27 (Radyo) -
Madridin garbinde vukua ge 
len son şiddetli muharebe 
lerde iki taraftan ölenlerin 
mikdarı 28 bindir. 

Hükilmetçilerin son yap· 
dıkları nevmidiine taarruzlar 
şiddetle tardedilmiştir. 

Asiler bu son muharebe 
lerde yeni bir çeşit bomba 
kullanmışlardır. 

Bu bombalar havada pat
lamakta ve patladıkları yer 
den etraflarına ve aşağıya 

dorğu yüz ayak mesafeye 
kadar müthiş bir şarabnel 

yağmuru saçmaktadır. 
Londra : 27 ( Radyo ) -

Parisin büyiik gazetelerin. 
denbiri olan (Soir) tarafından 
ispanya cebhelerine gönde- lspanyol harbinden bir görUnUş : 

Gazlı sahada bir asi keşif kolu 
rilen kadın bir muharrir ceb-

:hede bir kazaya kurban gitmi~ ve Londra : 27 (Radyo) - Bask 
ağır surette yaralanarak hastaneye mültecilerine yardım komitesi, son 
naklolunmuştur, Muharıir hastaneye nümayişlerde bitaraf kalmayan 15 
varışından bir müddet sonra öl· Bask çocuğunu ispanyaya iadeye 
m~lli~ k arar vermiştir. 

Kaza, muharririn siperleri terk 
ettiği bir sırada orada bulunan bir Salamanka : 27 (Radyo) - Gır-
zırhlı otomobilin bindiği otomobile nalanın nasyonalistler tarafından ta-
şiddetle çarpması suretiyle vukua mam işırali hükı1metçil~ri üz-
gelmişlir. müştür. 

Cumhuriyetçiler Dölakanadeden 
pek perişan bir halde rücat etmek

tedirler. Hükumet kuvvetleri muha
saraya maruz vaziyettedir. 

Bundan mada, Şam hükumetinin 
bir miiddeti muayyene İlt" Cebeli
düruz muhafızlığına tayin edildiği, 
Nesip Bekirinin de müddeti hitam 
bulduğundan Süveydadan çekilmesi 

Son haftanın inşa faaliyetleri 

Londra : 27 (Radyo) - Ademi 
müdahale komitesi beş saatlik bir 
müzakere yapmış bulunuyor. Neti

cede, dokuz maddelik bir projeye 
devletlerin süratle cevap vermesi 
lüzumu kararlaştırılmıştır. 

Fevzi Kavukçu 
yine sahnede mi? 

Bagd.ı 1 : 27 [Hususi J - Kcr· 
kü'<te ııı·c'ıııri i1<aınel·· rn ıhkü 11 o 
lan Fevli KavJk.;ı oıtaJ •n kaılıol . 
muştur. Yapılan sıkı arnşlı :·ınalarda 

nerede olcluğu anlaşılamamıştır. 

~,,,~~-
Hududu geçmeğe teşebbüs ede 

rek Filistine gitmesi şüphe edilmek· 
le olduğundan hudutta her türlii 
tedbirler alınmıştır. 

,~-•wıc......:~·t.:r , • ek:• "1.J..8' • 
Frat Uzerlnde bir köprünün kurulmasına h:~ırlık yapılıyor 

Hudtıdumuzdan [Tunceli : 27 - Hususi muhabirimiz yazıyor - J 
Tuncellnde bayındlrlık hareketi, hazırlanan planın tatbik 

çerçevesine tamamen uygun olarak ve göz karartan bir hızla 
devam etmektedir. Bir çok yerlerde şlmdlden''•ekll deı.ı,.tı 

11 
Geçmek isf yen bir ka 

çakçı vuruldu mlş gibidir. • » T r • 
Bundan altı ay önce erı,ıı. 

Berut : 27 [ Türksözü muhabı. mez bir yer olarak gördUğU-
rinden ] - Bir kaç kaçakçı Su nUz yalçın kayalar bu gUn me-
riyeli gece vaktı Carabulus tarafla. denlyete yol vermı, dUzgUn 
rında Türkiye hududunu geçmeğe yollar hallndedlr. A•ılmaz sa. 
teşebbüş ettiği sırada Türk karakol· nılan •ular köprülerle bir ge-

zinti ve ejtlence yeri haline ge. 
lan tarafından verilen " dur " emri· tırlllyor. 

ne itaat et'.11ediklerinden akş açıl- T unceli!i, bayındırlık emrinde 
mış ve netıcede Mahmud Celha adın çalışkan ve işgelir bir işçidir. ' 

d~~i ~eşhur kaçakçı maktul düş- 1 Kendisine İş dolayısile yaşama 
muştur. hakkı veren bu harekete gönlünü 

ve kafasını vermiştir. Esirlikten kur· 
tutmanın zevki içinde Cümhuriyete 

karşı minnetini, bütün devlet mev. 
zuatını tamamen benimsemekle gös
termek istiyor. 

Son haftanın işleri : 

Bu çevredeki bayındırlık hare
ketlerinin mana ve büyüklüğünü 

kavramak için son bir haftanın inşa 
: - Gerisi ikinci sahifede -

Komite cumartesi giinü tekrar 
toplanacaktır. 

Madrid : 27 (Radyo) - Eıkanı 
harbiye, asilerin Madride yirmi beş 

kilometre mefafctlc lıuluncluklaıını 

kaydelmtk !<'dir. 

s .. !aıııanka : '27 (Radyo) -
Grneı al F raııko kuvvellrı i, Ovido 

v~ Aragon C«bhdcı inde sürat le ile. 
rileın< ktcdir, 13u kılanın hanketini 

kc secek hiç bir mukabil kuvvete 
rast gelinmemcktedir. 

Bir yurddaş 
Hava Kurumuna 1000 lira 

verdi 

Ankara ; 27 (A.A) - Kafkas 
ya göçmenlerinden Kara Çaylı Bay 

ltyas Cura, Türk Hava Kurumuna 
bin lira teberru etmiştir. Kendisine 
bir altın madalya ve adı Türk Hava 

pilanörlerinden birisine konmuşt~r. · 
Havacılığımızı kuvvetlendirmek ıçın 
llyas Curanın yaptığı yardıma Türk 
Hava Kurumu teşekkür etmekte· 
dir. 



~athife 2 

• 

MİLLİ KÜME 
Ve Çu~'urova kulüpleri 

Ragıp Maden 

G önül, nedense, ( Anndolu ku. 
Jüpleri ) tabirine, fzmir, An
kara kulüplerini idhal etmi-

yor ? .. Ankara; Hükumet merkezidir. 
Orada, tabiidir ki, kuvvetli takımlar, 
sözünü geçiren adamlar bulunur . . 
fzmir ise, eskidenberi spor ananası
na malik, takımları ve idarecileri 
kuvvetli bir mıntıkamızdır. Ve oto
matik olarak İstanbuldan sonra he
man İzmir takımları hatıra gelir. 

