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GENÇLİÖİN DAVASI ELE ALINDI 

SPORUMUZ ORGANi 
Avam kamarasında 

Vilayetle, 
Belediyemizin 
~üzeı bir 
iş birliği 

l<arataşa plaj, Toroslara 
otel, şehre otobüs 

Nevzad GUven 

ff DDO ç gün evvel "Türksözü ,, 
~ nde Adananın bu sıcak 

günlerinde içimize serinlik 
Ver ' h b k y· la.yeti en pır a er çı tı . ı-

"e b~ 1 Belediye iş ve sarma-
" ırı·ğ· ıalAh 1 1 Yaparak Karataş Plajının 
Qetj ını .ve burada tesisat vücuda 
der;~eyı ' Bürücek yaylasında mo
Yerı Onforlu bir otel yapmayı , bu 

er ve Ada h . . . . kil v na şe rı ıçın yenı na-
nıış asıtaları teminini kararlaştır-
harc:e bu iş için de yüzbin lira 

ç mayı göze almıştır . 
ir u~urova ve T oroslarda mevcud 

Qeşıt m·ır . 
er b" 1 ı servet menbaımızı ış-
an ~~ fekle getirme uğrunda atı· 
karşıl~rnadımı büyük bir sevinçle 

Bu ~manın imkanı yoktur . 

Yeni bi tanzim nazareti 
ihdası istendi 

,ZE EDiLECEK 
Londra : 28 (Radyo) - Avam 

Kamarasındcı müzak~reler esnasında 
Liberallerden birisi müstakil bir tan· 
zim nazareti kurulmasını teklif et. 
miştir. 

Diğer bir aza buna cevaben: 

Başvekilimiz söylüyor 
Hususi müstakil bir nazaret ihdası· 
nm mevsimsiz olacağını ve bu iş: 
müdafaa komitesinin bihakkin başar 
makta olduğunu beyan etmiştir. 

ismet lnönU 

Istanbul spor ıneydan 
larında karşılaşan genç 
sporcuların biribirleri 
nin hayatına , haysiye 
tine kasdeder bir zihni 
yete düşnıeleri ehenı 

nıiyetle dikkatimizi 
celbetti. 

--

Hataydaki anasıra doğru 
yôlu gösteren bir beyanat 
B. Martel Lezeko gazetesineson beya 

natında mühim şeyler söyledi 
• 

Sancakta tahrik biraz durdu 

B. Martel 

Antakya : 28 [ Türksözü muha· 
birindan ] - Suriye Fevkalade Ko 
miseri Kont dö Martelin avvelki gün-

kü son beyanatı bütün anasır ara
sında iyi tesirler yapmıştır. Ve bu 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Almanyanın 
Toprak mahsulü 
için aldığı yeni 

bir karar 
Berlln : 28 ( Rrdyo ) 

jZlraaı Nezareti toprak mah 
1 sulüne dair bir kararname 
neşrehrlştlr. HükOmet ka· ı 
rarname ile çiftçiyi yiye
cek ve tohumlufiundan gay
ri mevcut bUtun hububa. 
tını satmağa mecbur tut- ı 
maktadır. Kuş ve tavuk ye-
mi saklamak katlyen me
nedllmh;stlr. 
~ ........ .-....:--.,.....,.....,.,-..,.......,...._......~.__....-. 

atrıızınilli· s~rvet menbaı , mrntr-
9· urıstık kabiliyetidir . 

i Adır çok defalar söylediğimiz gi
e ve~n~~ın, toprağı .kadar mUnbit 
aya ~ 1 olacağında şüphe bulun-

Spor terbiyesi bazı muhltJerde spor maksadına ve centl
man terbiyesine mUnafl bir istikamet almı,11r. TecrUbell spor. 
cu olarak kar,ınıza çıkanlar idareyi kulUplerln al'nde ve spor
cu tanınmı, bir kaç mUtesanld ••hsın sallhlyetlnde tutmak için 
gayreti sarf etmlflerdlr. HUsnUnlyetlerlne ehemmiyet verlle
rek mahdut sallhlyette bırakıran idman cemiyetrarı:umakı fek• 
llnde bir idare vUcucfe germr, ve bu idare •imdiye kadar lk
tldaraızhk, hesapsızhk ve an•r•I içinde memleketi anorrf.11n 
llldlll Ulll &wlauui''uı • 

•• •• 
DUN 800 ÇiNLi OLDU 

•• 

ağ, ~ ,.u kabil'.yetini bir servet kay 
eçme: ıne Qetırmek için harekete 

9 .. zamanı artık gelmişti. 
İiyQl(ızım gibi büyük i!lı"',. )'Qpmo.ğo. 

Japon Meclisinde savani dik~;;ıt hir ~Alc:~ 
la ~ralar harcameSla mecbur t---------
et n mılletlerin yalnız Klasik ser- -------------------------------- Franko kuvvetlerinin Burgos -ı 

sokaklarında bir geçişi 
''Bütün Çini işgal etmek kısa bir za
man meselesidir. Fakat bizim asla 
Çinde gözümüz ve emelimiz yoktur,, 

afi d1e~j1b~ları üzerinde durması 
M ':! dır. 

uğu Odern z manların ortaya koy
i servet vasıtalarından ca aza. 

surette f 
rama1ı aydalanmanın yollarını 

I Yız. 

arındŞte bu modern servet kaynak
an b' · · u h ırısı de Turizm dir. Adana 

ususda . . h. 1 ir e· k genış ımkanlara sa ıp-
lt~ı~r k'~ç iklimin hususiyetini elli. 
Pla 

1 0 rnetrelik bir saha içinde ı 

İstanbul : 28 (A.A) - Başvekil 
ismet lnönü tarafından tebliğ edil
miş tir: Is tan bul spor meydanlarında 
karşılaşan genç sporcuların birbir· 
leririn hayatma ve haysiyetine kas 
deden bir zehniyete düşmeleri ehe'!l· 
miyetle dikkatimizi celbeden bir 
mahiyet alması üzerine keyfiyet Türk 
spor kurumu başkanlığına tetkik 
ettirilmiş ve uzun incelemeler ne· e~s~:an Cu~urovanı.n her çeşid t~-

1 

rı vardtahrık edebılecek güzellık ___ ""='""' __ _..,,.. __ _ 
ır . 

ukCennet kadar güzel Toroslar 1 
urovan n 1 k k . ' 

en Akde 
1
• 

1 1 umsallarıyle öpü-
aksız .nız, sayısız ve uçsuz, bu-
&rılıkı::~Jlar, sayısız göç ve hüküm-
r H n ~ırakdıkları izler ve eser-

... epsı var .. 
Tabiatın bütün bu .. . . 

rgiler' 1• • Quzellıklerı , 
r d 

1 
e ımızde ham bir madde 

e~jn e durmaktadır. Bu ham mad-
i b' mamul bir şekle sokmak için 

ır metod 11 ak k e Programla çalış-
ak1 1 ~0 <;alışmak ve çok harca
r . zımgeldiğine de şüphe yok-

Bütün b . 
eği ile b" u ışler bir sihirbaz dey-
eğini hi ır ~rıda vücude gelebile· 
iyoru ~ bı.~ s~retle aklımıza getir
ezle .z'. ugunku büyük turizm mer-

rınırı ne b·· .. k ki zun tec . uyu eme er ve ne 
elmi rübelerden sonra meydana 

Ç ş k olduğunu da biliyoruy. 
rıe ~ ~rovanın, torosların bir kaç 

bil ıç~nd: beynelmilel turizme açı-
e ecke bır saha olacağını iddia 

ce d ·ı· . egı ız .. Zaten beynelmilel 
rızme v b'I 
veı i ar~ ı ~ek için her şeyden 

ak ıa ç turızmın inkişafına çalış-
B . . zımgeldiği fikrindeyiz . 
ızım · · 

laca.k . ıçın her şeyden evvel ya-
k. t ış, Yurddaşları yerinden ha
z~ etme.ğe alıştırmak , onlarda 
rıu e ~~ görme ze~kini artırmaktır. 
rl ~ 1?1n de, gezılecek, görülecek 
h e;ımızde evvelıl iç turistlerin 
. a ını, hu:z::urunu , eğlencesini te
n ve tecessüsünü tatmin edecek 
el, gazino, ucuz nakil vasıtası 
~k, .Pl.Ai, Pissin ve eğlence yer~ 
~1 gıbı önde gelen vasıtaları te
ın etmek ldzımd B ır. 

le~·nun .i~indir ki, vilayetimizle, 
ıyemı:z::ın b 'lk k 

yesile u •. adımı atma 
~aptıkları ış bırliğini mes-

e~ek.çod' hayırlı bir h!dise olarak 
1 e 1Yoruz. 

