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l\: •İiiiiiiiiiİiiiiiiiiil•Kinİİiiiiiiiiu•u•u•nimmml9'l4_.;iii;;;;;_.ı ADANA: T elefoıı ı 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE 
5 Kuruş 

Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Dün Pekine hava 
hücumları yapıldı 

Diğer şimali Çin şehirlerinde de 
örfi idare ilan edildi 

Başvekili Japon • 
• 

Biz Çini kırk senedenberi üçüncü 

bir şahsa karşı müdafaa etmekteyiz 

ve bunda devam edeceğiz 

Pekin : 29 (Radyo) 
- Çin kuvvetleri Ja· 
P<>n bava füolanna ha· • 
va loplarile mukabele 
etnıcktcdirler. 

Pekin : 29 (Radyo) 
- JaPonlar Pekine gir
ın,~k için uğraşıyorlar. 
b· Pdcine dün akşam 
ır bava hücumu yapıl

ııııştır. 

Paıis : 29 (Radyo) 
;

1 
Bay Delbos bugün 

So eden sonra Çin-
- vyet ve lngiltere bü. 

Yuk Elçilerini kabul ede 
rck, Çin-Japon badi. 
seleri hakkında k d" le .1 en ı· 

rı e görüşmüştür. 
_ T~kyo : 29 (Radyo) 

lindÇıng Çcygin işga. 
. en sonra cenuba tak 

vıyeler konulmuştur. 
... Tokyo: 20 (Radyo) 
ck,,..-~e~I Mecliste ~.9rftlW'lrUI ..1)-on•~··--~-

•tt.r lcı : 1 
• • 'ili kuvvet· 

d · meıke:ııyle ıstasyon ve 1111 

- Kırk senedenberi ol uğu gt· lerin umumi karargahım yakmlflar 
bi Japonya Çini üçüncü şahıslara lki Japn ınuhribi Takou~ bom· 

kartı müdafaa edecektir. bardman etmiş ve karaya bır Japon 
Şingbay : 29 (Radyo) - Çinin 

Iİıllalilıde tüfenk muharebeleri olmuş müfrezesi çıkmıştır. . -
Pekinin cenubunda da topçu ateşi Tokyo ile Tiençin arasını!akı mu· 

teati cdilıni,tir. nakalat kesilmiştir. 
T d- 1 ti' lı ecnebi mintaka\arında op ve miteralyoz sesleri un m yaz . . . . 

rece bir an kesilmemiştir. örfi idare ilan edıldığı ve . ı~-
Pekiıı : 29 (Radyo) - Pekinden b t ve asayişin muhafazası ı~ı~ 

baıka diter fimali Çin şehirlerinde l~ ~\iz kıtaatiyle gönüllülerin teşrıkı 
de "rf• . g • etti' kler"ı Tienrinden aynca o ı ıdare ilin edilmiştir. mesaı Y 

l..ondra: 29 (A. A.) - Ayn ay- bildirilmektedır. 
n. menbalardan alınan haberlere Dü Londrada Çinin Londra, 
naıaran General Şung · Chen · Yu p · n Moskova Sefirleri arasında 

arıs ve . 
anırı Pekinden kaçmış ve Çin kıta· bir toplanb yapılmıştır. Bir Malıye 
atının müdafaaya ait tesisatı tahrip d bu toplantıda bulunmuş 
l . ._ nazırı a 

e tiden sonra gece şehri tahliye et 

rniı ve Japon kıtaatı Pekine gir· tur. Yapılan müzakerelerin Çine bil· 
rniştir. Japonyanıo Çin limanlarını 

Tiençinde harp devam etmekte· h~~:a etmesi halinde cereyan et 
dir, Japon tayyareler! Çinlilere ait 8 cdi 
ba~ıca mebaniyi bilhassa Üniversite tiği söylenmekt r. 

ALMAN - ÇEKOSLO 
VAK HUDUDUNDA 
Tca_hşöd~t 

Mısır Kralı 
tacını geydi 

Bugün sarayda ziya
fetler verilecek 

YARIN DA BÜYÜK RESMi 
OEÇID YAPILACAK 

Kahire : 29 (Radyo) - Sinrüşte 
vasıl olarak bilfeil umuru saltanatı 
idareye başlamış olan Mısır Meliki 
Maje~te birinci F arukun meclisi 17 
haziran tarihli karariylo tesbit edil
diği üzre bugün taç geyme töreni 
yapıldı. 

Krallık tören nlayı Abidin sa. 
rayından sabahleyin 8,30 da hareket 
ederek Abidin meydanından geçip 
parlamento binasına geldi. 

Mısır Kralı Faruk mutad büyük 
merasimle Krallık tacını geydi. Ve 
kendisine : müşürlük asası verildi. 
Meraşimden sonra kral, Abidin sa. 
rayına lbrahim Paşa meydanı yolile 
döndü. 

30 Temmuzda sarayda ziyafetler 
verilecektir. 

31 Temmuzda da geçit resmi 
yapılacaktır. 

Kral düstur mucibince kanunu 
esa;iye riayet edeceğin e ve memle
kete hizmet edeceğine yemin etmiş 
tir . 

Yine kanunu esasi mucibince Ne 
has paşa istiffsıni vermiş ve kabine 
nin yeniden teşkili tekrar kendisine 
tevdi edilmiştir . 

Sama jeste birinci F arukun üç gün 
süren taç geyme merasimi büyük 
ihtifal lerle geçmektedir.Alaylar P"k 
kalabalık olmuştur . Merasim rJ4Y.o 

l.fllilM..t • •• u• &u" '......... --··· •· • 

dan beri ilk müstakil Mısır hüküm· 
darı olmuş oluyor · 

Nafia Vekilimize 
Berlinde verilen ziyafetler 

Berlin : 29 (Radyo) - Berlinde 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti !l'afia 
vekili şerefine Alman sanayi ıazın 
büyük bir ziyafet vermiştir. E.ı zi· 
yafette siyasi rical bulunmuşlrdır, 

\ SICAKLA~ı 

iki hükumet arasındaki gerginlik 
Geçen yıllara nisbetle bu Çu· 

kurovade pek bayıltıcı sıcır ol
maktadır . Gündüzleri hararıuay 
içinde 37 - 38 den yukarıma
mıştır . Mamaafih sucular ımo
natcılar faaliyettedir . Yu:faki 
resim hararetini limonatla t~ et· 
mek isteyenleri gösteriyor. 

gittikçe artıyor . 
____ .. 1 Almanya ıle 

'd gelen haber er ' b' I Belgrad ; 29 ( Hususi ) - Prag an ' nleşmiş oldul!unu 1 • 
Ç k .. 1 de çok gerg ı . e oslovakyanın arasının son gun er . 
dırmektedir . .. ba la acağını ve fırkasıle 

Çekoslovak hükumeti , Alman mucadeye ş ~. · bildirmiştir . 
ve Avusturya hududundaki Alman muhalefet edecegını h d t b unda· 
unsurunu , Çekoslovakya dahiline Çekler , Alman u u oy d k' 
muhaceret ettirmiştir . Memleket ki Alman unsuru ile ana vatan a 1 

dahiline alınan yüzlerce ailey~ ka.rşı, Almanların münasebate g~çmele· 
bunun Almanlar işkence mahıyetın,de rinden sakındığı için böyle bır teşeb. 
te.la~kl . etmekte olduklarını Prag 8 büse geçmiş bulunmaktadır . Bu m: 
bıldırmıttır. selenin doğrudan doğruya Çelt millı 

Nense partisi lideri Hanley Çek .. d f alakadar etmekte oldu· 
h"k" tin" bu • . . • t d mu a aasını 

u ume ın gayn ınsanı • e • P h"kumeti söylemiştir . 
birlerine boyun etıniyerek faal bir tunu rag u 

Çünkü Çekler Alman vtus 
turya hudutlarında bir takıreni 
askeri tesisat ve hatta tahşi,ap· 

maktadırlar · 
Bu arada tayyare hangarla 

inşa edilmiştir . 