Geçen sene, Futbol Federasyonu 
adeta nagihani bir karar ile, Milli 
Küme maçları yapacağıııı ilan etti . 
iş, ilk önce, yürümiyecek sandık .. 
Halbuki yürüdü. Topalladı, aksadı, 

bucaladı ama mes'ud bir neticeye 
iktiran eyledi Günün birinde , Milli 
Küme Şampiyonu olarak F enerbah
çenin ortada kaldığını gördük .. 

m iştir. ilk defa 1934 de yapılan Tür. 
kiye birinciliklerinde , Adana takımı, 
Türkiye lıirincisi harbiyeye karşı 2-0 
gibi pek güzel ve şerefli bir netice 
elde eylemişti . Bundan önce de Be. 
şiktaş takımına kaışı yine 2-0 Jık 
bir oyun tutturmağa muvaffak olmuş· 
lardı . 

Sonra, Çukurova takımları· lzmir 
ile Konya, Diyarbekir ve Antalya 
mıntakalarile karşılaştılar. Bunların 
hepsini yenmeğe muvaffak oldular. 
Hatta lzmir takımlarına bile aktif bir 
vaziyet, kazunçlı bir vaziyet kazana
rnk döndüler. Kıbrısa gittiler, kazan
dılar... Halebe gittiler, yendiler ... 
Derken, gurup şampiyonluğuna yük
scldila. Bir plfika ve kupa bile ala
rak memleketlerine, şerefle döndü. 
ler ... 

Bu güzel ve parlak neticelere 
rağmen ... maalesef Çukurovanın bir 
tek takımı olsun, milli küme maçla
rına alınrnaclı. Böyle bir hareket; gü
zel ve yerinde bir karar, olgun ve 
güzel sportif bir jest leşkil edecekti.. 
Anadolunun bir takımını aralarına 

almış olacaklarından dolayı de mem
leket sporunu ve sporculuğunu azçok 
tatmin edecek, memnun edecek ve 
güldürerek ti .. 

TGrksöd\ 

Vilayet daimi 
encümeni dün 

toplandı 

Vilayet encümeni dün öğleden 

evvel Vali Tevfik Hadi Ba ysalm ri
yasetinde toplanmış ve idari işler 

üzerinde bir çok kararlar almıştır . 

Lise iler 
Dün Atatürk anıdına 
törenle çelenk koydu 

Dünkü sayımııda Erkek Lisesi
nin kampının bittiğini yazmıştık. Dün 
Erkek Lisesi talebeleri başlarında 

bando olduğu halde öğleden sonra 
Yüzbaşı Bay Saminin idaresinde 
şehrin muhtelif yer }erini güzel bir 
yürüyüşle gezmişler, akşam Atatürk 
anıdına törenle bir çelenk koymuş
lardır. 

Milli güme maçları münasebetiyle, 
fzınir büyük bir tabiye hareketinde 
bulunarak ve 7 - 8 kulübünü ikiye 
indirerek ( doğan .spor ) ve ( Üçok) 
namıyle iki kuvvetli teşekkül ile orta
ya atıldı . Böylece , milli küme şam
piyonluğunun f zmire nasip olacağını 
sanıyorlardı . f stanbulun tek kulüple
rine karşı , lzmirliler birleşik ve kuv
vetli bir halde muvaffak olacaklarını 

düşünmüşlerdi . Hesapları yanlış çık
tı . Milli küme şampiyonluğunu ka1.a
namadılar .. 

Hepsi iyi , hoş ama milli küme 
maçlarından Çukurova kulüplerinin 
neden dolayı uzak bırakıldı~ını bir 
türlü anlayamadık . Çukurova ; şim
diye kadar yaptığı muhtelif karşılaş. 

malarda gayet iyi neticeler elde et· 

Bu karar alınmadı . Çukurova B d } 
kulüpleri bir yana atıldı. Allah vere- . Ü f Sa a a J m 
de, gelecek sene milli küme maçları 

, satım 
tertip edileceği zaman, futbol fede-
rasyonu, yine ayni ha ı ekctte bulun
masın da Çukurova kulüplerinin hak
k•m nihayet teslim eylesin , 

Uzak Şark 
ateş içinde 

1 Atraşlarla Vtaniler 
1 
1 - Birinci sahifeden artan -

- Birinci sahifeden artan 

Dört küçük kö; Japon tayyareleri 
tarafından yakılmıştır. 

Şanghay 27 ( Radyo ) - Bir Ja
pon zabitinin müdahalesi Ü-Zerine 
150 kişilik bir Japon müfrezesinin 
Pekine girmesine müsaade edil mi-; 
fakat müfreze şehrin divarlarmı ge
çer geçmez Çin kıtaatı tarafından 

üzerine ateş açılmıştır. 
Japon müfrezesi musademeye de

vam ecle ede duvarların iç tarafın· 
dan bulunan bir mabede iltica et
miştir. Şimdi muhasara altındadır . 

Şanghay : 27 ( AA. )- Pi·Ping 
deki bütün telefon ve telgraf hat
ları kesilmiştir . Şehrin şarkında 
bulunan bir istasyonda şiddetli mü· 
sademeler olmaktadır . 

Japon müfrezeleri Pekin surları
nın cenubunda bulunan Peng- Taya 
kadar çekilmişlerdir . 

Pi· Ping de bulunan Japonlara 
derhal evlerini tahliye etmeleri em· 
redilmiş ve kendilerini Japon sefa
retine iltica etmişlerdir . 