Avrupa sahillerinde bile eşine 
az rastlayabileceğimiz Karataş pl~
jınrn bugünkü vaziy.eti an~ak. P?rı: 

ve pejmürde dıye tarrf edıle 
şan k k .. "k f kat bilir. Burada yapılaca uçu a 

d bir ensteflasyon Karataşı mo ern . . . h . 
çok geçmeden Akden'.:in ın~ısı aı-
line sokacağından ş~ı~hemız olma-

ç .. k'' devlet elı ıle yapılacak sın. un u. • . 
bu ilk enstellasyonu hususı bır ç~~ 
tesisat ve binaların takib edecegı 

muhakkaktır. . . .. .. 
Yol meselesi, bugün ıç:ın buyuk 

bir ehemmiyeti haizdir • Yapıl~
cak iyi bir düzeltmeden sonra . m~
temadi tamiratla bu iş halledılmış 
olur. . 

Torosların güzel bir köşesınde 
bulunan Bürücckte yapılacak otel 
ise evvelA büyük bir ihtiyacı karşı
lıyacak ve sonra bu şirin yaylamı
zın bu günkü inkişafına biraz daha 
hız verecektir. 

Mıntıkamızda yavaş, yavaş can
lanmağa başlıyan kış sporlarıynı~ b~ 
tesisat sayesinde kavuşacagı ınkı
şaf da bizim için ayrı bir kar ola-
caktır. . 

Getirtilecek otobüslerin şehır 
. . faydasını söyiemeğe lüzum ol-
ıçın .. .. k .. 
madığı gibi Karataş ve buı:ıca ı~ın 
de ne kadar lüıumlu oldugunu soy-
lemeğe hacet yoktur. . .. 

Elhasıl Vali ve Beledıye Reısı-
miz bu güzel fikir birliği ile memle· 
ketin büyük imAr politikasını çok 
güzel anlamış olduklarını bir kere 
daha ispat etmiş bulunuyorlar. 

Bu imar politikası uğrunda taş 
taş üstüne koyanları bile alkışla
mak ve takdir etmek bizim için borç 
olduktan sonra kendilerini ne içten 
gelen bir sevinç ve takdirle alkışlı
yacagımızı anlatmakta güçlük çek
miyaceklerdir her halde 

tice si meydana gelen rapor muta· 1 
- Gerisi ikind .sahifede -----

'~ l.. 
İSPANYOL BOGUŞMASININ SON GÜNLERi 

Hükumetçiler umut bağladıkları 
son muharebeyi de kayıp ettiler 

• 

HükOmet Milisleri Asilere 
iltihaka başladı 

Kahire : 28 (Radyo) - ispanyadan son ahnan haberlere gö
re Mon-Onıversal ile vukua gelen bUyUk muharebede HUkO
metçıler mUhlm zayiata uöramu~ıar ve bUyUk telefat vermişler
dir. Bunüan başka HUkOmetçllerln bu muharebede ~O tank, ölU 
ve yarah olmak üzere 1000 kişi kayıp ettlkferi nave olunmak
tadır. HUkQmet kuvvetlerinin maneviyatı son derece bozulmuştur. 

ÇUnkU bUtUn Umitlerinl bu -
son taarruza bağlamışlardı. [ B 

Avila : 28 (Radyo) - Milis- İr Amerikan 
lerden 800 ktşl Asiler taratma 
iltihak etmı,ur. Bunlar , artık· filosu 
kuvvelmanevlyelerlnin kırıJdı-
aJmı bildirmiştir. 

Avila : 28 (Radyo) - F ranko 
kuvvetleri Madride 16 kilometre 
mesafede bulunuyor. 

Salamanka: 28 (l{adyo) - Cum 
huriyetçilerin beşinci kolordu kıtaatı 

ve hükumet milisleri bugün Arağon 
civarında beş kilometre gerilediler. 

Marsilya : 28 (Radyo) - 328 
fspanyol mültecisini hamil bulunan 
vapur bugün limana muvasalat et 
miştir· 

Viladivostoku ziyaret 
edecek 

Londra : 28 (A.A.) -Tas ajan 
sı, dostaııe bir ziyaret maksaô;]e bir 

kruvazörle dört destroyerden mü· 
rekkep bir Amerika filosunun bu gün 

VJadivistoka geleceğini bildirmt>k
tedir. 

Japon ordusunun hare
kete geçeceği söyleniyor 

-------~---------~-
Bütün muhaberat vasıtaları tahrib 

edildi.Yalnız telsizler işliyor 
Tokyo : 28 (Radyo) - Japon 

Erkam harbiyei umumiye mehafilinde 

yakında Pekin üzerine büyük bir 

taarruzun yapılması çok muhtemel 
görülmektedir. 

Dün gece yarısında Japon askeri 

otoritesi Çinlilerden, kıtalcırının der
hal Pekini teık etmc si ııi istemişler 
dir. 

Çin hükumeti Japonların bu tek· 

lifini red etmiştir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

r Ü n ©Ka~öpoüarıD ©J ~ l 
l. ________________ .J 

Gençlerimiz bize bir dün 
ya rekoru vadediyor 

Kampta TQrkku•u 8t)retmenlerl 11ır arada 
- Yaz i9eride -



Sıthife 2 
e:::::: 

Çukurovadaki zirai 
mücadele 

Rağıp Mağden 

nn udretli ve ünlü Başvekili· 
~ miz, ismet lnönü; geçen se-

neki ziyaretleri esnasında, 
Ziraat mektebinde pamuk işinden 
anlıyan1arı sorguya çektikleri zaman 
( 500,000 balya pamuk isterim !... ) 
Cümlesini bir parola halinde tekrar· 
lamışlardı .. 

O zaman, başta Mr. Klark ol. 
mak üzere, Profesör Doktor Gasner 
ve M. Bayö, - bu gayeye erişebil. 
nıek için, esaslı ve iktisadi bir orga. 
nizasyonun şart olduğunu, ve bundan 
mada pamuk zararlılarile mücadele 
lüzumunu ısrarla anlatmışlardı .. 

O gün, bu gün gibi hatırımızda. 
dır .. O ne şerefli, Adana ve Adana
lıları ne derin sevinç ve iftiharlara 
gark eyliyen bir gündü ... Sabahın 
8 inden itibaren çalışmağa başlıyan 
bir Türk Başvekili; hiç usanmadan 
ve yorulmadan, en ufak bir yorgun
luk eseri bile göstermeksizin; bir 
kahve bile içmek lüzumunu duyma· 
dan; gece yarılarına kadar çalış· 
mıştı. Sormuş, yazmış; yine sormuş, 
yine yazmış; Türk köylüsile, Türk 
çiftçisile baş başa vererek onun 
derdi ne olduğunu anlamak lutfun
da bulunmuşlardı. 

Penbe kurt - Yeşil kurt gibi 
müdhiş böcekler; çiftcimizi hakika
ten korkutmuş . olduğu verilen ce· 
vaplardan pek güzel anlaşılıyordu. 
Düşman, müdhişti. Bunlarla : Çift· 
çinin emeğini sinsi bir hücum ile 
vehlede 0/ 0 20 ye, :o za indiren 
köylüyü can evinden vuran bu kü
çük; fakat çok kudretli zararlılara 

karşı gayet cezri bir mücadele ta· 
kibi; kat'i bir lüzum halini almış bu. 
lunuyo~du. 

sir oluyordu. ( Peki, bu mücadele 
niçin yapılmamıştır ? ) Siialini, kar. 
şısındaki profesörlerden ve anlıyan 
adamlardan bir kaç defa sormuş. 
!ardır . O zaman, kimisi parasızlık
tan; kimisi teşkilatsızlıktan; kimisi 
zararın azlığından;'nihayet bazı adam 
)ar da böceğin zuhurundan bihaber 
bulunduklarınclan bahseylemişlerdi. 

iş, mühimdi. Vaziyet, nazikti. 
f smet lnönü emirler vererek, o an· 
dan itibaren derhal sıkı bir müca· 
deleye girişilmesini tavsiye eylemiş· 
]erdi. 