HATAY MESELESi 
lskenderunla Mersin limanının 

rekabet meselesi üzerinde 
lskenderun Ticaret Odasının verdiği rapor ·--····----
Hatayda halk dershaneleri Şamda 

seddedilmek isteniyor Bir gazete kapatıldı 
---~·······---- Şam : 29 (Türksözü muhabirin· 

den ) - Burada çıkmakta olan 
Elifba gazetezi vezirler meclisinin 
bir karariyle bili müddet kapatıl· 
mıştır. 

KÖYLERE ÇIKAN MUALLİMLER 
V AZIFEDEN MENEDiLMİŞ 

Sadullah Cabiri 
şerefine bir 

Baş Konsolosumuz 
ziyafet verdi 

Gazetenin kapanma sebebi he· 
nüz anlaşılmamış isede vatani parti 
aleyhinde neşriyat yaptığından do· 
iayı kapandığı sanılıyor. 

İngiltere silahlanması hak
kında Başvekil ve Bahriye 

Antakya: 29 [TürkSözü muha
biri bildiriyor] - fskenderun limanı 
için lskenderun Ticaret Odası Su· 
riye ali komiseri Kont dö Martele 
bir rapor verdi. 

Bu raporda Mersin limanının Is. 
kenderun için rakib olamıyacağı is
bat edilmekte ve limanın inkişafı için 
dileklerde bulunmaktadır. 

Martelin Sancağımızı ziyareti es· 
nasında lskenderuna uğradıkları za· 
nıan tücca•lardan mürekkep bir he· 
yet kendisini ziyaret ederek, Trab . 
lus limanının fsken ·forun limanını 
felce ul':rattı~ından şikayet etmişler
di. 

Yüce komiser, lskenderun için 
Trablus Iİ'llanının değil, Mersin !ima 
nının bir rakib olabileceğine kani 
olduğunu söyl emiş ve bu hususta 
kendisine mufassal bir rapor, veril· 
mesini işlemişlerdi. 

Haber aldığımıza göre, lskende. 
run Ticaret Odası bu hususta müs
bet rakamlara istinat eden bir ra
por hazırlıyarak Yüce komisere 
göndermi~lerdir. 

Bu rapora göre, Mersin limanı· 

nın lskenderun için rakip olamıya
eağını, çünkü Türkiyenin Payas gi
bi küçük bir iskeleye mühim mas
raflar yaparak tesisat yaptırdığını, 
hatta birçok Türk tacirlerinin hali
hazırda tarifelerden istifade ederek 
Mersin yerine lskenderun limanını 
tercih ettikleri mufa~salan anlatıl· 
maktadır. 

Yine bu raporun verdiği malu
mata göre, Suriye şimendöfrrlerin 
de bir ton eşyanın nekli için kilomet. 
re başına takriben bir buçuk kuruş 
ücret alınmaktadır. Halbuki Türkiye 
ıi.-miryollarında bu ücret kilometre 
başına beş buçuk kuruşa yükselmek 
tedir. 

- Bu itibarla mesela Halebe gön· 
derilmek üzere lskenderun limanına 
çıkarılan malların lskenderundan Ha

lebe nakli için 132 kilomntre tutan 

Türk topraklarından transit sure· 
tiyle geçmek ve bunun için de ağır 
nakliye masrafı ödemek icab etmek
tededir ki, bu yüzden birçok tacir
ler mallarını Trablus limanına ve 

- Gerisi ikinci sahifede -

nazırının beyanatı 

Londra : 29 ( A.A. ) - lngiliz 
Bahriye na z ırı avam kamarasında 
halen 570 bin ton gemir in inşa edil· 
mel.:te olduğunu ve 94 bin tonun da 
inşasının tasavvurda bulunduğunu 
söylemiştir . 

Başvekil de milli müdafaa hava , 
d~niz ve kara servisleri mümessille · 
riııin Cebelüttarık deniz üssüne ta· 
alluk eden bütün meseleler üzerinde 
müşler"k bir !ahlı.ika başladıklarını 
u• l!t.. ı,~ ..... :'7...1 ............. ::-lr:: --··'r•• ·--··-
dirilmiştir . 

Bir tayyare kazası 

Brüksel : 29 (Radyo) - Roter· 
damdan Parise gitmekte olan bir 
tayyare yolda düşerek yandı. 1 S 
kişi öldü. 

Gırnata cephesinde iki 
!tarafın da taarruzu durdu 
İtalya ademi müdahale komitesini 

oyalamak istiyor 
--~~~------~---

İhtilalcıların üç haftalık zayiatı 
12,000 kişidir 

HÜK0MET ORDUSU BOZULUYOR MU ? 

Madrid : 29 (Radyo) - Asilerin 
Gırnata cephesindeki mukabil taar· 
ruzu durmuştur. Asiler üç haftada 
12000 ölü vermişlerdir. 

Londra : 29 (Radyo) - Adami 
müdahale tali komitesinin cuma gü 
nü (bugün) öğleden sonra toplana
cağı resmen bildirilm~ktedir. 

Bilbao : 29 (Radyo) - Nasyo. 
nalist kıtalar ileri hareketlerine de

vam etmektedirler. Nasyonalistler 
Senka ayaletine de girmişlerdir. 

Londra : 29 (Radyo) - ltalya 
hükumeti ademi müdahale komite· 
sine cevap vermekle zaman kazan
mak istemektedir. 

Londra : 29 (Radyo) - Alınan 
haberlere göre; bugün Madrid cep

hesinde 150 hükumet askeri ihtilal
cılara teslim oldu. Hükumet ordu· 
sunda hoşnutsuzluk başlamıştır. 

Paris : 29 (A.A) - lspanyad~ 
muhtelif ceph;ıe;d; harp d.;;m_ et· 

mektedir. Valansiya hükumeti baş. 
vekili beynelmilel matbuat mümes
sillerine beyanatında Almanya-ita!· 
ya bundan böyle asker ve malzeme 
göndermedikleri takdirde muharebe· 
nin sene sonundan evvel biteceği 
ümidini izhar etmiştir. lngiliz planı· 
na Fransa, İtalya , Almanya, Lehis· 
tan, Amerika ve Balkan antant dev· 
!etlerinin cevarları gelmiştir. Lond
radan verilen bir habere göre bu 
cevapların müsbet olduğu söylen· 
mektedir. Sovyetlerin cevabı henüz 
tevdi edilmektedir. 

Londra : 29 (A.A) - ltalyanın 
Londra sefiri dün İngiliz başvelcilile 
ispanya meselesi İngiliz - ltalyan 
münasebetleri ve umumiyet itibarile 
Avrupa siyasi vaziyeti etrafında 
görüşmüştür' Londra ve Ronıadan 
:ılınan haberlerde bu mülakatın l~
giliz-ltalyan münasebetlerinde bır 
anlaıma ümidi vermiş olduğu teba· 
rüz ettirilmektedir• 



BUYUK ALiMiN • SON 
MAKALELERiNDEN BiRi 

• 

RADYO -AŞK 
VE 

KADINLAR 
~~-------·--------~-

Avrupa : gazeteleri (Mar-~ YAZAN •• 
koni) nln IHmeden evvel yaz- J 
mı, olduOu iki makaleyi n••· Markoni 
retmlflerdır. · :------------

BUyUk lllmln bu son iki makalesini de tercUme ederek 
okuyucularımıza vereceıız. Buglln birincisini naklediyoruz: 

çıkarmıştır. Telsiz telefon aletleri 

30 Temmn 

ŞehD h • ıeri r 
~----.... --------·-----__,Bir bar ilelni 
israfların Vilayet ve Karısını çıkan ders 

OnD alınacak Kazalardan MdBrmek 
istenen yeni melUınat S 

Dahiliye vekaleti , düğünlerde 
ağır masraf yaplmamasa ve men'i 
israf at kanununun ehemmiyetle tat· 
bikini vilayetlere bildirmiştir . 