Londra : 27 ( Radyo )- Pekin
den gelen haberlere göı e; Japon kı
taat mı nakletmekte olan 50 kadar 
otomobil bir Çin kolunun taarruzuna 
uğramış ve ateş açılmıştır . Bu çar
pışmada 25 kadar Çin askeri öl
müştür • 

~~~------·--------~~ 

Arıların hücumu 
- Birinci sahifeden artan -

ve kovanlarda bulunan arılar da ka 
mi len dışarı:fırlayarak köyün içeri. 
sine dağılmışlardır . 

Arılar rast geldikleri sığır , kö. 
pek tavuk kediler ile insanlara sal
dırarak sokmuşlardır . 

Arıların kovanlardan böyle ani 
bir şekilde dışarı fırlayıp köyiin içe· 
ri ;İne dağılarak önüne gelene saldır 
ması bütün köy halkını telaşa dü 
şürmüştür. 

Bilhassa arıların bulunduğu ma· 
lıalle yakın evlerde bulunan bir kaç 
aileyi fena halde sokduklarından ara· 
balarla , bu kimseler şehre getirile
rek tedavi altına alınmışlardır • 

fırsathın istifaJe etmek istiyen tüc
carın ihtikanndan ileri gelmiştir. 

Osmanlı altını (1000) Suriye ku
ruşuna çıkmıştır. Bu da İngiliz lira
sının (133) frank itibar edilerek frank 
kıymeti lesbit ve islah edildikten 
sonra olmuştur, Suriye parası daha 
çok sukut halinde idi. 

1036 Eylulunda altın 560 kuruş 
idi. Yüzde seksen altı bir yükseli~ 

var demektir. 
Buna karşı is'arda yükseliş yüz· 

de ( 120) yi geçmiştir. 
Un torbası 300 kuruştan 800 

kuruşa çıkmıştır. Yiyecek, içecek, 
petrol geçinecek ev eşyan kömür 
hep fırlamıştır. 

Yalnız sebze ve meyveler yük
selmemiştir. 

Suriye ve Lübnan hükumetleri
nin en mühim ve en güç işi şimdi 
budur. 

Hayat rpahalılığı, ihtikarı dur. 
durmağa çalışıyorlar. işçi yevmiyesi 
40 kuruş olduğu haİde bir okka ek
meğin 23 kuruşa çıkması pahalılığın 

derecesini gösterir. 

Onun için en evvel un meselesi· 
ne çare arıyorlar. Gümrüklerde ten 
zilat yapılacak, fukara için gümrük·ti 
süz un ithal f"dilecektir. 

Un ve hu'ıubat ihracı memnu 
dur. Belediyeler de yiyecek ~cylere 
narh koymuştur. 

H ıtla arıların soktuğu hayvan· 
!ardan yüze yakın tavuk bir kaç kö 
pek , bir kaç tay dahi ölmüştür . 

Şehre tedavi edilmek üzere ge· 
tirilenler kendilerinden geçmiş ve 
Laygı:ı bir halde bulunuyorlardı . 

Şehirde lazım gelen tedavileri 
ya 'ılmış ve ilaçlar verilerek iğneler 
vurulmuştur . 

Baygın getirilen bu adamlar ha· 
]en Ceyhanda yatak.da hasta buluıı· 
maktadır!' r . 

Bu uğurda bilhassa hükumet 
doktoru Turgut Önay , Ihsan Bala
türk ve Basri Uzclin pek çok yar 
dımları dokunmuştur . 

s. 

Dün borsada buğdayın kilosu 
4 kuıuş ile 4.55, arpanın kilosu 
3.60 kuruş ile 3.62,5 kuruş, Yuloıfm 
kilosu 3.62,5 kuruştan satılmış ve 
alınmıştır. Satışlar oldukça hararet. 
Jidir. 

1 
1 

Ziraat Bankası Mü-1 
f ~ttiş namzed likleri 

1 

Gençlerimiz için iyi 
bir .fırsat 

i 
l 

Ziraat Bankası yerıi alacagı mü· l 
fettiş namzedleri için bir müsabaka 
açmıştır. Bu imtihan ağustosun 25, 
26 ve 27 sinde yapılacaktır. Genç· 
lerimiz İçin bu çok güzel bir fırsat· 
tıı. Müracaat vaktini kayıp etmeme· 
lidir. Müracaatlar banka umum mii 
dürlüğüne yapılmalıdır. 

Demiryo]u bekçisini 
dövdüler 

Çokça köyü civarında demiryo· 
lunda bekçilik yapan Elazı..li Dur· 
muş oğlu Murtazayı , Çokça köyün· 
den Hıdır oğlu Çavuş Ali ve ibra· 
lıim adında iki kişi sopa ile fena hal 
de döğmüşlerdir . Vaziyet zabıtaya 
haber verilmiş ve suçlular yakalana 
rak adliyeye teslim edilmişlerdir. 

Zabıtada: 
1 

Bir umumi kadın bir ebeye 
hakaret etmiş 

Süleyman kızı Pakize isminde 
bir umumi ev kadını Emrazı Zübre
viyede çalışan Ebe Hikmete haka· 
ret ettiğinden derhal hakkında ka
nuni takibat yapılmıştır. 

Bir sabıkalı tutuldu 

Adananın incirli köyünden Ah
med oğlu Kemal adında birisi Yeni 
Otelin karşıSJnda rakı lıayii Sliley· 
ınan oğlu Alınıedin dükkanına anah 
tar uydurarak girdiği görülmüş ve 
dükkan içinde : çaldığı paı ala ı la 
cürmü meşhud halinde yakalan 
mıştır. 

Şehrimiz terzilerinden Mustafanın 
dükkanından kumaşların da bu adam 
tarafından çalındığı sanılmaktadır . 
Zabıta tahkikatını derinleşdiriyor, 

Bir kamyon faciası 
Mihmandar köyü civarında 

iki kamyon çarpıştı 
---···---

Dokuz ağır yaralı var 
FACiAYA SEBEP OLAN ŞOFÖR KENAN OTOMOBiLiYLE 

KAÇTI FAKAT TUTULDU 

Diin Mıhmandar köyü civarında 
yine feci bir kamyon kazası olmuş
tur. 

Saat altıda Fevziye köyünden 
Adanaya gelmekt~ olan şofor Kena· 
nın idaresindeki kamyon , Mihman· 
dar köyü civarında Ali oğlu Reşidin 
idaı e~indeki kamyona .;arparak 
deviı miştir . 

Reşiclin kamyonetinde bulunan 
bir kadın ve yedi erkekle şoför Reşit 
muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralanmış1ardır . 

Hadiseyi haber alan zabita der
hal yaralıların ve şoför Reşidin ifa· 
desine müracaat ederek zabıt tut
muş ve yaralılar memleket hasta
hanesinde tedavi altına alınnıı~ !ar· 
dır. 

Faciaya sebebiyet veren şoför 
Kenan otomobiliyle beraber meçhul 
bir semte kaçmıştır . 

Yarahlar kimler ? 

Dün yaralıların hüviyetlerini tes· 
bit ettik , şunlardır : 

Karataşın Znğarlı köyünden 
Ali oğlu şoför Reşit , Akkapı ma· 
hallcsinden Ali oğlu Süleyman , 
Pekmez lıiiyüğil köyünden lbrahim 
oğlu Hasan , Adananın Şeyh Mus· 
tafa mahallesinden Halil oğlu Cumali 
şeyh Mustafa mahalle.sinden Hacı 
bayram kuyusu malıal ' esinden Meh· 
met karısı Hanım , Kilise köyünden 
Hüseyin oğlu Mrhmet , Zağaılı kö· 
yünden şoför Heşidin eniştesidir . 
Mehmet kızı Hanımın hükumet heki. 
mi raporunrtan edindiğimiz maluma· 