O günden bu güne iş, gayet 
ciddi tutuldu. Başvekilmizin kıy· 
metli ve kati direktiflerinden feyiz 
ve kuvvet alan ziraat vekaleti; mai. 
yetindeki adamlara emirler verdi. 
Merkez mücadele teşkiliitı faaliye1e 
geçti. Bilmeyenler, işi kavradılar. 
Meakez mücadele dairesi; Adana 
ziraat mücadele istasyonuna emir 
verdi. Adanada müstakil bir müca· 
dele teşkilatı meydana getirildi. Bu 
teşkilatın;Adana ziraat miicadele is· 
tasyonunun emrinde çalışmağa baş. 
)adı. Şimdi, Çukuro\•ada yapılan 

böcek mücadelesinden, doğrudan 

doğruya, Adanadaki mücadele is
tasyonu mesul tutulmaktadır. 

Pek sıkı tutulduğu için, bu .yıl, 
mücadele işi iyi ve feyizli netice ver
miştir. Mücadele muvaffak olmuş. 
tur, denilebilir. Çünkü, verilen temi
nata göre. netice; o/0 80-90 dere· 
cesine yaklaşmaktadır. işin höylece 
devam etmesini; ve mücadelenin Çu. 
kurova için gelecek senelerde dahi 
hayırlı olmasını diler; ve bu vaziyet 
karşısında sevinç duygumuzu söyle 
rız . 

----~------·--------~--

Manevralar 
lstanbul : 28 ( Hususi )-Ağus· 

tosta Trakyada yapılacak manevra
lara Kamutayda saylav olan bütün 
emekli generaller üniformalarile iş. 
tirak edeceklerdir. 

Klmuran 

,----------------------,----... ------------·~ 
1 Şelhıôır lhıalb>eırD~ıru 
'·------·----·-----' 
Bina ticareti ile uğ- Yeni radyo tarifesi 
raşanlar nasıl vergi ne şekilde ? 

verecekler? 
Yeni kazanç vergisi kanununun 

3ltıncı maddesile gayri menkul mal 
alup satmayı ve yahut ev, apartu· 
man, dükkan, magaza, depo ve ben
zeri inşaat yaptırıp başkasına satma
yı meslek ittihaz '!denler için husu
si bir mükellefiyet şekli tesbit edil
ınek tcdir. 

Şehirlerin nüfusu göz 
ön Üne alınmıştır 

Vekiller Heyetince tetkik edilip 
kabul edilen radyo ücret tarifesi 
tasdik için Cumhur reisliğine sunul· 
muştur. 

Kendilerine ruhsat verilen radyo 
sahiplerinden ücret bu tarife muci
bince alınacaktır. 
Öğrendiğimize iÖre; nüfusu 10,000 

den aşağı olan yerlerde her radyo 
sahibinden senede beş lira, 10,000 
den yukan olan yerlerde on lira 
alınacaktır . 

Mali senenin ilk alta ayı içinde 

Bir çoban 
bir adamı 
bıçakladı 

Karaoğlu çiftliğinden Cumali 

oğlu Bayram adında birisi , ayni 
çiftlikte çalışan çoban Mehmet ta
rafından 3 yerinden bıçaklanmıştır. 

Carih kaçmıştır • Yaraları ağır 

olan Bayram Memleket hastanesine 
getirilerek tedavi altına alınmıştır. 

Bayramın ifadesine göre;hadise, 
eski bir iğbirarın intikamının alınma· 
sından başka bir şey değildir. 

Ticaret kanununun 18 inci mad· 
del)ine göre ''Tüccar olan ve olmı 
yan eşhasın ahare bey veya ferağ 
ederek temini temettü maksadile 
emvali gayri menkule iştira veya 
teferıuğ etmeleri muamelatı ticari. 
yeden maduddur. ,, Keza ticaret 
kanununun yirminci maddesinin birin· 
ci fıkrasına göre de "' Alelumum 
imalat ve inşaat tekabbül ve iltiza· 
mı ,, da ticari muamelattandır . Bu 
nevi ticari işlerle uğraşanlar hakkın 

da şimdiye kadar kazanç vergisi 
kanununda hususi bir hüküm mev· 
cud olmadığından, bilhassa gayri 
menkul alıp satmağı meslek ittihaz 
edenler, kanunun birinci maddesinin 
(D) fıkrasına ithal edilerek gündelik 
gayri ~afi kazançları üzerinden ve 
diğerleri de umumi hükümler dai
resinde mükellef tutulmakta idi
ler. 

ruhsatname alanlardan bu ücret ~anı, Ticaret Odası Reisi mezu-
ikinci altı ayı içinde alanlardan ıse İ t b l · tf 
nısıf alınacaktır . nen s an u a gı ı 

Baylarda: 
Bir çok köylerde hayvan 
hastalıkları zuhur etti 

Ulukışla taraflarınrla ve postal
lı, Kürkkçü, Hüsnüye, Güney Tekne, 
Ağaçlı, Horuzlu ve daha bir kaç 
köyde sığırlarda Tabak hastalığı 
zuhur etmiş ise de derhal baytar 
teşkilatı tarafından tedavi teşebbü
süne geçilmiştir. 

Şehrimiz Ticaret Odası Reisi 
Bay izzet mezunen lstanbula gitmiş
tir. 

Dün şehirde en çok sıcak 36 
santigrad derece idi Gök yüzü kıs· 
men bulutlu ve rüzgarlı idi. Ticaret kanununun hükmüne gö 

re kar etmek maksadiyle mal alıp 
satanların, bu gayri menkulü satın 
almaları ve satmaları ayrı ayn birer 
muamelei ticariye sayılmış ise de 
kazanç vergisi kanunu vergiye tabii· 

Gençlik davası. ele alındı 
YF~, P.tıkL'TI'Q.9~w .. HH .. IJl~~~~!~ler.L.~i.: 
Lir kül olarak ele almıştır. Binaen. 
aleyh sonradan Sı\tarak bir kazanç 
temini maksadiyle bir şahsın gayri 
menkul alması, vergiye tabi tutul. 
ması için kafi değildir. Aynı zaman. 
da gayri menkulü satması da la
zımdır. Esasen vergi de bu satış 
bedeli üzerinden alınacaktır. 

Her hangi bir kimsenin şahsı 
için bir ev veya apartıman satın al. 
ması veya yaptırması ve sonradan 
bunu beğenmiyecek, yenisini almak 
veya yaptıımak üzere satması ve 
hatta bu muamelenin bir iki defa 
tekerrür etmesi, behemehal itiyadı 
ifade etmez. 

Fakat bu hadisenin kısa fasıla· 
larla tekerrür ve tevali etmesi iti· 
yadın vücudunn delil sayılacaktır . 
Bu takdirde hadise alakadarlarca 
tetkik edilecek ve muamelenin tica· 
ret kastı ile yapıldığı anlaşıldığı 
takdird.: vergi tarh ve tahakkuk 
ettirilecektir. 

laa olunmuştur. Daha evvd bir ta 
kım hadiselerden sonra en son dört 
temmuz vakası üzerine ·ı ürk spor 
kurumu genel merkez heyetince mü. 
nasip cezalar tertip edilmiştir. 