Bu tamim vilayetimize de gel· 
mit bulunmaktadır . 

Dahiliye Vekaleti, vilayet ve ka 
zalarm tabii ve umumi vaziyetleri 
hakkında vilayetlerden yeni malu
mat istemiştir. Bu sene telgraf işleri, 
nüfus, mesahaisathiye, iklim, yollar, 

ç ile ma•nun 
bir adam 

ti.-· 
8 azı barlann şeri hilesi 

•111 dollllad.naWmlan 
bir şey ,.,_ • ...,_ 

yananlar bilirler. Bilenler · 
re bu faciayı anlattıklan zam 
lar b..--...-ar; Mldlll .. 
kü bu anlahlan şeyleri 1'a 
almaL 

Radyonun, kadınların hayatını 

~hemmiyetli surette zenginle 
tr:ceğini kuvvetle sanıyorum. 

daha fazla tekamül ettiği ve tarifeler B d J İ 
halkın kisesine uyğun gelecek bir orsa a a ım , sa ım 

zirai, iktisadi durum, Küçük San' atlar, 
fabrikalar ve bunlara benzer :diter 
malumat kısa bir zamanda Vekilete 
Gönderilecektir. 

Adananın Hanedan mahaHcsinde 
Elazizli Mus'8f" otlu AsllDID, karı 
koca gibi geçinmekte olduğu Ay,e 
nammda kadım 936 senesi martında 
öldür~rek cenazesini ortadan kayı· 
bettikinden dolayı Adana Ağırceza 
mahkemesinde bir kızın iffetine 
tecavüz suçu ile tevbiden dul'Ufllla 
sı yapılmakta olup bu muhakemenin 
neticelenmesi Alliye Ceza Dl9bake-

Meseli, size deseler ki, 
kadar şarap yesine şişeler 
yab tu Çriyorllr, bire beş 
lar; tıka basa yüklenen hesap 
lasmı ödemete paramz ye 
bir de dayak abyorlar; buna 

Bu sayede onlar bütün dünyada 
olup bitenlenlerden haberdar olacak 
ve bizzat kendi alemleri de büyü· 
yecektir. 

Şimdi bile, kadınlarımız yemek
lerini, Romada, Londrada, Berlinde 
çalışan Orkestrayı dinleyerek hazır. 
lamaktadırlar. Yarın da radyo üni· 
versiteyi aile ocağına nakledecektir. 

Avantür ve aşk için daima bü 
yük bir ihtirasla yanan kadınlar rad 
yoda büyük bir tatmin vasıtası bu· 
lacaklardır. 

Telsiz telefon daha fazla yayıl
dığı ve tedariki ucuza mal olduğu 
zaman hislerin daha kolayca ve daha 
uzun mesafelerde tezahurüne imkan 
verecek tiri. 

Kadın sevdiği erkekle dünyanın. 
bir ucundan Obür ucuna kolaylıkla 
konuşabilecektir. Ben, Akdenizde 
yol alan yabmda Avusturalya ile sık 
sık görüşürdüm. Şanghayda oldu· 
ğumuz zaman karım ve ben Romada 
bulunan küçük kızımız Blettra ile 
daima kunuşuruz. Biz, onun her ke
limuini açıkça ve mükemmel surette 
eşittiğimiz gibi o da bizim sözleri 
mizi mükemmel olarak duyar .. 

K~rfınl:ır l,.i trl'JIP "ZPlik dı>h~u:ırul 

edeceklerdir. 
Avusuturalya ile yaptığımız tec· 

rübe konuşmaları emasında erkekler 
bir müddet sonra bize söylemek için 
söz bulamamışlar ve nihayet bir, 
iki, üç, dort, beş, altı. yedi.. Diye 
sayı saymağa başlamışlardı .. Acına· 
cak bi haldi .. 

Heleki, akıllarına bizimle konuş· 
mak üzere karılarını memur etmek 
gelmişti. Bunun üzerine derhal hoş 
ve heyecanlı hir mükileme baş· 
lamışh. 

Yarınki kadının telsiz telefonu 
olacaktır. Bunun kendisi için bir in. 
kisar olması da muhtemeldir. Ken
disi için inkisar ve kocası için bir 
çok tasa menbaı ... 

Mesela Bay (işleri için) büroya 
gddiğini haber verirken yanındaki 
gizli arkadaşının güzel çehresinin 
evdeki telsiz perdesine aki -> etmea:e· 
si için çok ihtiyatkar davranması 

lazımdır! 

Televizyon yarinki komediyi 
besleyecek bir çok garip sahnelere 
sebep olacaktır. 

Y anhş bir numeronun perde üze· 
rinde meçhul güzel bir kadın ç~hre 

sini ak11ettirdigini tasavvur edi
niz! . Sese mukavemet ediliyordu . 
Aceba resme mukavemet edilebile
cek mi?. 

Radyo ve kadın 

Radyo şimdiden aşk postacısı 
olmuştur. Ne kadar nişan ve evlen
me telgraflau çekilmektedir 1 • 

Dünyanın bir ucundan öbirine ka 
dar havayi nesimi arasında ne kadar 
aık muhaveresi teati olunmaktadır! 
Telsiz telefon kumpanyasının hesap· 
lan en büyük, kazancın dünyanın 
dört köşesinde kayıp olmuş aşk lar 
tarafından bir birıerine çekilen teb
rik, temenni, kompiliman telgrafla- j 
nndan hu!ule geldiğini meydana 

şekilde indiği zaman kıtalar arasında· 
ki telefon muhaberatı çoğalacak ve 
telsiz daf galc n aşk kelimeleri ile 
adamakıllı ağırlaşacaktır. 

Gaybubet artık mevzuubahs ol
mayacak. Uzaklıkla ayrılık artık 
ayni manaya gelmiyecektir. Aşk 
bunda kazanacak mı ? 

Bunu da bize istikbal göstere
cektir. 

~~-----··-----~~-

Ceyhanda 
Halkevi temsil kolu bir 

piyes hazırlıyor 

Ceyhan : 29 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Bir müddettir yaz tatili 
yapan halkevimiz gösterit kolu tek
rar faaliyete geçmiştir . 

intihap edilen 3 perdelik " Dev
rim yolcuları ,, adlı milli piyesin pek 
yakında sahneye konmak üzere ha· 
zırlığına başlanmıştır . 

Piyesin rol tevziatı yapılmış ol
duğundan akşamları provalarına de
vam edilmektedir . 

Verilecek müsamerede piyesin 
sonuna bir perdelik de komedi ilave 
p___dilpr AlrJ:r - ·a-- ·--•- uu \'Vl\. 

enteresan ve kahkahah bir halk ko· 
meclisi olan ve daha geç.enlerde 
Adana Halkevi gençlerinin temsil 
ettiği " itaat ilamı ,, ad'ı vodvil oyna 
nacaktır . 

s. 

Hatay meselesi 

- Birinci sahifeden artan -

oradan da şimendüferle Halebe nak· 
!ettirmektedirler. 