ta göre muayenesinde yüzünde ağır 
bereler olup , sağ el parmaklan ta
mamen kopmuştur . 

Diğerleri de muhtelif yerlerin· 
den ağır surette yaralanmıştır . 

Kaçan ,otör yakalandı 

Hadiseyi müteakip otomobilile 
firar eden şöför Kenan jandarmalar 
tarafından vakadan bir kaç saat son 
ra yakalanmıştır. 

Husust tahkikatımız 

Şöför Kenanın, Reşidin kamyo. 
neline çarptığı söylenmekte ise dr, 

Dün şehirde hava yine açık ve 
bulutsuzdu.~Ufuklar biraz sisli , rüi· 
yet sahası oldukça dardı . En çok 
sıcak 33,8 santigrad dereceyi bul
muştu . 

T-S-K Çukurova 
bo1gesi ajanlığından 

Aşağıda isimleri yazılı arkadaş · 
ların 28 7 937 çarşambn günü fut. 
bol levazımlariyle saat 17 de si ad · 
yomda h:ızır bulunmaları • 

Nuri , K. Kemıl , Avni , Hasan, 
Kadri , Zeyne' , Envı... r , Ürlıan , 
Malımut , Yusuf , O"man , Nizam, 
Ralımi , Muzdffer , Refik , Kazım 
Küçük Mehmet 1 Bahadır , Edip . 

ç, 

hususi Aldığımız malumata gö
re; yaralanan şoför Reşidin idare· 
sindeki kamyonla diğer şoför yarış 

yapıyorlar, Bu sırada iki kamyon 
sür' at le gittiğinden şöför Reşid toz 
dan yolunu şaşırıyor ve oradaki de
mir yoluna yakın yerde direksiyonu 
bir kaç kere, çarpmamak için bü
küyor ve makine hendeğe rastgele
rek arkası üstü devriliyor. 

Reşidin kamyonu oldukça zede. 
lenmiş tir. 

-------·------

1 
Kadirli : 27 ( Telefonla ) - iki 

ay kaJar evvel Kadirlinin Kara Ô 
merli köyünden Ömer Kıdılış adın· 

da bir sabıkalı eski bir iğbirardan do
layı Kozanlı demirci İbrahime pusu 
kurarak mumaileyhi öldürmüş, bu· 
nunla da hıncını alamıyarak öldür· 
dükten sonra kafasına yedi kurşun 
sıkmıştı. 

Kıdılış Ömer sıkı bir takiplen 
sonra bir kaç gün evvel Maraşta 
gizlendiği bir bağda jandaı malaı ı· 
mız tarafından yakalanarak Kadirli· 
ye getirilmi;;tir. 

Tuncelide inşa 
faali yetil 

- Birinci sahifeden artan -

ve ihalelerine bakmak kafidir. 
Erzincan ovasının şimal kısmın 

da bulunan Bulanıkgöz, Norgah, 
Çermik ve tabileri bataklıklarının, 
kurutulması işi 155.680 lira ınuham 
men bedelle eksiltmeye konulmuş. 
tur. Bu ayın 28 inde ihalesi yapıla. 
caktır. 

Keban -Arabgir yolunun 109 
kilometrelik kısmı eksiltmeye ko. 
nulmuştur. 

Tuncelinin Mazkirt kazasının Sey 
lath:ıo mevkiinde bir bölüklük ka . 
rakol inşası on yedi küsur bin liraya 
miiteahhidine ihale edilmiştir. 

Mamakide modern bir hükumet 
konağı yaptırılmaktadır. Bu inşaya 
29 bin küsur lira harcanacaktır. 

Son haf tanın işlc:ri, Tuncelideki 
büyük bayındırlık hareketinin hızı 
hakkında vazih bir fikir verebil r. 

Burada aylardanberi bütün haf
talar böyle bilançolarla dolu olarak 
geçmektedir. 

Genç Cümhuriyetin yaratıcı ve 

yapıcı azmi, şimdiye kadar işitilme· 
mi~ olarak kalan bu as1 tabiat kö 
şesinde yeni zamanlar şehirleri kur
maktadır. 

~:."Bl~Elllrii'!fl:llHDJ .. !Ei&r;llSI .. ~ 
Sıgoıta•ı:: mol )arıırı a l.cı,bobr. • gorttılı mal i 
)anınrn, 1 d lı cfrrhal ,· n r 

SUMER BANK ve 

Sigorta 
Sosye
tesi • 

EMLA&< ve EYTAM BANKASI 
Ku rumudur 

Güven'e güveniniz. Vo ; Si
gortaları n ı zı güvenerek veriniz . 
MUracaat : Uı:.rı Su/ıh Saray 
No: 11 A. Bebekli Kil ise sokak 

Po ta lw us ı : 1 , T. 1 r. :\ • Jı;J 
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Kedi gözlü hıı1ı 

H ırsızların en büyük Y ~ 
cılarından birinin, k fı 
olduğu malumdur. 

buna rağmen, hırsızlar ayrıd 
lambalarının ·}aıd.mına rrııb 
duğundan bir çok hallerde k 
rini bu yüzden ele vermekt 

Bu itibarla böyle bir yard sınıf 
ihtiyacı olmıyan bir hırsız dılıJ lise 
çalışmaktadır. )'aşa 

Macaristanın bir ·şehrinde 
zamanlarda bir çok hırsızlık18' bizi 
nız geceleri yapıldığı tesbit ed bir ' 
fakat hırsızlar bir türlü yakal.I fark 
mıştır. 

Anc~k, bütün bu hırsız! yaş 
aynı adam tarafından yapıldı~ priiz 
ayrıca kanaat getirilmiştir. bala 

Buncan başka, hırsızın dar 
ayın başında veyahut sonund• 
tığı dikkati çekmiştir. j İnsa 

Bu vakalara rastlamış olSP" şün 
verdikleri ifadelerden, hırsızın~ V c 
bir karanlıkta hiç bir ışık ya 
na hacet görmeden serbestçe~ kay 
bildiği de anlaşılmıştır. Ve 

Bu muamma geçenlerde • tanı 
boyundaki jandarmalar günd boy 
çayırda uyuyan genç bir ndaoll tanı 
kif ettikten rnnra mesde hal yir 
miştir. nız 

Bu gencin aydınlıkta hiç bıf iki 
görmediği, halbuki geceleri hiÇ 
sursuz görmek kabiliyetinde ol mişt 
anlaşılmıştır. ~ blk 

Karanlıktan istifade editert Ço 
pılan l ırsızlıklnr gözönünde tı.ı 
rak sıkış ! ırılmağa başlanan ge ad 
dam bir müddet sonra suçlatl rna 
raf etmiş ve bu münasebetle dCJ Sin 
cukluğundanberi gözleıinin göll" on! 
leri görmediğini, sun'i ışıkta ~ rind 
gördüğünü, güneşte ise hiç g duk 
diğini, buna mukabil karanlık .. ııl neti 
ca miikemmel surette görd0r dos 
söylemiştir. Zev 

Etekllk1i erkek nfaz 
'at 

E skiden kahveye çıkınc• ~ 
vede bi; c;ok entarili er du 
lere rastlanırdı. ille 

AJ<şam işten dönen iş adaf. gu 
yunur dökünür yemeğini yer v~ ma 
çene çalmak için entarisile s. aiı 
kahveye çıkardı. Şimdi gecelılc 
risinin bile kalktığı ve pijama~ . 
d d v b d . d ·1· "" rıd a ol ugu u evır e entari ı. 
kek görsf niz ne kadar garibirııs' 8~ 
der değil mi ? . -' ~~. 

Eteklikli genç bir zencı r. 0 

sidir . Londraya seyahat iç.İ11 
miştir. l.~· 

Eteklik giyinmesindeki !flptm 
memleketin gayet sıcak ve ~•çt 
!on giyilmesine imkan olrn• ve 
dır . tık 

.-/ Gu .. 
~~~--.......... ~-----~--