Dikkatimizi celbeden esaslı me· 
sele spor terbiyesinin bazı muhit
lerde spor maksadına ve centilmen 
terbiyesine münafi bir istikamet al· 
masıdır ki bu istikamet ıslah olun-

! madıkça derdin esası tedavi edilme· 
miş olacaktır: Cumhuriyet hüku· 
metleri ilk günden itibaren spor 
terbiyesile alakadar olmuşlardır. 
Tecrijbeli sporcu olarak karşımıza 
çıkanlar idareyi kulüblerin elinde ve 
sporcu tanınmış bir kaç mütesanid 
şahsın salahiyetinde tutmak için her 
gayreti sarf etmişlerdir. lktidarla
rıııa ve hüsnü ni}'etlerine ihtimal ve· 
rilerek mahdut salahiyetle bırakılan 
idman cemiyetleri ittifakı şeklinde 
bir idare vücuda gelmiş ve bu idare 
şimdiye kadar iktidarsızlık, hesab· 

Bu suretle gayri menkul alıp 
' veya yaptırıp satmağı meslek ittihaz 

sızlık, ve anarşi içinde memleketi 
sporden mahrum tutarak infisah et· 
miştir. 

eden kimseler, her ay sattıkları gay· 
1i menkuller, beyanname ile ticaret 
yaptıkları mahallin varidat dairesine 
ve şayet bir iş yerleri yoksa ikamet· 
gahlprının bulunduğu mahallin va
ridat dairesine bildirmek mecburi
yetindedirler. 

Kozanda 
Yeni bir sıtma mücadelesi 

şubesi açılacak 

Sıhhat v~ içtimai muavenet Ve 
kaletinden alınan son emir üzerine 
Kozanda yeni bir sıtma mücadele 
şubesi açılacaktır. Kadro,unda bir 
doktor, dört seyyar sıhhat memuru 
vardır. Şube dört daireden müte
şekkil olacak, Kozan ve havalisin
deki 59 sıtmalı köyü çevresinin içine 
alacaktır. Hazırlıklar hitam bulmak 
üzeredir ve ağustosun ikinci hafta· 
sında memur kadrosu tamamlanmış 
olacağından derhal faaliyete geçile
cektir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Türk 
kurumunun teşekkülüne delalet et· 
tikten sonra sporu eski mütereddi 
ve anarşik vaziyette tutmak sevda
sından vazgeçmiyen anasırın bir ta
raf tan spor kurumunu ~alışmaktan 
menedecek maddi manevi tedbir
lere , diğer taraftan genç sporcula· 
rı yekdiğeri aleyhine düşman zihni 
yetinde tahrik etmeğe koyuldukları 
anlaşılmıştır . Bazı ;gazetelerimizin 
bu kabil menfi spor anasırına ifsad 
vasıtası olmaları şüphesiz ki bu ga· 
zetelerin sahiplerini de müteessir 
edecektir. 

Bu zihniyetin tezahuratı lstan· 
bulda tatbik olunmadığından hadi· 
seleri hakemlere raptedecek ve za· 
manında müdahale edecek heyetler 
teşkil olunmasıdır . 

Genç sporculara iyı ahlak nümu· 
neleri vermemiş idareciler bulunma· 
sı teessüf olunacak bir ıeydir. Efka. f 
rıumumiyenin bilmesini arzu ederim 
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linde devam etmesine ve muntazam 
sporun kendi tesir ~abaları hari
cinde kurulmaması için çırpınanların 
zararlı tesirlerine nihayet verile 
cektir. Hazineden yapılan f~dakir
lıklar, Cumhuriyet Halk Partisinin 
sporculara gösterdiği kolaylık ve 
yardımlar sporun uıl maksadım te
min etmek içindir. Spor terbiyesi 
partimiz ve hükQmetimizce esaslı bir 
terbiyedir ki, bunun doğru istikamet· 
ten şaşırhlmasına asla müsade etmi
yeceğiz. ilk aldığımız tertipler şun. 
lardır: 

1 - Dört temmuz hadisesinin 
doğrudan doğruya alakadarları tec
ziye olunmuştur. 

2 - Spor ahlakı mazbut olma
yan ve spor edebiyatını nifakda ve 
gençleri zehirlemek zanneden unsur. 
farı spor sütunlarına kabul etmeme
leri İçin bu beyanat gazete sahip· 
lerine tavsiye olarak yazılmıştır. 

3 - lctimai ve mesleki mevki
lerini spor bakımından nifak yolunda 
kullanmış olan zatların böyle nüfuz 
kullandırılmayacak vaziyette bulun-

durulmaları, mer cilcrince takıp etti· 
rilecck. 

4 - Maarif Vekaleti Galatasaray 
talebesinin yanlış spor zihniyetinde 
bulunmalarına talim ve idare heye· 
tinden sebep olanları tahkik ede· 
cek, tedbir alacak. 

. 5 - Türkspor kurumu, niıam· 
namesinin emrettiği teşkilatı sür'atle 
tahakkuk ettirecek ve nizamname 
nin rmretliği vazifeleri ciddi ve sert 
bir surette mürakabe edecektir. 

Anarşinin izalesi ve spor terbi
yrsinin iadesi için bilhassa lstanbul-
da sür'at ve kat'iyetle hareket etmek 
lazımdır. 

6 - Bu tavsiyelere ve alınan 
ted Jirlere rağmen yapılan bu fena. 

lıkların devamı görülürse kulübler 
lağvedilerek yeni şerait alhnda ku 
rulacakbr. 

lnönü'de 
29 Temmuz 1~ 

gençlerim. 
lnönü : Temmuz-lnönünde mem· Diğerleri kendilerine en i 

Jek seçmek için istidatlarının 
diselerin inkişafını bekliyen 
!erdir . istisnasız hepsile g .. 
ve açıkça konuşunuz , hepsi 
Türkiyer.in neresinde olursa 
havacı nesli yetiştirmek işini 
bir: neşe ve azimle kabuHen 
rini ve bunu vazife telakki 
lerini söyliyeceklerdir ·• 

1 leketin büyük davalarından birinin 
hallini gaye tutan çalışmama bütün 
hususiyetlerini öğrenmiş olarak mı 
kamptan dönüyoruz . Hayır , bu , 
yersiz ve boş bir iddia olur . 

fnönünün programı , onu adım 
adım ve yaru başında taki ' etmek· 
le öğrenilir cinsindendir . Havacılık 
çalışmaları , mevsimlere , aylara , 
günlere ve hatta saatlere göre deği 
şir . Günün bir saatinde vazife olan 
başka bir saatinde yasak olur. Onun 
içindir ki lnönünü kalemle anlatmak 

için onun her: gününü ayrı ayrı not 
etmek ve anlatmak zorunda kalırsı
nız. Bu işi şimdiden yapmak pek doğ· 
ru olmasa gerek : Çünkü gençlik lher 
anı biribirine benzcmiyen heyecan 
ve zevklerle dolu olan bu hayata ka
vuşmak için sabırsızlanacaktır. Bir 
çok vilayetlerden Türkkuşu şubele 
rinin açılması için olan ısrarlı müra
caatlar, bu arzunun tezahürleridir. 

Eğer, bütün memleket ölçüsün 
deki bu isteğin karşılt omasına , im· 
kan bulunamazsa , bu bütün yurd · 
daşlar için bir ü"üntü mevzuu olmaz 
mı? 

Bazı büyük işler vardır ki , bun· 
larm tahakkuku için millete mal ol· 
ması , ferdlerde ahlik haline ge'me· 
si lazımdır . 

Havacılık böyle bir büyül iş· 
tir . Başka memleketlerde havaalığı 
babasından miras gibi almış nesil· 
ler vardır. Biz de ise havacılık, genç 
Cumhuriyetin yavrusudur . lnönün· 
de Türkkuşunun kuruluşunda kendi· 
sinden faydalanılmak üzere getırti· 

len Sovyet Rusyalı mütehassıs B. 
Andrinle konuşurken bu iki senelik 
neticeyi nasıl bulduğunu .;ormuştum. 
" - Fevkalade .. bu gidişle sizde 
havacılık sevgisi göz açık kapayın· 
cav:. bcfor verlesecek .. -

" - Göz açıp kapayıncaya ka· 
dar diyorsunuz . Bu müddet kaç se· 
nedir . ,, 

" - Başkalarına göre belki bir 
nesil boyu . Fakat size göre mese· 
la be~ sene .. Fakat bugünkü hızla .. ,, 

Bugünkü hız .. Fakat her göre 
nin hayran olduğu bu hız , onu ku · 
ranları bile daha çok hızlamak için 
tedbirler almaktan geri bırakmamış· 
tır . Yer ürünleri kongresinde bu 
günkü hava neslini kuran temeller
den biri olarak dinlediğimiz Fuad 
Bulca , bu hakikati apaçık konuştu: 

Türk hava kurumu başkanı , uç
mayı ·bilmiyen bir tek Türk ~ocu
ğu kalm:ıyıncaya kadar rahat etmi· 
yecektir . Bugün , ancak altı vila · 
yetimizde Türkküşu şubesi var. Bu, 
kadarına imkan bulunabildiği içindir. 