Raporda, Frausanm, Türkiye 
nezdinde teşebbüsatta bulunarak 
transit suretiyle geçecek eşyaya Su
riye topraklarında olduğu gibi ucuz 
tarife. tatbik edilmesinin temin olun 
ması ıstenmektedir. 

Dün haber aldığıma göre, An· 
takyada yeni bir mesele meydana 
gelmiştir. Bu da Alfabe kurslanıun 
seddedilmek istenmesidir. 
.. ~u vaziyet Sancak Türklüğü 
uzerınde büyük bir tesir yapmaktan 
hali kalmamıştır. 

. Köylere tedrisata çıkan 144 mu· 
allım, giiya Maarif idaresinden izin 
al'!1amış.lar diye tedrisattan menedil. 
mışlerdır. 

Halk mümessilleri Başkam Ali 
komiserliğe, bu haksızlıtın önüne 
geçilmesi ricasında bulunmuştur. 

Ankaraya nakil ve tayin olunan 
Türkiyenin Beyrut Baş Konsolosu 
Feridun Ergin , Beyruttan buraya 
gelerek Suriye Hariciye Vezirini 
ziyaret ve kendisine veda eylemiştir. 

Suriye Hariciye Veziri Sadullah 
C b" · B a u ı, aş konsolosun şerefine Or-
y~n P~lasta mükdlef bir ziyafet ver
mış, z.ıyafette Türkiye Şam konso. 
losu ıle Suri;e Hariciye vezaret' 
siyasi büro müdürü Naim Antak; 
de hazır bulunmuştur. 

Ziyafet çok samimi müsahabe
Jerle ve geç vakta kadar devam 
etmiştir. 

Dün şehrimiz borsasında buğda
yın kilosu : 4.40 ; kuruş ile 4.50 , 
.arpanın kilosu 3.50 ile 3.57,5 , yula· 
fın kilosu da 3.50 ite 3.62,5 kuruş
tan Jtlınıp , tatılmıştır . 

Borsadaki satışlar günden güne 
hararetini artırmaktadır . 

Baytar Fakültesi 
profesörleri 

Ve 30 kişilik bir talebe 
kafilesi Sehrimize 

geliyor 

Aldığımız malumata göre; lstan 
bul Baytar Fakültesi profesörlerin· 
den bir kaçı ve 30 Fakülte talebesi 
Şehrimize gelecek ve Erkek Lise 
sinde misafir edileceklerdir. 

Kafilenin başında Profesör Bay 
Hilmi bulunmaktadır. 

Mahkemelerde : 
Memura rüşvet teklif 
a,lan:n Tnnl.~ko"'ar_; ":.•i 
Baha Ôzdamara Rüşvet teklifinden 
suçlu ve mevkuf bulunan Kayserili 
Mehter Osmanın 2 incı asliye ceza 
mahkemesinde yapılan duruşma11 
sonunda , üç ay müddetle hapsine 
karar verilmiş ve mumaileyhin 1111 

zideki hali göz önünde tutularak 
verilea bu ceza tecil edilmek sure· 
tiyle tahliye edilmiştir • 

Hırsızlıktan suçlu 
kadının duruşması 

Osmanlı ban~ası altında tatlıcı 
Mustaf anın yanında hizmetçi iken 
çekmeceden 100 lira çaldığı iddia
sıyla, suçlu ve mevkuf bulunan Van 

Urfah Remziye hakkında birinci asliye 
cezada yapılan duruşnıası sonunda 
davacı tatlica Mustafanm otlu şahit 
Fuadın yaylada bulunmasından şa

hidin celbi için dun11ma başka güne. 
bırakılmıştır . 

Vilayette tayinler 
Dörtyol Hum.si Muhasebe tahsil 

kontrol memurlupna Bahçe nüfus 
katibi Reşid; ve Feke tahrirat ki 
tipliğine de Mehmet Erdotan tayin 
edilmiştir. 

Dün on beş yaşınd : 
bir çocuk bir adamı 
bıçakla ağır yaraladı 

Kozalar açllma 
ğa başladı 

Tanınmış çiftçilerimizden aldığı· 
mız malumata göre mahsulün vazi
yeti iyidir. Pamuk tarlalarında bir 
kısım mahsul koza halini almış ve 
bir kısmı da pamuk haline gelmiş· 
tir . Durum şayanı memnuniyet de 
recededir. 

mesinden almacak cevap ile bazı de
lillerin toplanmasına karar verilmiJ
tir. 

mısınız? 
Noyes Vineljurnal gaz 

çenlerde Viyanada çereyan 
muhakemeain bUI safhalan 
da şu tarzda izahlarda 

•Viyana ceza mah.kelı
tekhaneler bakkmda ya 
mmlarm en çirkin pa-i! 
ender rastlanan ve aldın, 
alamayacağı derecede feci 

Orman memurları 

Türböai : KanllDI öldürmek 
zannı altmda bal.- Anm 936 
senelincle -'fazetemize lcanmm kay. 
boldutu baklanda bir ilin wırmişti. 
Adliye , bu bulUIU da gazetemizden 
sormuştur. Asnnm bu hareketi
nin hakiki mahiyeti bittabi mubakc· 
me neticesi belli e>Mcakbr. 

davaya bakmaktadır. 
Bu dava Viyana bari 

rini iıleten F ranz ile karı11 

Maa~annı bankadan 
alacak 

Orman memurlarının maaşları 
Ağustostan itibaren Ziraat Bankası 
tarafından verilecektir. 

açılmaşbr. 
Muhakeme, o kadar · 

balar arzetmiştir ki, bundan 
celtelerinin gizli cereyan 
karar verilmittir. ,, 

Muhakemede şahitlik 

Maliye Vekaletinden Vilayete 
gelen bir emirde bundan sonra or
man memurlarının da maaşlarının 
Maliye veznesinden verilmiyeceti 
ve Ziraat Bankası şubesi olmıyan 
yerler memurlarının da en yakın ban-1 
ka şubeleri tarafından verileceği bil 
dirilmiştir. 

Tar1U1ta Camtepe klJiade Meb· 
met adnıda birisini öldürerek kaçan 
ve uzun zamandanberi zabitaca ta
harri edilmekte olan HileJiıı otlu 
Zekeriya isminde bir katil feluimiz 
zabıtası tarafmdan yakalmarak tev 
kif edilmiıtir. 

Rirjhtiv;ırıp iİ7rrİnP 
nuCUm eaen karı 

son demiştir ki : 
- Sarhoş olanlantı her 

ziyle başbaşa kaldıklan 
odamız vardı . Ben \ıesap 
denen paraları ben alıyordu 
ronun kansı, meıtolmuş 
cüzdanlannı çıkararak h 
yor ve aynca içinden ke 
yordu. Patroeun kana 

~oca ve kaynana 

• 
TT ıiıüdürüW lr""Wi;-~n b~; bir buçuk 

r~bı on ritre yapmak dir 
dı. Ve emri yerine ret~ 

. ~c;1k bulunan vilayetimiz hukuk 
lflerı müdürlütünc, Seyid Gazi kay. 
makamı Ali Rıza Ulus tayı'n ed'l-
wn: ... ; 1 

.. ~tarlı köyünden Şükrü isminde 
bınıı ve karısı Dürdane ve k 

d . 1 k aym 

Listelerdeki fiatlarm dı 
na11 yoktu. Patron, bara 
terileri tepeden brna ... 
dükten IOftra, ona ;öre p 
yordu. Meseli, müşterinin • 
bir Pfe şampenya için on · 
aldıjımız halde, direrlndeo 

~r. 

Saıposta sekiz yaşında 

\~adaşımız ' Sonposta gautesi 
ebavv&ı günkü sayısiyle sekiz yapna 

IQfbr , 

nkadaşuıuza çok yallar dileriz. 