Be 

Büyük CenuP du 

denizlerinde >-er 
he 

Bir ada ortadan birde~·· 
bire yok oldu u 

Londra : 27 (Radyo} - G ı 
körfezinde gümrük muhafızlı~ 
pan hir gambot, çektiği bir tel~ 
Garbi Afrika sahillerinde rast! 
bir Avusturalya şilebi kaptanla" 
rafından, Genuptaki adalardan 
nin ortadan kabolduğunun id.lill .E1l 
eliğini bildirmektedir. lf.e 
. Bu ada aslında bir raşif te;,f>ıl 
külü iken, sonradan genişlemiş, a 
bitleşmiş hir •ıerdi. Ve iizerinde 
yısı 80() c varan yerliler, elli k3 

da Avrupalı yaşamakla idi. 
Ada bilhassa, zirai ınah 

ihraç ediyordu. Avusturalya şile 
kaptanları ada) ı günlerce ar<td1 

rmı fakat bir türlli bulamadıl.d 
ve oraya götürmekle oldııkla ı 

cekleri yeniden geriye ğetirf11 
mecbur kaldıklarını söylcmişle 



Temmuz 1937 

HİKAYE ~ 

GENÇLiK 
am on üç yıl ol- YAZAN - • - ki.. Eğer Güzin beni 
du, Fakat asırlar Nihad Tangüner sevmiyorsa mektubu. 
geçse, hafızam yırbp atacak ve belkı 

kaçmayacak bir çocukluk hatıram de bana bir fırsatta çatacakb. Fakat 
~r: <?nu, zaman zaman düşündükçe 1 böyle olmadı .. Günler, haftalar, ay 
la ıçlenir ve kızanrım.. j lar geçti. O, ne bir ses çakardı ve 

On üç yıl evveldi .. Lisenin orta ne de mektebe döndüğüm zaman 
. flarında ki devrede.. Leyli bir 1 bir mektup yazdı ! .. 

e talebesinin hayatı... Gemsiz ı ••• 
•tadığı anlar .. 
. . itte bu devredf', sınıf geçmek, 
~zı, yıl başı ikramiyesini kazanmış 
ırkıdamın geçireceti çılgınlıklardan 

ar sız coştururdu. 
Bu tatlı mevsimin süruru içinde 

a!"'d ğım bir sümestrdi. O yıl sınıfı 
ruzsüz ae · d' V b . . J 6 çmış ım. e unun ıçın, 
ayı yaşayan bir genç adam ka· 
r rncsuddum. 
Şübhesiz böyle bir zaman , 

~:~~a .~crslerden başka şt-yler dü
burur, başka şeyler buldururdu. 

e K en bu başkalığı bulmuştum. 
apı komşumuz mütekaid bir 

ay~akamdı , Mütecessis değildim. 
e unun İçin heman bütün komşuları 

anımlııyordum diyebilirim. Fakat sarı 
oya b- .. k 

ta d uçu evin insanlarını çabuk 
nı ım ç·· k" k .. i . . · un u omşumuzun, hırı 
rmısınde d'v . el' . d l , ıgerı on ye ısın e, ya 
ız Yaş . 'b . ki .. ıtı anle birbirinden farklı 

guze) kızı vardı .. 
. t~acide, beni hiç alakadar etıne-
ış ı . Fakat G" . 1 .. 1 l ak uzıne a ıcı goz er e 

0 
~ktan kendimi alamıyordum. 

cu ?a telekki edilen ıuarlarunla 
ndncrnı annesile, babamı Labasile o 
a ar sam· ·ı 

d 
ımı eştirmiştim ki .. Buluş· 

a •ğırnız b' k . ır te gece kalmıyordu. 
ıneınaya r 
nlarla .' . ıyatroya, parklara hep 

Bir yıl sonra mektepden dön
dütüm zaman Güzinle dayımın <>t
lunun nişanlanacaklannı öğrenmiş· 
tim. Kıskanmadım, çünkü o çocukça 
arzum artık kalbimde mevcut de
tildi. Kısa bir zaman, bana, onu 
unutturmuştu. 

Eve geldiğimin ikinci gecesiydi . 
Sofrada annemle babam gülümsf'
yüp bana bakıyorlardı: 

- Bir şeymi var anne? .. Diyor 
dum, neye gülüyorsunuz bana.? 

- Hiç .. 
Fakat yemekten, sonra annemin 

beni bir köşeye çektiği zaman işi 
anladım. Onlar için gülünecek kadar 
vardı. Annem, sarı bir kağıdı - Biri 
yıl evvel Güzinin mantosunun kolu· 
na iğnelediğim aşk mektubunu -
bana ozatmıstı: 

- Bu çocukluğu çok eski
den yaptığını anladık , çünkü 
burada değildin. Bunu bana gizlice 
Güzin verdi . Mantosunun kürklerini 
sökerken, mantonun kol kürkü ara 
sında bulmuş 1 .. 

~~----~-·-------~-
Adana ziraat mektebi mü-

Mahud Delege Düryo 
Suriyeli dostlarımızla aramızı aç
mak için nasıl tavsiyede bulunmuş ·-------

Antakya : 27 {Türksözü muha 
birinden) - Mahalli hükiimetin ver· 
diti bir karara göre; Hataydaki si
yasi partiler resmen tanınacaktır. 

Dün, Şamda çıkan "Elinşa,, ga
zetesinin 23 tarihli ~ayısında okudu. 
turna göre, sabık Delege M. Düryo 
Sancaktan aynlmazdan evvel Antak
ya Klübünde şerefin! tertip olunan 
veda töreninde bir nutuk söylemiş 
ve ezcümle demiştir ki: 

0 Size bir Delge sıfatiyle değil , 
ilk ve son defa olarak M. Düryo sı
f atiyle ve şahsi olarak kalbimin ve 
vicdanımın duygulannı söylüyorum. 

Dostlanm 
Ben sancakta Delege olarak kal· 

mak istiyordum. Şu kadarki, yeni 
Delegenin salahiyeti 51 devlet tara· 
fından kabul edilmiş olan yeni r~ji 
min murakebesinden ibaret olmasay
dı. Yeni rejimde Delegenin hiçbir 
tenfiz salahiyeti yoktur. Bütün sala
hiyetler Sancak hükumet reisine ve· 
riımiştir. ,, 

Bundan sonra Cenevre anlaşma· 
sından bahseden M. Düryo demiş
tir ki: 

Kardaşlarım: 
Bu anlaşma fena, çok fenadır . 

Siyasi hayatta tekamül etmiş hiçbir 
memleketin böyle bir anlaşmayı ha 
zım etmesine imkan yoktur. 

Sancakta karışıklıklar şiddetle 
devam edecektir. 

Ben size üçüncü bir şekil olma
yan iki şekten birini ihtiyar etmeni· 
zi tavsiye ederim: 

Ya arap kalacaksanız, yahut Türk 
olacaksınız. Bu anlaşma pek tabii 
olarak Türklerle aranızda böyle biı 
cidah intac edecektir. Demiştir. 

Türkiye - Mısır 
dostluk muahedesi 
Mısır meclisi tarafından 

tasdik edildi 

Kahire: 27 (Radyo) - Türki. 
ye, Mısır arasında tasdik edilen dost. 
luk muahedesi mebusan meclisinin 
dünkü ictimaında alkışlar arasında 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

Dokuzuncu yerli 
mallar sergisi 
Celal Bayarın elile 

dün açıldı 
istanbul : 27 (Radyo) - Doku· 

zuubu yerli maHar sergisi bugün 
lktisad vekili Celal Bayarın elile ve 
büyük bir törenle açılmıştır. 