Yoksa . Türkkuşuna sahip olmı· 
yan vilayetler değil , kasabalar köy
lerimiz bile bir bünye eksikliği his· 
setmektedirl('r . Göklerin de hudu· 
du olduğu ve yer yüzündeki ev , tar· 
la ve fabrikanın eğer havası mücla· 
faasızsa emniyetsizlik içinde bulun· 
duğu bir devirdeyiz . 

Artık lnönünün büyük kıymetini 
şimdi anlıyabiliriz . Şuna inanmak 
gerektir: Bugün lnönündeki çalışma, 
Türk istiklalini kuran kurtuluş sava· 
şının ana zaferleri kadar mukaddes· 
tir . Çünkü bugünkü çalışma lnön\!n. 
de akan kanların kazandırdığı ese
ıin babasını temin edecektir . 

Bugün lnönünde havacı Türki· 
yenin kadrosu yoğrulmaktadır • Pli· 
nör fal>rikalannnz kurulmuştur . Bi· 
zim için en büyük dert olan vasıta· 
sızlık arhk hal olunmuştur . Vasıta· 
dan sonra onu kullanacak , kullan· 
mayı öğrenecek olan kadronun te
mini kalıyor • lnönündeki çalışmanı 
ana ga ·esi bu yetiştirici kadroyu 
vermektedir. 

Kampın yüzelli genci ilt: teker 
teker konuşunuz : Bunların içinde 
meslek sahibi olanlar , hayatlarına 
muayyen istikametler veren ve bun· 
dan memnun olanlar yarıdan çok· 
tur • 

Bu karardır ki , lnönünd~ 
ve rahat olarak ayrılmanıza J 
verecektir . Yoı-.:se , siz oracl 
yecan ve arzuyu görüp de 
memleket gençliğinde aynı 
ve arzunun yaşadığını öğreP 

sonra ve imkansızlık karşını1' 
maz bir duvar oıarak dikilıJJİf 
o zaman lnönünü anlatmaya 
eliniz varırdı . Fakat lnönünde 
tişmekte olanların . bu vasfı 
dıktan sonra yetiştirmek içiP 
nı yenilmez arzuyu sahip o 
nm görüp dinledikten sonra; 
kati lnöpünden haberler 
Türk gençliğine anlatmak 
oluyor. 

Hele lnönünden ayrılırkeO 
neyi biribirile kıyaslamayı hiç 
mamak lazımdır. lnönü kaınP' 
iki yaşındadır. ilk yıl hemen. 
açıkta geçti. ikinci yılı teşld,J 
mış çadırlar altındadır. ÜçÜ 
bir havacılık şehrinde olac~ 

Geçen yıl talebe sayısı 
muştu. Bu doksan talebedeP. 
şına (C) brövesi verildi. YaOI ~ 
cudun yüzde altmış beşi ... 1.e 
şına bu rakama bile biri~cı"' 
kampına şeref verebilir. Çüll 
mal olarak bröve alma nisbetı 
sekizdir... Bir yüzde sekizi 
yüzde altmış beşi düşünüoÜ1 

nisbet, yeni kampın net.ic.ele~ 
yüksek olmazsa dünya ıçıo 
olarak kalacaktır. ;İ 

Öğretmenlerden birine 
" - Bu sene nisbetinizin ~ 

cağını tahmin ediyorsunuz?· 
"- Siz bizim tahminiınİjl 

sanız, biz yüzde yüz isteriz "~ 
için çalışıyoruz. Fakat. ne .o'~ 
sun dünya rekorunu hıç kııP 
mek istemiyoruz. ,, 

Öğretmenler, bu sene t• 
rin daha iyi hazırlandıklarını 
yorlar. Düzelme ve inkişaf 
lnönünde değildir. Vila}etl 
de .. Kemmiyetle beraber keY 
yükselir. 

Memleket müdafaasının 

ettirdiği yeni bir çalışma 11ıe 
kuruluş yeri olan lnönüne 
hissiyle gider, oradan huz~r el 
niyetle dönersiniz. Bu emnıY 
o kadar kuvvetlidir ki, Bir ç 
leketleıin bir endişe ve aıA 
zuu olan hava tehlikesi işi, 
nız bir vasıtasızlık meselesi 
gözükecektir. . 

Bu hissi, İnönü gençliğİfl~ 
disini iş halinde göı enlere t 
tiği büyük hakikattir. 

Sı'gortası: mal ,aııınca kaybolur ." ~ 
)anınca: bedelı duhal 6dcuir 
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ka~sız işi Dün 800 Çinli öldü[ Hataydaki anasıra 

Sahife : 3 

nazırhkllr -Biıincisayfadan mabad- doğru yolu göste-
Çin kıtaları Japon askerlerine ren bir beyanat 

Dünyanın en 

ngilterede 
Başvekil Askit, sandalyasından çekildiği zaman 
gırtlağına kadar borca girmişti. Arkad.aşları 

1 
mukavemet gösterdiği takdirde Pe
kin önünde büyük bir muharebenin 

ı 
vukuu beklenebilir. 

yardını etmeseydi aç kalacaktı 
r------Doyçe Algemayne Saytung'dan-------

İ ngiliz parlamentosu geçenlerde 
lngiliz bakanlarının maaşları hak 

kındaki kanunu kabul etti. Bu su· 
retle, uzun bir tarihi olan bir mese· 
le sona ermiş oluyor. 

Daha 1920 de parlamentonun 
teşkil ettiği bir komisyon, bu işle 
Uğraşmış, fakat bir neticeye vara
ınamı!,>lır. 

ikinci bir komisyon 1930 da top· 
~~nrnış, 920 de yapılan tetkikleri esas 
ıtıbarile kabul etTTIİş, lakin bu sefer 
~e rnüsbet bir şey elde edilememiş· 

ktı. Fakat şu var ki o ana kadar hü-
A J 

umet bu işle bizzat meşgul olma
mıştı. 

Diğer taraftan o sıralarda mali 
buhran da başlamış olduğu için me· 
rnurların maaşları büyük ölçüde azal· 
~lmıştı. Tabii bu vaziyet karşısm1fa 
akanların maaşlarına zam yapıla

;azdı. Yıllarca süren münakaşalar-

ı an sonra kabul edilen kanuna göre. 
l lngı ız bakanlarının maaşlarına yapı· 

an zam epey yüksektir. 
I' 1~u güne kadar yılda 5.000 İngİ· 
~z ırası alan lngiliz Başbakanı, bun-

b~n b&yıe 10.000 İngiliz lirası, ka 
ıne A 

h azası olan her bakan 3000 ya-
ut 2000 lngiliz lirası maaş alacak

tır . 

l Bundan başka, parlamanter olan 
~~r rnüsteşarın, derecesine göre 3000 
l OO ve 1500 İngiliz lirası yıllık 

a acaktir. Bunların yanı başında 1200 
ve lOOO lngiliz liralık kalemler de 
vardır. 

.. Hususiyle muhalefet partisi lide. 
rın;n de 2000 İngiliz lirası maaş al
ını· a arı ve eski bakanlara 2000 lngi
ız lirası 'k ' d k "d b mı ~.arın a te au maaşı 

I akğlanması hakkındaki teklif hayret· 
e arşılandı. 

Bu .. k k gune adar vaziyet ne mer-
ezde idi ? 

B u.g~n~ü giinde lngiliz hükume 

k 
tının azası hepsi <le erkek ol· 

ma ·· 
uzere 70 kişiden fazladır. 

d k Yalnız soıı işçi hükumetinde iki 

k: .dadın bakan bulunuvordu. Bu 70 
ışı en l . ./ 

Yanız beşı saraya mensup 
memurdu . . . 
d r, gerıye kalanların hepsı 

e ParlA k b· amento ~hası o!duklarından 
a ıne İstifa edince işgal ettikleri 

rna kanı la d k b . rı a ay edıyorlar. 
Bu rnikd · · d A d b k arın ıçın e, mesela ış 

V
a anlığının müsteşarı ( Sir Robert 
on Start ) 'b · k d gı ı, parlamento ile ala· 

Fakat bu garantiye mukabil, va
zifesinden çekildikten sonra, artık 
avukatlık edemez. 