Biradamı uyurken 
nakine çiğnedi 
HLrh köyünden Abdullcerim 

otha rahim admcla birili tarlada 
uyurla , işleyen hir makine yum . 
~ prek ayatn ezmiıtir • Ma
kİneydare etme-ide olan makinist 
K_eıia!ı f b.rabimia orada yatl•nı 
IÖ'll«ittır · Hidiıenin bir kaza 
eteri •tu anlaplmısbr • 

ldıaayurdu
eyhanspor 
naçı final 

T. s. Cukuroııa wı--: fıruL/ . 
lıtıncbı ....... ua aıan· 

1 ustos P'Zar günü saat 17 
d~ ldl)'Urdu - Seyhan Adana
spor ııi final maçı oynanacaktır. 
Talmın o gün ve saatte sahada 
bulun•n lazımdır. 

Hn : Torosspordan Sırrıdır. 

O,hirde hava zaif rüzgarlı 
ve g<ııü kısmen bulutJu idi. En 
çok : 37 santigrad dereceyi 
bulmu 

pe eny e aynaoası aynı köyden 
65 ya11nda Mehmet adında bir ibf-

- - '\h 1 yarın ustune• ücum ederek zavaJI 
1• d . ıyı 
mç e ercesıne dövmüşler ve yara. 

lamlf lardır . Zahrta auçlulan yaka 
lımıtbr. 

bir diterindm de a,. 
için yirmi selm filinı abyQ 

Zabıtada: 
Heseplar iki - ile 

1. ' yaz 
ını aruında do&.pJGrdu; 

smda hakiki fiahmızdaD 
liog fazla alıyorduk. 

Bir küçük kız bir hakka· 
lın parasını çahını 

Çüalcü; elimize geçen .. 
hoş olmuı DlÜfferileriD m 
getirip koyuyorJulc ve ondao 
da, onlann hepsini içtiklerini 

s.,editi maballeainden Turan 
lu1.1 12 yaşlannda Ulviye h.kkal 
Abm~ otlu Abdtıraıalaa clüldci
nındaki çekrnece4. 8 lira çalarak 
kaçnuşbr. 

fıe vaziyet eden zab.ta , küçük 
hnıım ' çaldıtı paralan annesine 
verditini teabit etmif. laz ve annesi 
yakalanmıştır. 

Bir amelenin hırsızlıfı 
Am~I~~~ Abdullah otlu Meh· 

met Zekı ısmınde birisi Mustafa ot· 
lu M~~et ve Mehmet otlu Mela 
met ısmınde iki amelenin uyurken 
paralannı çaldıjından yakalanmış 

b
ve ~akkında kaıami icab yapdmrı-

r • 

Sigortası: mal yanınca kaybolur. Sigortab nıal 
yanınco; bedeli duhal 6dvW 

G U••VEN sı11or•• So•,•
te.a • 

S MER BANK ve 
EMLAK ve EYTAM BANKASI 

G 
.. , Kurumudur 
uven e güveniniz. Ve ; Si-

gortalarınızı güvenerek veri . 
M~receat : Rıza. Salih Sar:; . 
No. 11 A. Bebeklı Kilise sokak 
Poıta Autw u : 95 r,.'!t!fon. N ' . 265 

8221 27~30. 

ediyorduk . ,. · 
Bu ifade gizli celsede 

.dir 1 Gizli celselerde anl 
SIZ tahayyül edin 1 
Unlar komprime h 

sokuluyor 

A vnıpa devleti~ • 
ma ..... •1,hirpt 
labilecek ihtira ve le 

SAY151m çok yübeltti. 
Geçenlerde M. CAtJtt 

Smitb ~mda ilci Luriliz, harp 
litına murac:at *1-ek, zahi 
~" hacimlerini k~lterelc 
ime sokan bir ihtiraı satmak t 
de bu"'-ııtur. 

-r •• wı leızehcfen hiç 
kaJbetmetien uzuır müddet m 
za edil-"' bu bhplar, su ve a 
bozulmadıklan gibi, Üzerlerine 
lanan ince bir balmumu ta 
le zehirli gaza karşı da day 
dır. Eğer pratik olduğıı gerç 
s~, harpta bu ihtira sayesinde 
rı lataların iaşesi çok kolay) 
olacakbr. 

Vapurculuk ta bu ihtira ile 
yakından alakalanmalctacLr .. 
bu 1Urctle, yalnız zahire t.

0

tmıılltlm 
~apnrla!ın ambarlannda wlcua 
ıftiallenn önüne ~latif ı11111 ..... • 
aynı zamanda zallire~ ...... 
zulmak korkuu kalnuy...._. 



Türksözn Sahife : ~ 

Piyano başında unutulan 

VALS 
-....---....--.-------_,____...~ 

nb•ch ç ocukluAunila lflttfjl valsı yazan ihtiyarı bul- l\ 

ftu. ~kat o dakikada besteklr da kendi eserini 
birdenbire unutuyor 

· Yazan: Andre Maurois 

Bundan bir müddet evvel, Fran
muharriri Andre Maurois, (And-
anıa) dan naklederek meşhur 

'ki üstadı Offenbacha (Ofenba
dair bir hikave anlatıyorlardı. 
?ffenbacha çocukluğunda işitti· 
ır v~lsm yalmz bir parçasını ha· 
yabılmektedir.. Tamamını öğ
ek İstiyor. Valsi besteliyenin 

rnc • · . r ısmınde bir adam olduğunu 
ıyor. Kendisiyle tanışmasına yar. 

;decek bir fırsat düşüyor .. 
b akat bu fırsat da kaçıyor. Of

ach, bu valsın sonunu öğrenmi· 
gidiyor. 
Andre M · , k . auroıs ya me tup ya-
bır okuyucusu Offenbachm bu 

mı bulduğunu söylüyor. Muharrir 
mektubu şöyle naklediyor: 

~~e~~ach 1870 de, operetler
~ının temsilinde bulunmak 

r~ iyanaya gidiyor. Bir akşam 
~ ~~ kal~mmın üzerine, yarı ölü 

a e, bır adamın düştüğüuü gö
or. 
Yold le an geçenler ve Offenbach 
~ oşuyorlar. İçlerinde bulu

ır doktor ilk tedavide bulunu· 
ad v~1adresini öğrenmek istiyor. 

t a 1 erden bir kadin bir kart 
'Yor. 
Bilmem .. ı bach soy emek lazım mı , Of-

' hemen zavallı adamın yar· 
1~~ koşuyor. ihtiyar çok geçme· 
ıyı oluyor v b' 'k" .. h .. e , ar ı ı gun son· 

' enuz biraz halsiz olmakla bera· 
lll'r.lllSI' tnc:thur bir adam olan meslek· 

~1 zıyarete gelip teşekkür edi-

Üff en'-lach : 
-
1 
.. Mcslektaşlar arasında te_şek· 

e uzum k 
Ôteki . Yo tur . " diyor . 
_ M 81 • mahzun mahzun : 

t 1 O eslekdaş mı ? diyor .. Hey· 
stadım • Ben talebesi bile 

olmayan fakir bir muallimim . Baş
ka hiç bir şey değilim . 

Offenbach : 
-Affedersiniz , diyor, çok fazla 

mütevazisiniz . Sizin de mesut de· 
virleriniz oldu • Çok mahir bir san
atkardınız . Ben sanatınızın daima 
hayranı kalmışımdır .. 

- litifa~mıza teşekkür ederim . 
- iltifat mevzuubahs değil .. Ha· 

kikat .. fsbat edeyim mi ? 
Bunun üzer:ne , Offenbach , pi· 

yanoya geçiyor ve Zimmer valsift
den aklımda kalmış olan o ilıc par· 
çalan ç:ıh or . Daha ilk parçayı du
yar duyma.t ihtiyar başını kaldırı
yor . Yüzünü tasviri kab\I olmayan 
bir saadet kaplıyor . Sefil adamda 
eski sanatkar tekrar doğuyor . 