Sahife : 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

v • 

Varşovalı yegenım 
Fevkalade neşeli, komedi ve muzikalı bir film 

Pek yakında : 

Cürüm ceza 
öldüren 
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Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elite doldurulanbir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, raylarm üzerinde vagonlaraakıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su d"Ail, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmız• Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolandır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 

7953 88 

'nd ııdıyor, hafta tatili günle· 
ulc e {emeklerimizi bir arada yiyor 

et: abkat bütün bunlardan doğan 
ıce · . 

dürlüğünden : L BELmJIYE İLANLARI 1 
( Çiftlik makinist mektebine -------------

~rme şart~n). ~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ y • k k • ) 
ostlukt aıle dostluğu idi. Ve bu 
vlc d an ancak anne ve babalar 

•zar uyuyor.iv. Çünkü ben, onun 
arlcJııod~ .~ir komşu çocuğundan 

O 1°rulıneditimi anlıyordum. 
en ı:aınan her şeyi hissediyor 

eı«İi, F nun için bana çocuk dene 
alcat kalbimdeki bir duy· 

: llladarnki bir başkasına duyur toy":': vakıf detildim, Pibbe· 
1 

de~ talil ıreçmifti. Gözüm ge-ı' 
y b mektebe gittim. hk üç 
.. ana yıl kadar uzun geldi. ilk 
.~·d~de büyük bir heyecanla eve 
on um. 

Kinun""i · G" . nın SOğuk bir gecesiy· 
uzınler bize 1 • • Hiz · d ge mıştı. · met· 

z en evvel le tun S. .
1 

OfUp onlara kapıyı 
abİ ra 1 e annesinin. babasının 

kt •sının palto ve mantolanm as-
an sonra d 

Ü • ona a koştum. Fakat 
zın, rnant n osunu çıkarıp asmıştı. 

en arkad k le. Dalı a, yu .an kata çıkıyor 
1 '8lona gırmeden Güzin : 

- MendT · rele ı ımı unutmuşum . Di-
aşağı d'• d en d on Ü. Tabii peşinden 
c .. . 

G .. . 
uzın, m d'I' . ürklü le • • en ı mı mantosunun 

Ü T b.?1u ıçınden alarak geri dön· 
"aııbuf d ın. B ırsatı a kullanama· 

1 - ilk tahsilini bitirmiş olmak. t - Mezarbk için preldi 13600-17000 adet muhtelif boyda me. eni ÇI an 8DUD Ve Dtzam ar 
2 - Türkiye Cumhuriye•i taba· zar tahtaile 10000-13000 metre kefenlik bez 8Çlk eksiltme ile satın alı. 

sından olmak • nacaktır· 
3 _ Yaşı ( 15) den aş•fı ve . 2 -Tahtanın muhammen bedeli 3000 bezin muhammen bedeli 3380 

l k lıradır. 
19 dan yuGk~n ° ~ma ·ba t hkl 3 - Tahtanın muvakkat teminatı (225) ve bezin muvakkat teminatı 

4 - oz ve vucut ı a a· (2S4) liradır. 
rından salim ve makinistlite ~~- 4 - lhaleai Aptosun 9 uncu Pazartesi günü saat onbette belediye 
vim olduğunu doktor raporu ıle ıs· encümeninde yapaa.cakbr. 
bat eylemek . . . . S - Şartnameler yazı itleri kalemindedir. lstiyenler orada görebi-

5 - Köy çocuğu, çıftçı çocutu lirler. 
olmak ve yahut bir imalathanede ça. 6 - isteklilerin ihale günü muvakkat teminatlarile birlikte belediye 
lışmış bulunmak . encümenine müracaatlan ilin olunur. 8356 

6 - Mektebi bitirdikten sonra 
köyünde , çiftliğinde veya bu ~bi 
yerlerde sanatiyle çahşacatını taah· 
hüt eylemek • 

7 - Mektebe gitmek istiyenle· 
rin en son Atustosun yirmisine ka· 
dar bir dilekçe ile ziraat mektebi 
direktörlüiüne müracaat etmeleri ve 
yukarıda yazılı evrak ve vesaikle 
birlikte üç fotoğraf vermeleri lizım-
dır. 

8 _ isteklilerin sayısı mektebe 
alınmJ1sı gereken adedi geçtiği tak
dirde seçme sınacı yapılacağından 
mektebe girmek için müracaat eden· 
lerin Ağustosun 25 inci çarşamba 
günü mektepte bulunmalan · 

28 - 30-3 

l - AÇ1k eksiltme suretile bir cenaze nakliye otomobili sabn alma 
cakbr. 

2- Mubammen bedeli (2440) Türk lirasıdır. 
3- Muvakkat teminatı (182) liradır. 
4-lhaleıi Atustosun 12 inci perşembe günü saat on beşte Belediye 

encümeninde yapılacaktır . 
5-Şartnamesi Belediye yazı işleri kalemindedir. isteyenler oradan pa· 

rasız alabilirler . 
6- lsteklilerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir

likte Belediye encümenine müracaatlan ilin olunur,8345 23-28 - 1- 4 

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

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

ye encümeninde yapılacakbr. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin ihale tarihinden en az bir gün evvel be

lediyeye müracaatla ehliyet vesikası almaları lazımdır . 

----- Orman Kanunu --
Adana Belediye Reislitinden gönderilmiştir. 

( Dünden artan ) 

Madde 111 - 28 inci maddede yazılı itleri izin almadan yapanlar 
Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin 1 inci fıkrasındaki ceza ile 
cezalandırılır ve aÇ1lmış olan ocak kapattırılır . 

Madde 112 - Devlet çekicile damgalanan ağaçları keserken bu dam· 
gayı 34 üncü maddede yazılı şekilde dip kütükte bırak~ıyan veya yüksek 
kesenlerle nakliye tezkeresi al naksızın ormandan ağaç çıkaranlar ruhsat
sız ağaç kesenlere verilecek ceza ile cezaltndrnbr. Nakliye tezkeresiz çı· 
kanlan ağaçların müsaderesine de karar verilir . 

Madde 113 - Ormanda kesilen ağaçlardan yapılacak tomrukları 
damgasız olarak istif mahalline veya başka tarafa götürenlerlf' bu nevi 
ormanlarda 41 inci madde hükmüne muhalif hareket edenler S liradan 
25 liraya kadar hafif para cezasile cezalandınbr.Damgasız nakledilen tom· 
ruldann müsaderesine de karar verilir . 

Madde 114 - 42 inci maddeyı göre izin almaksızın her nevi orman. 
lara kasden hayvan qokanlar, sokulan hayvan adedi nazarı itibara alınarak 
bir aya kadar hafif hapis ve 50 liraya kadar hafif para cezası ile ceza. 
landmhr. Kayıdsızhk ve teseyyüb eserile hayvan ;i'irmiş .i~ veya mezkur 
maddede yazılı surette gösterilecek şart ve tedbırlere nayet edilmemişse 
yalnız para cezası hükmolunur. 

erabercc yukarı çıktık. 