8 u yüksek gelirli _bakanların 
yanında Kenterburı ve York 

piskoposların yüksek gelirleri ayrı 
bir meseledir. Başbakanın şimdiye 
kadar aldığı 5000 İngiliz lirası mik. 
danndaki maaş çok uf ak kalıyordu. 
Buna rağmen, b .. kikatte başbakan 
beş para almıyordu. Çünkü, İngiliz 
anayasası böyle bir makamı tanıma 
maktadır. Yeni kanun layihasında bu 
makam ilk defa olarak zikredilmek-

tedir. 
Kabine ve kabine bakanı tabi-

ri de ilk defa olarak kanuni bir ma 
hiyet almaktadır. İngiliz anayasasın 
da başbakan aynı zamanda parla· 
rnento reisi ve hazine birinci lordu
dur. Fakat haıjne lordunun resmi 
faaliyeti finass işlerile hiç alakadar 
degilôir. 

işte başbakan aııcak bu sıfatla 
5000 fngiliz lirası maaş alabilmek
tedir. I3u maşş 1600 tarihinde yani 
bundan takriben 300 yıl evvel ikin· 
ci Şarl logil tereye döndüğü zaman 
ksbit edilmiştir. Bu üç yüz yıl için· 
de bu maaşın kıymetinden ne kadar 
kaybettiği kolayca düşünülebilir. 

Geçen asrın başlangıcına kadar 
hiç bir kazanç vergisi verilmiyordu; 
halbuki bu giin bu mikdard;ın 120 
İııgiliz lirası kesilmektedir. 

Su vaziyet karşısında başbakan. 

lar işgal ettikleri mevkileri mütena
sip masraflarda bulıınabilmek için 
kendi hususi servetlerini de harca. 
ınak: meclıuriyetinde kalıyorlardı. 

1850 de bir komisvon kaı şısın
da bu meseleyi izah eden Loı d Rus
sel vazİ}'etinden yana } akıla şikayet 
etmiş ve hayatında yalnız başbakan 
olduktan sonra borç.landığını söyle-

mi-? lir. 
Askit, sekiz yıl mütemadiyen 

b1şbakanlık ellikten şonra 1916 da 
vazifesinden çekildiği zaman gırtla
ğına kadar borçlanmış, arkadaşları
nın yardımına muhtaç kalmıştı. 

------. -------
Nafia Vekilimiz 

Berlin meçhul askerine 
bir çelenk koydu 

Londra : 28 (Radyo) - Royter 
muhabiri Çinden bildiriyor: 

Dün gece Pekin ile Tiyençin 
arasında Langf ankta Çin · Japon 
kuvvetleri şiddetle çarpışmışlardır. 

Japon lıav.1 taarruzu bir çok kişinin 
ölümiine ve yaralanmasına ve mühim 
lıasarata sebebiyet vermiştir. 

Pekin ile Nankin arasındaki te· 
Jcfon irtibatı ke~ilmiştir. 

Londra : 28 {Radyo) - Diplo
ması mehafiJ, uzak şarktaki bereketi 
vahim görmekle beraber ihtilafın hal. 
!ini imkan dışında .5.anınaktadır. 

Tokyo : 28 (Radyo) - Bu ak· 
şnma kadar Baş kumandanın teklifi 
kabul edilmezse büyük ordu hare· 
kete geçecektir. 

Tokyo : 28 (Radyo) - Kabine, 
şimali Çindeki Çin kıtaatının hare· 
keline, icabında mukabeleden kaçıl· 
maması kararını almıştır. 

Va.~ington : 28 (Radyo) - Müt· 
tehit devletler başvekili gazetecılere 
bugün öğleden evvel kabul ederek 
Çin · Japon hadiseleri hakkında 
beyanatla bulunmuş ve muhasama· 
tın sona ermesini temenni ettiğini 

bildirmiştir. 

Londra: 28 (Radyo) - Hariciye 
Nazırı Bay Eden Ayam Kamara 
sında demiştir ki: 

- Japonyada ki mümessilimize, 
Çin - Japon hadiselerinin izalesi 
için fngiliz hükumetinin temenni-

sini Japon hükumetine teblig etme 
sini bildirdim. 

Tokyo : 28 (Radyo) -
meclisinde azadan Konoye 
tir ki: 

Japon 
demiş. 

- J~ponya Çinlil~rin tahrikatı 
karşısında süklıt ediliyor. Yoksa bü 
tün Çini işgal etmel kısa bir zaman 
işidir. Çin eğer susmazsa ağır bir 
karar almak mecburiyeti karşısında 
kalacağız. Çinin arazisinde asla gö· 
zümüz yoktur. Zaman bunu göste. 
recektir. 

Tokyo: 28 (Radyo) - Japon 
askeı i tayyareleri 800 Çin askerin~ 
temamen imha etmiştir. 

Londra: 28 (Radyo) -- Doneyi 
ajansının bildirdiğine göre Pekini~ 
on kilometre şimalinde ciddi çarpış 
malar olmuştur. Japon kıtaları düş· 
manı susturmuştur. Bu çarpışma· 

larda dört J::ıpon zabiti ölıniiş iki 
Japon gazetecisi de yaralanmıştır. 
Bütün hatlar işlemiyor. Yalnız telsiz 
işlemektedir. 

-- Birinci sahifeden artan -

beyanatın tesiridir ki' Sancakta tah· 
rik oldukça hafiflemiştir. 

Kontdö Martelin Lezeko dö Da. 
mas gazetesine olan beyanatım ay
nen tercüme ederek aşağıya alıyo
rum: 

- Sancak buhranlı günler ~ 
çirmiştir. lskenderun ve Antakyaya 
son defaki seyahatimde bir anleşma 
ve uzlaşma muhitinde bulundum. 
Bu bana, gelecek 29 ilkteşrinde ye· 
ni rejimin tatbiki hususunda Sancak 
unsurları kendi veçhi \:ıareketlerin· 
den ferağat etmemekle beraber ha
lihazırı nazarı dikkate alarak mena· 
fil müşterekeleri için teşriki mesaiye 
ve anlaşmağa çalışmakta olduğu 

kanaatını verdi. 

Türkiye ve Suriye 

Sancak meselesinin hallinden 
sonra Türkiye ile Suriye arasında 
ancak iyi dostluk ve komşuluk bağ· 
ları bulunması icabeder. Gerek Pa
riste, gerek kabine ~reisi ile birlikte 
yaptığım son Türkiye ziyaretimde 
bu hususta bana tam sur ~tte emni
yet gelmiştir. 

Hatta Sancakta yeni rejimin tat 
bikinde tahaddüs edecek her hangi 
.bir ihtilafın siyasi kaide ve usuller 
dairesinde halledilmektense, Fransa 
ile Türkiye arasında dostane bir an· 
)aşma ile hallolunmasına taraf tar ol· 
duklarını, gerek lsmet lnönü, gerek 
Numan Rifat Menemencioğlu bana 
temin ve Türkiye ile F ransanın hiç 
bir zaman birbirlerine bu kadar ya. 
kın ve bağlı bulunmadıklarını ilave 
et mişl erdir. 

Türk matbuatındaki ihtilaf dev 
resinde görülen infial yerine şimdi 
Fransaya ve Suriyeye karşı büyük 
bir muhabbet emıreleri görünmek· 
tedir. 

Hu Judun öbür tarafında Suriye 
efkarı u:nuıniyesinde bu ihtilaf do· 
layısile hasıl olan aksülameller dev
resinin de geçmesine intizar edil 
mektedir. 

Bu ihtilaf artık ortadan kalk
mıştır. l3in1enaleyh Suriyt: ile artık 
bir anlaş-n:u!ık kalmamıştır. Ve ye· 
ni a·ılaş•nalarla her iki hükumete 
ınt"sud bir teşriki mesai yolu açıl. 
mıştır. 