- O 1 üstat , diyor , size nasıl 
teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Bu· 
na mazinin iftihar edebileceğim bir 
parçasını verdiniz . 

Offenbach : 
- Sizin de bana veı eceğiniz bü-

yük bit şey vzr , diyor : Bana yal
nız valsinizin bundan sonraki kısmı· 
nı çalın .. Minnettarınız olurum . 

Bununla bana vereceğiniz saa· 
deti tasavvur edemezsiniz , bay 
Zimmer .. 

Bunun üzerine Zimmer piyanoya 
geçiyor . ilk parçalan hiç tereddüt
süz çalıyor . Sonra birdenbire du· 
ruyor . Ôffenbach ihtiyar musikişi· 
nasın parmaklarının hareketini bek· 
lemektedir . ihtiyar şaşırmış , zihni 
kanşmış bir haldedir . Elini alnında 
gezdiriyor , düşünüyor . 

- Tuhaf ! diyor . Daha bu sa· 
bah çalmı~ tım . Fakat şimdi , he
yecan , sizin burada bulunmanız .. 
Akhmı toplayamıyorum . 

Zimmer de kendi bestelediği 
valsi unutmuştu . 

Mühim bir keşif 

Filistinde 
Toplantı yasak 

Kudüs : 29 (Radyo) - Neşre
dilen bir beyennamede beş gün evel 
polisten müsaade almadıkça hiç bir 
toplantı yapılamıyacağı ilan edil
miştir. 

lrakın istikrazı 
Londra : 29 (Radyo) - Royter 

bildiriyor: 
Irak hükumeti, Londradan bir 

milyon liralık bir istikraz yapacaktır. 
Bu istikraz için de lazım gelen yer 
Ierle anlaşılmış ve senedat çıkarılmış 
bulunmektadır. 

Adana ziraat mektebi mü
dürlüğünden : 

( Çiftlik ma4kinist mektebine 
girme şartlan ) . 

1 - hk tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - Türkiye Cumhuriye~i taba· 

sından olmak . 
3 - Yaşı ( 15) den aşağı ve 

19 dan yukarı olmamak . 
4 - Göz ve vücut hastalıkla· 

rından salim ve makinistliğe muka· 
vim olduğunu doktor raporu ile is· 
bat eylemek . 

5 - Köy çocuğu, çiftçi çocuğu 
olmak ve yahut bir imalathanede ça. 
hşmış bulunmak . 

6 - Mektebi bitirdikten sonra 
köyünde , çiftliğinde veya bu gibi 
yerlerde sanatiyle çalışacağını taah
hüt eylemek . 

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

8 - isteklilerin sayısı mektebe 
alınması gereken adedi geçtiği tak
dirde seçme sınacı yapılacağından 
mektebe girmek için müracaat eden· 
lerin Ağustosun 25 inci çarşamba 
günü mektepte bulunmaları . 

28 - 30-3 

ebatlar kimyevi usulle~le besleniyor Çukurova haraşı Di
rektörlüğünden : 

Son ayla d A . d r a nıenka gaıetele-
c çok bahsi acçen ••h' ·ı 

i lc:e "fi d o en mu ım ı -
~· er c b" · d add 1 . n ıra e bazı kimyevi 

e erın, nebatlar üzerinde tıpkı 
Yvanlar.. · d ' · uzerın e hormon'ların te-
ne muad · ı b' 

had . 1 ır tesir yaptığının mü-
e ed l ., 1 e ı nu, o masıdır. 'Bu madde· 

sentetik b ... ril k ne ah hormonlar adı da 
nı~ tedir 
Bu keş"f. h' . 

U"ş h d 1 ı za ıren pek basit hır a a e .... 
Y 1 

Yuzunden kolaylaşmıştır. 
van ar "d 

m ın 1 rarı nebatlann neşvü 
a.sını ç k d' H 0 arttırmak hassasını ha· 

ır. akile t ~ 
h ·ı I a en bu idrarın terkibine 

1 o an b' .. ır asidin, nebatlarda neş. 
nemayı t . 

· b" emın eden oksin adında· 
ı ır nıadd · ı rd e 1 e müşterek vasıfları 

ır. 

Boyce Th 1 . 'd lan .. ompson nstıtue e ya· 

l . tccrubeleler, bazı kimyevi mad
e erın, neb ti .. k . a ar ıçm, muğaddi top· 

vazıfeain" ·· b.l . . 
tnı. t' 1 gore ı eceğım isbat 

ış ır. 

.. Daha 1935 de, nebatlarm neş
ne~asiyle birlikte vukua gelen 

a~; adiseler, köklerin dalJanıp bu
;, anması, sakın şişip kabarması, 
1 en, asetilen gibi bazı gazlar ta· 

Mesela 30 ila 90 dakika zar· 
fanda dalların ve yaprakların asıl 
istikaı.ııetlerinden çevrilmelerini te 
min etmek kabil olmuştur. 

5 ila 8 gn arasında ise sakın is· 
tenilen yerinde kökler salıvermesi 
elde edilmektedir. 

Nebatların hayatında suni deği· 
şikliklere sebebiyet veren otuz mad
de içinde yalnız brii, etilen gazı ne
bati nesiçlere dahil bulunmaktadır. 
Sonra, bu maddelerin tesirleri her 
hangi bir nevi nebata münhasır da 
degilbir. 

Yalnız muhtelif nebatlarda bu 
maddeler vasıtasi-rle icra edilecek 
tesirin hadleri değişmektedir. 

Kimyevi maddeler nebatlara bü
yük mikdarda su içinde halledilmek 
suretiyle verilmektedir. 

Bazi nebatlar kararsız bir şekil 
de inkişaf eder, yani bir müddet 
hızlı büyük, bazı zamanlar da inki 
şafı yavaşlar ve hatta durur. 

Şimdi nebat yeni mahlüllerle 
beslendiği zaman, inkişaf, tavakkı.ıf 
devrelerine de teşmil edilmektedir. 

Hatta bu devirler esnasınds ne 
bata çiçek açtırmek bile kabil ol· 
maktadır. 

Hara ihtiyacı için açık eksiltme 
suretiyle 26/7 /937 gününde ihale 
edileceği Türksözü gazetesiyle ilan 
edilen 70000 kilo yulafla 60,00 kilo 
arpanın isteklisi çıkmadığından 10 
gün sonraya bırakılmıştır. 

ihalesi 6/8 937 Cuma günü saat 
15,30 da Ceyhan belediye salon·ın· 
da içtima edecek komisyonda yapı. 
lacaktır. 

Eksiltmeye gireceklerin evvelce 
yapılan ilan~a bildirilen vesaik ve 
teminatiyle birlikte mezkur günde 
komisyona müracaatları. 8367 

Zayi kupon 
Mümessili bulunduğum singer 

dikiş makinesi kumpanyasının bana 
nakit karşılığında tahsilatta kullan
mak üzere vermiş olduğu kuponlar
dan 855263- 855300 numaraya ka
dar 2 şer liralık kuponlardan 76 li
ra kıymetindeki kupon defterini ka
zaen kaybettim. Mezkur kuponların 
hiç bir müşteri cüzdanında kullan
madığımı kumpanyaya ihbar eyledi
ğimden işbu kupunların hükmü ol. 
mıyacağını ilan eylerim. 