Çok aeçm . . ·----------· · 0 emıştı, bir fikir kafam· 
fıın,ek ·b· 

6 - Şartnamesi belediye fen işleri müdürlüğündedir. lstiyenler ora. 
dan parasız alabilirler. 

Madde 115 - Ormanlann içinde veya yakınında ateş veya yangın 
alaimi görüp de bunu 88 inci maddede yazılı yerlere haber vermiyenler 
veya söndürülmesi mümkün olup da bunu söndürmiyenler 50 liraya kadar 
hafif para cezasile cezalandmlır. 

Madde 116 - 89 uncu maddeye göre o~:nanlarda vukua gelecek 
y~gınla~ söndürmek için selihiyetli memurlar tarı'•rdan yıngın mabaline 
aıtmelen emrolund~~ halde gitmiycnlerle gidip de çalışmıyanlardan 
kaymıkam veya valının kararile 5 liradan 10 liraya kadar hafif para ce
zası alınır. Bu kararlar kat'idir. Mezkur maddede yazılı memurlardan yan· 
gın yerl~rine yardımcı göndermiyenlerle alaka göstermiyenler Türk Ceza 
kanununun 230 uncu m ıddesinin 2 inci fıkrasına göre cezalandırılır. 

azmak 
1 
gı 1 parladı: Ona mektup 

end,1· . .. Ve mektubu Güzinin 

D 
ını çıkardığı yere koymak 

akika · ... 
a ko t gcçırmedi'll . Yatak oda· 
ş daşk~m .. ~asanın başına geçtim. 

le h a •çınde kısa, fakat şimdi 
h' a1 .tırl.ıyarak beğendiğim, olduk-
ıs ı bı r k .. 1 • ki. b .. d aç cum eyı ren ı ir 

~· a sıraladım .. Ve derhal aşağı . 
ıncrck · 

d ıı. vestıyere koştum ve kat-
l5 1m k .. ğ d 
n:lıl çtb 1 ı, onun biraz evvel 
l<i k k- rdığı mantosunun kolun· 

Ur UQ • t O ak ıç arafına iğne ledi ı11. 

r an uyt:rn ~abah~ kadar gözüme 
nıe ~rmedı. Artık her şeyi 

-·-•tuın.. Ne olacaktı san-

Bayanlar 1 Baylar 1 

Meıhur lsvlçre saatları gJbl dünyanın en 
küçük • modern • güzel • şık • portatif ve 

saOlam • 

Hermes 

M İi1Uçaaı : 

YAZI 
MAKiNESi 

ahnız 1 

Rıza Satıh Saray 
Posta kutusu 95 ) C Telefon No. 265 ) 

11- 30 8305 

' 

• 7 - Teklif mektuplarının usuluna tevfikan hazırlanarak ihale günü 
saat on ikiye kadar belediye Reislitine verilmesi ilin olunur. 8348 

24- 28-3 - 7 

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

yon, körük, tek ve çift atlı binelr, yük arabalırile merkep , beygir , deve 
ve yük kira hayvanlarına ait 937 senesi nakil vasıtalarını gösterir t:ıhak· 
kuk müfredat cedvelleri Belediye dairesi tahakkuk memurlutu kapısına 
asılmıştır . 

2- Bu resim iki taksitte alınacaktır. Taksit zamanları Atustos ve bi
rinci teşrin ayhrının 15 inci günleridir. 

3 Taksit müddetleri içinde ödenmeyen nakil vasıtalan resmine yüzde 
on ceza eklenir. Bu cetveller 4- 8- 937 çarıamba günü kaldınlacaktır. 
itirazı olanların bu tarihe kadar istida ile belediye riyasetine müracaa' 
etmtleri ilin olunur. 8330 2()- 24 - 28- 1 

Madde 117 - Muhafazaya ayrılmış ormanlarda ormanlara müteallik 
suçları işliyenlerin müstahak olacakları ceza üçte birden yanya kadar 
artırılarak hükmolunur . 

Madde 118 - 63 üncü madJede yazılı müddet içinde ormanlannm 
sınırlarım muayyen işaretlerle belli etmiyen orman sahiplerinden 20 lira· 
dan 200 liraya kadar bafıf para cezuı abmr. Bu cezanın infazından. ~nra 
alb ay içinde yine bu mükellefiyeti ifa etmezlerse verilecek cesa elli lira
dan elcaik olmaz. 
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• - - -Kilo Fi}atı • (124) şehir tipi kargir göı; 
CiNSi En az En çok Satılan Miktar yapılacaktır . . J 
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Liverpol Telgrafları 
27 I 7 I 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

1 
______ ___ _.:::S•:::•:::lin:::_• ......:..:Pt:nt: 

Hazır j 6 1 37 
1
_L,,.ir_« _____ __ ı j 

ı---------1 6 
-
17 

Rayişmark 1-.ı- 96 
Temmuz vadeli 

ı--lk ___ K_ii_n_u_n_v_a-de_l_i ---'--6'--- l Frank ( Fr.nsız ) ,--21- 12 
ı--H-in_t_h_a_z-ır ___ __ 5 _ 

45 
Sterlin ( İngiliz ) 630 :-o~ 

1 

Uolar ( Amerika ) \_21!__ E_ 
Nevyork - 10 96 Frank ( İsviçre ) 

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu bü) iik Jiitf ve nirrt. tiı:c't.n istifade ediniz 
RaC:yo a~si)ofesi lüti:Y' dünya kap-lıcalarınırıkindcn 

yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, EöLıtk, Mnane taşı, Kaıaciğet ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hstalığı olrnla n L tld a l u ılıca) a geln:el i diıler. 

Senelerce çocuğu •>'rra)rnlın Ktdııti fatıızrırı Lıı fr)ı"rdcn müstefit 
ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lok an ta s1 1 fırını,ba k k ali} esi,b er beri vardı 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar şunlar· K uı uş 
dır : 200 Bir gecelik 

) otel oda»ı 
125 Bir gecelik 

taş odalar 1 
75 Birinci baraka 
5' ) ikinci " 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alınır 

30 l lususi bıınyo / Bir kişi Ücreti giinde 
15 Unıunıi • \ . • 

ıkı defaya kadar. 
Ya1:n (ıf l ıl;ı;, ~,·n ı ) ı n l ıı ~ ı; ı ı ;ğ ı ı 1 ; ıc' ; rı ll)U)~n ~ ı 1 ; · ı. K"ın< ck 

~ . ~ . 
tiğiniz iztiı alıı ıınutmayınız.8264 27 

--------~-~·----·-----~~----------~--.--.-

Algopan , Algopan... j 
• 

Baş, di~ ağrılarında nezle ve wvuk algınlığında muJnnid sinır i ztirabınJ :ı 

en iyi dLva Algopan dır . 

Algop~n bu hastalıkları,ralıatsızlıkları alır koparır ve atar. 