Bu b ·yan :üın Hataydaki bütün 
unsurlar üzcrind~ müessir olması ka 
dar mantıki bir şey olamaz. B. Martel 
bu beyanatında hakikatı açık bir li· 
sanla söylemiştir. 

a ar olmıya11 v k b' k·ı· . e a ıne çe .ı ınce 
yerlerınde k 1 d . A 

k a an aım1 müsteşarlar 
yo tur En b" .. k 
teşk'I · uyu çerçeveyi k'abine 

1 
etmektedir ki, h:ılen bunların 

sayısı 22 d' 
ı r. 

Bu 22 k' 'd r 

13erlin : 28 (Radyo) - Türkiye 
Cumhuriyeti Nafia Vekili dün Bcr 

1 

Adana Elektrik Şirke
! tinden: 

d:ıhil b ışı en başka, kabineye 
d' ulunmayan ve Senior Junior 

1 '!e ayrılan bakanlaı la her
1 

p:ıkan . 
ıgırı pa 1" 
t I r amenter genç ve yaşlı müs. 

Jin le meçhul askerin mezarına me 
rasiınle çelenk koyınuşlur. Almanya 
Nafia Nazırı Türk Nafıa Vekilini 
otelinde ziyaret etmiştir. Bay Ali 
Çetin Kaya fsveçten ayrılırken gaze 
tt-cilere; tetkik seyahatınııı çok fay· 
dalı olduğunu söylemiş ve karşılıklı 
Licaı et mübadelesinin i.,tikbalde ço 1 

ğalacilğt ve bu suretle de Türkiycye 
lsveç malzemesine müracaat iınka: 
nmı vereceği ümidini izhar etmiştir. 

Transfornıatör istasyonlarımızda yapılması ge
reken temizlik işleri dolayısile, 1 Ağustos 1937 pa· 

eşar arı da vardır. 
TV ?u tarz, kendine göre Lir husu-

ksı 
1~ 1 olan bir hiyeraşidir ki, poletik 
arıycre g' b' k' . h A 

k ıren ır ımsenın, ususı 
se re ter r y • d b azAI v ıgın en başlıyarak, ka ine 

a ıgına kadar tedricen yükselmek 
nıecb · 

Nafıa Vekili fsveçte dört köprü 
ve şosa mühen.lisi angaje etmiştir. 

urıyeti vardır. 
Bugüne kadar kabine azalarının -1••••••mali1'11i1Wmfğ•nnıwım-llillll!lllllll'! 

nıaaş vaz' t' b k . " t k ıye ı a anlıkların teşkıla 
• 
1

1 ~dar karışık idi. Nitekim hukuk 
ış erıle J 1 , b' rneşgu o an bakanlar ayrı 
ır sınıf teşkil etmektedirler. 
. Bu gibiler, muvaffakiyet göster

ınış avukatlar arasından parlamento 
Ya seçilmekte olcuğundan. serbest 
ıneslekte çalışırlarken gelirleri de 
çok büyüktür. Bu itibarla bakanlık 
maaşları o nisbette yüklüdür. 

İngilterenin en yüksek memuru 
o~a.n ~emyiz reisinin maaşı 6000 İn-

Bayanlar ! Baylar ! 

Meşhur lsviçrc saatlarl gibi dünyanı~ en 
küçük • modern , guzel , şık ' portatıf 'Je 

sağlam . 

Hiiracaat : 

Hermes 

YAZI 
MAKiNESi 

alanız ! 

gılız lırasıdar Bu k b' k 
·· b'I · · ma amı ır aç Rıza Scılılı ... 'ıaray 

gl u~ . 1 e. ışgal etıniş olsa, yılda 5000 
ngılız !ırası tekau"d . 

1 
( Postcı kutusu 95 ) ( Tel fon No. 

al• ı d maaşı garantı 12-30 8305 
.ın<ıa ır, im••••••---• 

265) 1 

zar giinii saat 8 den 13 e kadar te~{mil elektrik şe
bekesi cereyanının kesilece~ini sayın abonelerimize 
bildiririz. 8364 

Adana Ziraat Melde
bi Müdürlüğünden : 

Mektebimiz sabit sermayesine 
ait ve süt hay\anlarmm barınması-
na mahsus olmak üzeıe 299 lira 75 
kuruş bedel keşifli gölgelik pazar-
lık suretile yaptırılacaktır. Pazarlık 
22 7 937 tarihinden itibaren on beş 
gün sonra ve 937 yılı ağustosunun 
altıncı Cuma günü saat on beşte Zi. 
raat mektebi müdürlüğünde topla. 
nacak komisyon huzurunda yapıla· 
cağından isteklilerin Ziraat mektebi 
müdürlügünde bulu.ıan proje, keşif. 
name ve şartnameyi görebilecekleri 
ve teminat akçaları ile birlikte bil· 
diıileıı gün ve saatte ve tayin olu· 
nan mahalde bulunmaları ilan olu· 
nur. 22 - 25 -29-3 

8341 

TÜR.K§ÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

, 

1 -Dış memleketler için Abone 

edeli değişmez yalnız posla masrafı 
zammedilir • 

2 - ilanlar için 
J Laat edilmelidir • 

idareye müra-

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Varşovalı "' . 
yegenım 

Fevkalade neşeli, komedi ve muzikalı bir film 

Pek yakında : 

Cürüm ceza 
öldüren gözler 

8346 

''Oflyo,, tam tesirli , sinekleri 1 
öldürme ilacı 

Bu sene uzun araştırma ve tecrübelerden sonra Amerikan "Üflyo,, 
i :;minde sinek, tahtakurusu, pire ve sair haşereye karşı tam tesir yapan 
bir ilaç getirttim . 

Öldürme kabiliyetiY Üzde yüz dür ve tekmil markalara faiktir. 

Bu ilaç oda ve evlerinizi gaz kokusuna boğmayup latif leylak kokusu ver
mektedir. Muhterem müşterileı ime bilhassa tavsiye ederim • 

Yıldız Bakkaliyesi lbrahim 

1-3 8362 Yeni Otel karşısında No: 16 

·-----------------------------------------------------

• 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Orman Kanunu --
Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir. 

( Dünden artan ) 
Madde 119 - Hususi orman sahipleri 73 üncü madde hükmüne göre 

mükellef oldukları ağaçlandırma ve imar işlerini tayin olunacak müddet 
içinde verilecek plan dairesinde yapamadıkları ve !}5 inci madde hükmüne 
göre temizbme mükellefiyetini yine tayin edilecek müddet içinde ifa et· 
medikleri takdirde kendilerinden 10 liradan 200 liraya kadar hafif para 
cezası alınır . Bu cezanın infazından soma kendilerine yeniden verilecek 
münasib mühlet içinde yine yapmularsa bu işler orman idaresi tarafın-
dan yapılır ve masrafı kendilerinden alınır . . 

Madde 120 - 105 106 107 112 ve 113 üncü maddelere göre mü· t , 1 

saderesine karar verilecek olan malları bunların kanunsuz olarak kesildi· 
ğini, nakledildiğiı i veya toplandığını bildiği halde ~atın alaı.lar, taşıyan
lar, işliyenler, kabul edenler veya gizliyenler bu malların miktarına göre 
beş liradan 200 liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılır ve malların 
bunlann elinden müsaderesine karar verilir. Müsadere olunacak malları ta
şıyan vasıtalar dahi suçta medhali olmıyan kimselere aid olmamak şartile 
zabt ve müsadere olunur. 

MaJJe 121 - Ormanlardan verilen ağaç ve sair mahsulatı tayin edi
len müddetler içinde makbul mazereti olmaksızın çıkarmıyanların bu mal
ları orman idaresince ya istif mahalline veyahut da münasib bir mahalle 
naklettirilir ve masra fı kendilerinden alınır. Keyfiyet mal sahibin~ yazı ile 
bildirilir. İhbardan sonra vuku bulan her türlü zarar ve ziyandan Devlet 
mes'ul olmaz. 

Madde 122 - Ağaçlara vurulan resmi damga ve numaraları bozan· 
lar ve orman sınırlarındaki taksimat ve saireye mahsus işaretleri ve Jev · 
haları kaldıranlar, '>elirsiz edenler, yerlerini değiştirenler bir aya kadar 
hafif hapis ve 50 liraya kadar hafif para cezasile cezalandırılır . 