8369 Asfalt cadde 142 No. 
lu dükkanda makineci 

Durmuş Çağlar 
~~an husule getirilebildiği görül· 
ulşt~r, Bugün bir çok mayi mad· 
e enn de ayn. k b'l' . h . l ı a ı ıyetı aız o -
uğu ani•• l 

1 
_,ı rnıştır. Bu maddeler ne· 

at arın norm 1 . k" d _ a ın ışaf mm dışın a 
nı neşvün 1 
d

. enıa ara meydan vermek-
c ır, 

Nebatlar üzerinde en kuvvetli 
maddelerden biri de kloridin'dir. Bu 
sentetik kormonla beslenen patatesler 
hayrete değer ne!iceler vermekte 
dir. Ancak llkbakarda tomurcuk 

veren bazı nebatlar da kimyevi bes
leme sayesinde, kış. ortasında çiçek 
açmıştır. 

Nahas Paşa Avru
paya gidiyor 

Kahire : 29 (Radyo)) Mısır baş
vekili MustafaNahas Paşa Ağustos 
ortalarında Avrupaya gidecek ve 
Eylulda ilk olarak Cenevrede Mil
letler Cemiyeti ictimamda aza sıfa· 
tiyle Mısırı temsilen bulunacaktır. 

Bir mektep 
• • 

gemısı 

İstanbul : 29 ( A.· A) -Yoğoslav 
yanın Jadran mektep gemisi bugün 
lstanbula gelmiştir. 

Adana Milli Mensucat 
fabrikasından : 

iki tesviyeci imtihanla alınacak
tır. Taliplerin fab,ikaya müracaat-
ları. 8370 1-3 

CJ J 

Adana Ziraat Banka
sından: 

Ticaret Lisesi ve Lise mezunları 
arasından yapılacak bilgi yoklama· 
sı neticesinde şimdilik iki lira yev
miye ile iki tane muvakk atmemur alı 

nacaktır. Yakında açılacak müsaba· 
ka imtihanında kc;tzananlar memur 
namzedi yapılacaktır. lstiyenlerin 
yoklaması yapılmak üzere 5 Ağus
tos 937 Perşenbe günü saat dokuz· 
da bankaya uğramaları. 8368 

30- 1 

YAZLIK sinemada 
Bu akşaın 

TABO 
Şimdiye kadar çevrilen nrncera, sergüzeşt ve korkunç filmlerin en he· 

yecenlısı ve güzeli. - - -
Ormanda yaşayan insanlarrn uğradıkları akibet .. Arslanlar ve kaplan· 

!arın pençesinden kurtulamayıp ölen insanlar ve ayak basılmayan orman· 
larda geçen macera ve sergüzeştleri ve aşk sahnelerini gösteren çok he
yecanlı bir film. 

Gelecek program: 

HARRY BAUR 
Tarafından şahaue bir tarzda ve büyük 

Rus edebiyatından iktibas edilen 

Cürüm ve ceza 
Pek yakında • 

• 

Öldüren Gözler 

KÜÇÜK LORT 
Sabırsızlıkla beklediğimiz büyük Rus ve Rusca film 

MUSTAFA 
8346 

''Oflyo,, tam tesirli , sinekleri 
öldürme ilacı 

1 

Bu sene uzun araştırma ve tecrübelerden sonra Amerikan "Üflyo,, 
i' minde sinek, tahtakurusu, pire ve sair haşereye karşı tam tesir yapan 
bir ilaç gdirttim • 

Öldürme kabiliyetiY Üzde yüz dür ve tekmil markalara faiktir 

Bu ilaç oda ve evlerinizi gaz kokusuna boğınayup latif leylak kokusu ver-
mekt edir. Muhterem müş terile ı ime bilhassa tavsiye ederim . 

Yıldız Bakkaliyesi lbrahim 

2- 3 8362 Yeni Otel karşısında No: 16 

------------------------~ -------------------------------
Seyhan P. T. T. müdürlü- ------------·--·---------
ğünden : 

P. T. T. idaresi için 25 adet 9,5 
metre uzunluğunda demir direk 20-
7-937 den itibaren on beş gün 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

müddetle açık eksiltmeye çıkarılmış- ._ ___ _ Orman Kanunu --
tır . 

Bu direklerin bedeli keşfi 2860 
lira 30 kuruş olup muvakkat temi
natı 215 liradır . Direkierin ihale 
tarihinden itibaren bir ay sonra tes
lim edilmesi şarttır . 

lhale 4 - 8 937 T. de çarşamba 
günü saal 14 de Adana P. T. T. 
müdüriyet salonunda yapılacaktır . 

Daha ziyade malumat almak is· 
tiyenler tatil haricinde müdüriyete 
müracaat olunmalıdır. 

20- 27- 30 3 8332 

Seyhan defterdarlığından: 
1- Karataş Dalyanında mevcut 

ve mahcuz 28- 1 2 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 
yumuı taları bu artırmaya dahildir . 
Bedeli peşinen alındıktan sonra ma 
hallinde teslim olunacaktır. 

3- Dellaliye resmi vesair harç 
ve masr df alıcıya ait isteklilerin sü
recekleri peyin % 7,5 nisbetinde 
muvakkat teminatla Defterdarlığa 
müracaatlaı ı ilan olunur. 

24- 27- 30- 1 8350 

Kayıp 
Y. Z. Enstitüsünde iken aldığım 

yüksek askeri ehliyetnameyi gayb
ettim. Yenisini çıkaracağımdan es-
kisinin hükmü yoktur. 8365 

Ziraat mücadele istasyonrnda 
Asistan Bekir 

Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir. 

( Dünden aı t an ) 

tutacakları zabıt varakalarını zaptedecekleri alatı cürmiye ve nakil 
v.1sıtaları ite derhal bağlı olduğu amire gönderirler. Amir de vakıt geçir
meksizin bunları Cümhuriyet müddeiumumisine tevdi eder. Hüviyeti anla
şılamayan suçluları en yakın zabıta merkezine götürmeğe sa1ahiyetlidirler. 

Madde 126 - Bu kanunda cezaları tayin edilen orman suçlarına mü

teallik davalar sulh hakimleri tarafından göriilür . 
Orman suçlarına aid davalar mahkemelerce acele mevaddan sayılır. 
"Madde 127 Orman suçlarından dolayı tutulan ağaç, tomruk , ke· 

reste, mahrukat V :! sair mahsulat ile nakil vclsı!alan bekçi ve bekçibaşılar 
tarafından zaptedilerek m ıhafaza edilmek üzere en yakın beled:yeyc veya 
köy muhtarına veya muhtarın vekiline bu da bulunmazsa ibtiyar heyeti 
azasından birine makbuz mukabilinde teslim olunur. Bunlardan çiirüyecek 
ve bozulacak olanlarla muhafazası müşkül bulunanlar sulh mahkemesi ka
rarile en yakın pazar mahall ine götürülerek idarenin satış komisyonu ma
rifetile ve açık artırma ile satılır . Masraflar çıktıktan sonra geri kalan 
para emanet olarak bankaya yatırılır. Mahkemec:: bunların iadesine karar 
v~rilirse mevcud olanlar aynen, satılanların bedelleri iade olunur ve nakil 
masraflarından başka hiç bir masraf alınmaz . 

Madde 128 - Orman içinde kim tarafın<lan kesildiği veya hazırlan
dığı belli olmayan ağaçları ve sair orman ın:ıhsullerini orman idaresi usu. 
len satar. Bunların bedeli irad kaydolunur . 

Madde 129 - Orman bekçi v~ b ekçibaşıl arı on unlar içinde hüvi· 
yeti anlaşılaınıyan ve hal ve vaziyetleri şüphe uyandıran kimseleri en ya
kın köy muhtarına veya ihtiyar heyetine veya zabıta merkezine götürüp 
teslime salahiyetlidirler. 