Yalnız ve musırren AJgopan alınız. Teneke kutularda 7,5 kuruştur. 
Her eczanede bulunur . 6 8966 

1 
• 

lira (t 7) kuruştur. . ı 

GAZ TECILIK VE MATBAACILIK 
Merkez kazasının köyler_, 

tek ve (45) çift kargir gö?, 
yaptırılacaktır. Her tek evin 
men bedeli (631) lira ( 47) 
çift evin muhammen bedeli 

llaA nlar Reklam bir ticaretha- 1 
JI n ~nin, bir nlÜessesenin · 
en büyük propagı:ındasıdır. Reklamla- J 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan l 
Türksözüne veriniz . 

Re 
t ürlü la 
nil n O to 
rabil · rsi 

• 
1 

r Mütenevvi 
renkli her 

şler i nizi ancak Türksözü
atik nıakinal anr.da yaptı-

L • 

E.s rlerinizi Türk -
öz'i matbaasında 

bastın . ı z . teıniz bir tab nefis bir 
cild içi de ese,riniz dcı.ha kıymetlene
cektir . 

Cildler Kütüphanenizi güzelleştirmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

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

Resmi evrak, cedveller, defter· Tablar 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 . 

lira 6 5 kuruştur. 
2- Aksaray kazasının 

yünde ( ı99) tek ve 96 çift 
göçmen evi yaptırılacaktır · 
dan tek ( 100 ) adedinin 
hükümetçe temin olunaca 
restesi verilen bu evlerin 
bedeli ( 304 ) liradır. Diger ~ 
lerin muhammen bedeli (" 
çift evlerin (1113) lira (69!~ 

3 - Bor kazası merkeııll" 

tek ve (25) çift kargir göçıft 
yapılacaktır Beher tek evle.fi 
hammen bedeli (592) lira (ol 
ruştur ve çift evlerin ( 11 
(31) kuruştur.Bor orta kö{ 
tek (6) kargir göçmen evi 

Kağat piyasasının tereffüüne rağınen aldığı bü
• • tiin işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

caktır. Her tek evin muhaıll IA 
deli (57 5) lira (86) kuruş "~t4 'i: 
!erin muhammen bedeli (ICIO' ısı 
79 kuruştur. ge 

-
Bisiklet ve Motosik

letleri 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
garanti 

malıdır 

o 

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

19 - 26 8286 
:------~---~~~ ~--;.;.;..;;... ______________ ~ 

SA.N 
' ,/ 

' 

ı 

TiR 
• T'1RKiY!i iŞ BANKASI 

263 

4 - Ulukışla kaza me~ de 

Seyhan def terdarlıgv ından: (15) adet kargir şehir tipİP • ~~r 
muhtelif köyde ceman ( 32) ~ 
15 çift kargir göçmen e\Iİ f h~~ 
caktır. Şehir tipip evlerin belı' 
muhammen bedelı (614) lir• bir 
ruş tek evlerin (582) lira 40~ ler 
ve çift evlerin ( 1079 ) lira ~~~ 
ruştur. 

1 - Karataş Dalyanında mevcut 
ve mahcuz 28- 1.12 fıçı tuzlu balık 
ile 40 fıçı ve bir sandık balık yu· 
murtası paraya çevrilmek üzere 5 
Ağustos 937 tarihinde ihale edilmek 
üzere açık artırmaya konulmuştur. 

2- 15 Ağustos 937 tarihine ka 
dar istimal olunacak taze balık ve 
yumurtaları bu artırmaya dahildir . 
Bedeli peşinen alındıktan sonra ma 
hallinde teslim olunacaktır. 

3- Dellaliye res.ııi vesair harç 
ve masr ıf alıcıya ait isteklilerin sü· 
recekleri peyin % 7,5 nisbetinde 
muvakkat teminatla De ftrrdarlığa 
müracaatları ilan olunur. 

24-27-30-1 8350 

Seyhan defterdarlığından: 
Adana Merkez Dördüncü daire 
• 

tahsildarınca kullanılan 129601-
129800 numaralı makbuzları havi 
ciltte 129757 , 129758 , 129759, 
129760 numaralı makbuzların teclit 
yanlışlığı dolayısile ikinci yaprakla· 
rının mevcut olmaması hasebile bu 
makbuzlar iptal edilmiştir . ikinci 
nüshalarının da hükmü yoktur.8357 

Adana ba&lar bekçi ko
misyonluğundan : 

9:_7 senesine mahsus olmak üze· 
re Adanada mevcut bağlar için ta
hakkuk ettirilen bekçi ücretini bağ
lar bekçi kitabetine miitacaat ede-

5- Bu evlerin Aksaray k; ka 
yapılacak (100) tanesinin Y~ . 
restesi Vekalet tarafından ~ bı 

~ve 
olup bundan maadasının nıa 
malzeme ve işçiliği keşif . ao 
şartnamt>lere uygun olarak geç 
mek üzere anahtar teslimi 
bide aittir . ily 

6 7 oAola 
- Pazarlık 2-8-93 ~~vet 

günü saat 15 de Vılayet ~kAfi 
da toplanacak hususi ko 
yapılacaktır . '«luO 

7- Vilayet dahilinde Y'~:;.i 
evlerin hepsi topdan bir ;ti a 
bide ve. ilecegi gibi h'1 katl~farı 
olanların kaza itibarile veY' bu 
evlik partiler halinde müteaıı'~ir. 
teahhitlere ihale edilebilir . ~ıt it 

1 
talip olacaklar tercih olunur.!.';~°! 
yonun bu hususta hakkı takıll''leri 

dır. i 
8- Muvakkat teminat ta ~uk 

taahhüt etmek istedikleri işİI' t=~ 
bedeli üzerinden baliğ olac'f tan~ 
hanımen kıymete göredir · Jler . 

9- Evlere ait olan plan k, T: 
fenni ve idari şartnameleri ergı 
ve anlamak için tatil günü h•.MI ali. 
rak ihale gününe kadar Kayf'T~Ybı 

1 
• 1 

tanbul, Adana, Mersin , skıı~ak 
dürlüklerint'; Ankara lskao pıak 
Miidürlüjtüne müracaatlaı ı ilil1 tur 
nur .8355 28 1 

rek mükeffeflcrin öğrenmeleri ve ilan neği 
tarihinden itibaren bir •y zarfınJa Ceği 
krndilcriııe en yakırı mezraada bu Wıiyo 

kezi 
luııan l·ağlar bekçi komisyonu aza 
sın, ıııiiracaaııarı ve ,.ksi ıakdiıJe · Kaçakçılar vattı 3~~ 
ıııınlaıına taol1 ve l.ıh;,kkuk ·ttiıi . O 
'"" ı ekçi iicrdini kesi i l ; at'ıyeı ..,J(' hainidir tene 
rck Lir gı'.ma itirnz ve iJJi; y , la'< · ı __.-tbil 
lan olmıyacağ ı ilan olunur. 8358 ._________ ec 

riz 
vveı 

_______________ _,Pak 
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r---- DOKTOR-" 
Ziya Tümgören 

Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 
AbiJin paşa caddesi numara 125 

27-30 g, A. 
hergün hasta kabul eder in

9 
8150 ~ele 

Umumi Neşriyat MüdürU 

M. Bakşı 

ye 
ld v 

lek 