Madde 123 - Orman içinde kimlerin ne gibi ahvalde ate? yakacak· 
)arına ve bu gibilerin n~ gibi tedbirlere riayet edeceklerine dair nizamna
mede gösterilecek şart ve ihtiyati tedbirlere riayet etmiyerek ateş yakan· 
lar ve or.nan!ar içine sön:nemiş sigara atanlar Türk Ceza Kanununun 566 
mcı maddesinin birinci fıkrasına göre cezalandırılır. 

Madde 124 - O rman mühendislerinin gösterecekleri lüzum üzerine 
mahallin en büyük mülkiye memuru kuraklık veya yangın olup da henüz 
söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş .o)ma~ 
gibi fovkala le Hmınlarda muayyen bir müddet için ormanlara gırme_ğı 
men n oralardaki işleme ameliyatının tatilini emredebilirler. Bunlara na· 
yet etmiyenlcrden 50 Jiraya kadar hafif para cezası alınır • 

Altıncı Fasıl 
Sur;laruı takibi 'd 

Madde 125 - Orman bekçileri ve bekçibaşıları orman suçlanna ar 

8303 -Sonu var-
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~ört yıldız Salih 1 650 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 
llaA nlar Reklam bir ticaretha- cı·ldler Kütüphanenizi güzelleştirmek 

n enin, bir müessesenin _ istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

en büyük propagandasıdır. Reklamla- sözü~ün mii~elli~hanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
.
1
• 1 h d k l renklı ve zarif bır kapak bölgede ancak Türksözünde 

rınızı , ı anıarınızı er yer e o unan yapılır. 

Türksöziine veriniz . 

Ren li işler Müt:nevvi 
renklı her 

türlü tab ışlerinizi ancak Türksözü
niln Oto atik makinalan nda yaptı
rabilirsinıL . 

Kitaplar Eserlerinizi Türk -
sözü matbaasında 

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

Tablar Resmi evrak, cedveller, defter· 

ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baası "T ürksö-

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

TÜRKSÖZÜ Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 
.......................................................... -.................. . 

BELEDİYE 
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~ <.)ol üç " " 1125 __ _ 
Simit ,, 

29 Temmuz ı9t 

Seyhan tapu müdj 
ğünden: 

Adananın Mermerli m b.ıı-ı 
Pamuk Pazan sokağıoda yf!lı 
ruköprü yesari ve arkası W/ı 
mahallesi cephesi babı T~ 
çevrili Mercan zade vakfına j 

sen han iken bugün bir parça~ 
arşın arsanın 12-70 hissesiıı' 
netsizden vakfı namına mütef' 
tarafın hn tesçili istenilmektJ 
istek hakkında keşif ve tahkiki 

mak .~zere ilan günün~e.? ~ 
on gun sonıa gunu 
memur gelecektir.Bu gayriınJ' 
bir hak iddia edenler varsa bd 
det içinde Tapu müdürlüğiiO' 
tahkikat günü mahallinde bol' 
iddiasını tesbit edecek ve5''/l!I 
birlikte gelecek memura ıniirt 
etmeleri ilan olunur.8363 

Radyo 
-Markonl 

Dünyanın en güzelı 1 

ı hassas makinesidit' 

İLANLARI rH-~l~~~~y-ıldız ~cu~h-uriye_ı _ ~··~~~~~,--v---·ıK--T-O __ R __ Y_A----1 
Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para ı- 1 

28 / 7 / 1937 iş Bankasından alınmışbr. 
1 

1 - Belediye itfaiyesi için kapalı zarf usulile bir arazöz satın 
Santim Ptne . _________ .,..::.:::;.:;.:;..;_.;;..; 

Hazır 
1 

6 1 26 
Temmuz vadeli 6 1 20 

l İk. Kanun vadeli 6 1 22 

Lireı -1-ı 96 Rayişmark 

Frank ( Fransız ) 21 96 
Sterlin ( İn g iliz ) 630 oo" 

Bisiklet ve Motosik
letleri 

nacaktır. 
2 - Muhammen bedeli altı bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı dört yüz elli liradır. 

r 

Hint hazır 14-192 Dolar ( Amerika ) 
NeYyork 11 17 Frank ( İsviçre ) 

1 78 -ı 96 DÜNYANIN 

4 - ihalesi eyliilun 6 ıncı pazartnsı günü saat on başte seıJI 
daimi encümeninde yapılacaktır, 

(!, li 
5 - Şartnamesi Bdediye yazı işlerindedir. isteyenler oradan pı ' 

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın l:u l:Ü) i:k luH V( ıı : rrtt ; rc'cıı istif<ce ediniz 
Rat}'O z1'si) ot esil iitü:r dür.ya 1'zFlıcal a nııır "ircc ıı 

yüksektir 

Rcrra linra, Si) al~. Kur, EHıı l , Mc~ane l2şı, Kaıac i ğer ve mided~n 
mu71a ı ip olHlıı ı lıı Cill h~l:ılğı o!n 1 ıı nı, ı ld a lu ı 1 ı cqa g c 'n elid i ı l rr. 

Srr:elfl ce ~cnğ ı: •"n< )<rl <ı l<'ı clıc l i fatıı ıı ı lıı fı)1· rc:'ın ni'ılılit 
ve rr eıu t o'rr uşla ı dı r. 

Gazir.osu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,l:erberi vardı 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar şu nlar· Kuruş 

dır : 200 Bir gecelik Odalar dört kişiliktir. 
otel odası 

Fazlasından fark alınır 125 Bir gecdik 
taş odalar 

75 Birinci baraka 
50 ikinci . n 

30 Hususi banyo 1 Bir kişi ücreti günde 
15 Umumi 

" ) iki def aya kadar. 
Ya, n Çıf!thrc gı ' n i) cnlo l·ıfn ığ rı la ı dın U)upmazl21. Kışın çek-

t i ğ iniz iztiıabı unutma yınız.8264 · 28 

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

Baş, diş ağrıl arında nezle ve sovuk a lgınlığında muannid sinir iztirabında 

en iyi deva Algopan dır . 

Algopa~ bu h astal ıkları,rahatsızlıkları alır koparır ve atar. 

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

1 

En sağlam ve 
garanti 

malıdır 

alabilirler. 
6 - Taliplerin tekliflerini teminatlarile birlikte ihale günü saat 

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

1- Şehir asfalt yollarının tamir ve inşasında kullanılmak üzere açık 
siltme ile (30) ton soğuk asfalt satın alınacaktır . 

2- Muhammen bedeli: (3313,50) liradır . 
3- Muvakkat teminatı (248) liradır . 
4- ihalesi Ağustosun 19 uncu perşembe günü saat on beşle Beledi 

encümeninde yapılacaktır . ,dl 
5- Şartnamesi Belediye fen işleıi müdürlüğündedir. isteyenler or 

• parasız alabilirler . . J. 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminatlarile birlikte Bel 

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

20 26 8286 - - -----------------

• ~ RA ... IC .A.&I . .,~_...._ .. 
264 

ı 
i 
{ 

encümenine müracaatları ilan olunur.8360 29-3 7 - 11 

- Atatürk parkında projesine göre yaptırılacak çeşme ve havuı 1" 
atı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Keşif tutarı (5893) liradır. 
3- Muvakkat teminatı (442) liradır . 
4- ihalesi Eyliiliin 27 inci pazartesi günii saat on beşte Belediye I 

cümeninde yapılacaktır. t 

5- Şartname proje ve sair evrakı Belediye fen işleri müdürlüğU.,d' 
dir. isteyenler oradan parasız alabilirler . 

6- Eksiltmeye girmek isteyenlerin şimdiye kadar yaptıkları if' 
gösteren vesikalarile beraber ihale tarihinden en az 15 gün evvel ı:ııiirl 
caat ederek ehliyet vesikası almaları şarttır. 

7- Taliplerin teklif mektuplarını ihale günü saat on ikiye kadar il' 
lediye Reisliğine vermeleri ilan olunur.8361 29-4-8- 12 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

. . 
Kayadelen 
Kay ad elen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulanbir krist,ıl 
Fenni cihazlarla, raylaıın Üzerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyııl 
Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmız• Kayadele' 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolandır. 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderili' 

7953 89 

Umumi Neşriyat Müdürii 

M. Bakşı 
~Adana Türk.sözü nıatbaall 

v 

it 