Muhtar veya ihtiyar heyetleri de hüviyetlerini tesbit edemedikleri bu 
gibileri zıbıtaya teslim ile mükellef tirler . 

Madde 130 - Ormanlarda başı boş görülen hayvanlar en yakın köy 
muhtarlarına veya belediyelere makbuz karşılığı teslim olunur . Hayvan 
sahibi zuhur edip za'nt varakasını imza ederse hayvan kendisine verilir . 
Muhtara veya belediyeye teslimden itibaren 15 gün içinde sahibi bulun· 
mıyan hayvanlar idarece usulen satılarak bedeli bankaya yatırılır.Bankaya 
yatırıldıktan sonra bir sene içinde sahibi zuhur etmezse bu bedel orman 
idaresince İrad kaydolunur . 

Hayvan sahibi bakma masraflarını ödemeğe mecburdur. 
Madde 131 - Orman suçlarından mütevellid aranmayı icap ettiren 

haller Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 97 nci maddesinde yazılı 
tehiri~de mazarrat umulan hallerden sayılır ve bu aramaları,orman bekçi 
ve bekçibaşılan mezkur 97 nci madde hükmüne tevfikan yaparlar. 

8303 - Sonu var -
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Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu bii)ük luıf \e n:rretircfn istifc:de ediniz 
Radyo çksİ)Olesi liiti:!' cürıya kcıplıcalc.rınırldrdcn 

yüksektir 
Rcırahıra, Si) atik, Ktm, 'Ei:lrık, Mefone taşı, Kaıaciğu ve mideden 

muztaıip ola.laıla Cilt 1 Hlal.ğı clrnlır n ~tld a l u ılıccıa ge'rrelidiıltr. 
Ser.elnce çcnğu ıı'n <Jalı.ı rıcıtti fatıı;ı ı lıı ftı2·rcın n üıtıfit 

ve meıut o~muşlaıdır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi 1~erberi vardı 
Her türlü esbabı istiıabat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar şunlar- Kuıuş 

dır : 200 Bir gecelik 

125 
otel odası 
Bir gecdik 
taş odaİar 

75 Birinci baraka 
50 ikinci • 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından f;ırk alınır 

30 Hususi banyo ) Bir kişi ücreti günde 
15 Umumi " ( 

1 iki def aya kadar . 
Yazın Çiftrbra g<'ırİ)tnler kı{ın •ğıılarhn uıuı;maıl<ı. Kı~ın çek-

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 . 29 

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

Baş, diş ağrılarında nezle ve sovuk algınlığında muannid sinir iztirabında 

en iyi deva Algopan dır . 

Algopan bu hastalıkları,rahatsızlıkları alır koparır ve atar. 

Yalnız ve musırren Algopan alınız. Teneke kutularda 7,5 kuruştur. 
Her eczanede bulunur . 8 8966 

Tiirksözl! 30 Temmuı Jt~'BI!"' 
SA 

1 •• •• •• ıı . Satlık ev \'t 

TURKSOZU 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

ilanlar Rek.lam. bir.~icareth~-
nenın, hır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla- 1 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 
Türksözüne veriniz . 

Renkli işler Mütenevvi 
renkli her 

Eserlerinizi Türk -
sözü matbaasında 

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

Ci 1d1 er Kütüphanenizi güzelleştirmek 
istiyorsanız kitaplannızı Türk 

sözünün mücellitbanesinde yaptınnız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır . 

Tabi Resmi evrak, cedveller, defter· ar ler, çekler, karneler kiğat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır , 

Gazeteler Türksözü mat-
baası "Tiirksö

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

ÜRK ÖZÜ Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Akça Mesçit mahalld 
117 numrolu evlerle YııJ. 
sında Meb'us Damar 
Turhan Cemalın bağları 
7 dönümlük esçarı mii 
ve içinde kuyusu buluııJll 
lıktır. lstiyenlerin matb.,;, 
lidi Refet Armana mürııe" 

1-4 c,), 

Mercimek aygır 
müdüriyetinden: 

Açık eksiltmeye . 
26/7 /937 tarihinde itbalell 
leceği evvelce ilan edilen ı,ıl 
su üç buçuk kuruştan yiiı 
bin kilo yulafa talip zuhUI' 
ğinden ihalesi 6 .'8/937 ta# 

dif cuma günü öğleden soıı~ 
de icra edilmek üzere 
sonraya bırakıldığından il 
Ticaret Odasına kayıtlı ~ 
)arına dair vesika ve telli": 
vakkate olan 329 - lirarııO 
maliyesine yatırıldığına daİf 
makbuzile birlikte yukardı.ı... Hale 
gün ve saatta Ceyhan befııı-dıselc 
lonunda teşekkül edecek ~ Vat 

..... ıı:m ... :m:11mmc:m-ımmıııı:a ... ım:ı ............ _. .............. _ ................. ..... 
.. I 1.. .1• oır::-nnckt 

muracaat arı uzumu ı an s3"-r şayi 
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1 

ORYA 
Bisiklet ve Motosik

letleri 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
garanti· 

malıdır 

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

21-26 8286 

-----------------------~~ -·----------------

TiR 
• ·T'ltf.KiY:C iŞ BANK.•51 

265 

Bu 
ıazctcl 

_________ Jıı bey 

------------ ıadıQı 

1 

Bor-Kemerhisar içm 
1- Sayın halkımızın memnuniyet ve raftbetini k•zanan Bor--~ 

hisar içmesi bu sene de büyük bir itina ile açılmış ve halkın her 
ruri ihtiyaçları temin edilrni$tir. ıJ 

2- Bu içmenin Böbrek, Karaciğer, Mide , Mesane , ve Kuın 
!arına karşı tesiri katileşmiştir. 

3 - Halkın teveccüh ve rağbeti dolayısile tahlil ettirilen Bor 
hisar Maden suyun1 ait Hıfzıssıhha genel direktörlüğünün 30/7/93 
ve 570 sayılı tahlil raporu sureti berveçhi ati arz">lunur . 

- Berrak 
- Renksiz 
- Kokusuz 
- Milhi 

Görünüş 
Rengi 
Kokusu 
Tadı 

Teamülü 
Tortusu 

- Hafif kalevi 
-- Yoktur 

Kaleviy eti 100 E, C. 
N 10 He!. Miktarı 
Kuru hulasa 
Kil 
Sulfat 
Klor 
Nitrat 

Amonyak 
Silis 
Demir ve 

Koclsium 
Majj'nazyum 

Müttehit hamızı karbon 
Serbest hamııı 

(SO) 
(CL)4 

(No 3) 
h 

(No 3) 
(Si 02) 
Eliminyom 

(CA) 
(M~) 
(Co 2} 
(Co 2) 

suyu 

Litre 

•• 
" 
" 
" 

" 
" Eeo Al 

2; 3.2 

" " 
" 
" 
" 
" 

Sadık Ollks•I 

sarfolunur . 
38, LC. C. 
6,0972 GR. 
5,7492 GR. 
0,4365 " 
1,98'25 " 
Yoktur 

Yoktur 
0,0140 Gr. 

o 
3 o, 0042 

" 
o, 2622 
O, 1988 
o, 83'!2 
O, 8092 

1, 6142 

ssa ı 

çar 
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bir 
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Ha 
m 
ha Bilhesap Bulunan kalori 

No. üzerinden 
1-10 8371 /tir 

b 

• " a 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı il 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulanbir kris! 

Kayadelen Fenni cihazlarla, raylaıın üzerinde vagonlaraakıtıl~ 
Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getirılif 
Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüftün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmız• Kayadel' 
tapaları na dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolandı;, 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönde 

7953 90 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksöıü matbaaJI 


