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SURİYE HALA DURULMADI 

enç Suriyenin bünyesi 
u anarşiye dayanamaz 
hükumet vaziyete hakim değil 

Elcezirede nisbi sükun avdet et
miş isede karışıklıklar devamda 

Türkiye-Irak 
Demiryolları 

Hazırlıklar ikmal edil 
mek üzere 

Ankara : 30 ( Türksözü muha
birinden ) - Türkiye - Irak Demir· 
yollannın birleştirilmesi için yol 
planlarını hazırlamak üzere Nafia 
Vekaleti tarafından göntlerilmiş olan 
mühendis Ferdi Abbas Irak demir
yOlları umum Müdürü ile görüşerek 
raporlarını hazırlamış· ve Bakanlığa 
sunmııştur . 

. l Vekaletin alakalı makamları ra· 
ret üzerinde çalışmaktadırlar. 1 

a;; Dahili vaziyet 
ard'AA Haleb . 30 s ·· ı · 

Harici vaziyet 
Kararlaştırılan vaziyet~ göre Tüı k J 

Deıniryollan Irak Demir}oliaoile Tür 
kiye - Irak - Sı;riye hııdudlaıının 
birleştiği noktaya yilkın lıir yerde 
ve Hobur suyu m~nbaından tak•ilJeıı 
10 kilometre kıdar UZrlkta biri~şti· 
rilecektir. 

1 d' 1 . • [Türksözü muhabirinden]·· on gın eron 
e ıse erın· 

rı' y 1 ayrı ayrı teşrih ediyorun. 

Şam : 30 [Türksözü ınuh~birinden] - Suriye . Fransa 
mırnhedesin'n 1asdik m• selesi de hayli dedi koduu oldu. 

' 

..,. atanik"tl l' b' 'h ·1·ı h' h-ol'!'rnı k u e erkanı arasında şiddet ı ır ı tı a c unı 
e ~e oldu~ hakkında bir müddetıenberi kuvvetli 
şayıa d 1 
il 0 aşmaktadır. 

zetUJdedi koduların önünü almak için, külle n eıkczi 
e ere b' bey ır beyanname göndermeğ'e mecbur kalmıştır. 

adıt annamede kütle erkanı arasında hiç bir ihtilaf ol
ua ı ~e her zamandım fazla bir tesanüd bulunduğ'u bil-

21 rediJmektedir. 

- Devamı üçüncü Sayfada -

Fr•ns"da Radikal partisinin nAşiri efkarı olan La Re
publik gazetesi Suriye ve Lübnan muahedelcrinc has
ıel tiğ'i bir baş makalesinde ezcümle şunları yazmaktadır: 

" Umumi manasile Suriye adı verilen ülke hakikatla 
iki mıntıkadan ibarettir: Biri Sahil kısmı olan Lübnan, 
diğ'eri de kara kısmı olan Suriye, bu iki memleket bir
birinden çok farklıdır. Lübnan dağ'lık, Suriye ise çölden 
ibaret bir memlekettir. 

- Devamı İkinci Sayfada --

Diyarbekird~n itilıaren demiryo 
lu Pide nehrini takibedecek ve Ciz 
re üzerinden geçecektir. 

Hazırlıklar bitmek üzeredir. iki 
aya kadar hattın eksiltmesi yapıla

caktır. 

Çin köyleri yakılıyor 1 !Kral altıncı Jorj ve Krallçe Ellzabet ve Aile I 
8zası taç geyme töreni sırasındaki bir resmı 

J 

apon hava filoları müte-
adiyen bombardmanda; 

Tokyo· 30 [ 
tarpı · I Radyo] - Tiyen Çinde 

n :aına ar durmuş değildir. 20 Ja· 
Yyare . b b d etınektedir sı o;;ı ardmana evam 

Pekiıı •. 
rınlar k cıvarındaki köylerde yan· 
- d.. çı tı. 50 kadar Çinli köylüsü u. 

in tghay: 30 [Radyo] - Tiyen· 

f·ır! ~bardınanını ecnebi devlet 
erı 'ttif 

J 
1 akla protesto ettiler. 

apon bük" · d d bu bo b umetı ver iği cevab a 
bir tc~·ardmanın bir taarruz değil 

ir. ır olduğunu ileri sürmekte-

Londra· 30 [R 1 
'Harici N · adyo] - ngiliz 
ıııa ye azırı Bay Eden Avam ka· 

rasında ç· 
hakkınd ' ~n • Japon hadiseleri 
t ir ki: a malumat verirken demiş· 

bomb Japonların Pekin civarını 
lı;at ;'~'.°~n ettikleri doğrudur. Fa. 
adilnı e .1n'.n dahili bombardman 

1 
eınıştır. 

ngiliz t b K . 0lıica et . e aası onsoloshanemıze 
p k'.°ış bulunuyor. 

... 
Dün elli Çin 
köylüsü öldü 

Japon .. asker ler! 

Pekin: '.:O [Radyo] - Japon 
tayyarelerinin Pekini bombardma· 
nına karşı ecnebi devlet mümessil 
!erinin protestosu efkarı umumiye
de memnuniyet uyandırmıştır. 

İrlandada müfrit cümhuriyetçiler 

lngiliz kral ve kra liçe
sine suikast teşebbü
sündemi bulundular? 

Londra : 30 ( Radyo ) - lngi!iz 
kral ve kraliçesi Be!fast'a gitmekte 
oldukları sırada serbest irfanda dev
leti ile Ulster hududuntla bir ç.ok 
suikastler vukuu haber verilmek
tedir . 

Sınırın her iki tarafındaki gümrük 
barakalarında yangın çıkarılmış ve 
Dundello.c demiryolu köprüsü hemen 

Dük d'Aberkorıı ile Ulster va
lisi, Kral ve Kraliçeyi karşılamışlar
dır. 

Şehir kamilen bayraklarla do
nanmıştır. Şevk ve heyecan içinde 
bulun3n ve Ulster'in altı kontluğun
dan gelmiş bir buçuk milyon kişiden 
terekküp eden halk kütlesi,hükünı
darları alkışlamıştır. 

hemen tamamile beılıava olmuştur. ------------
• e ~~: 30 [Radyo] - Dün ve 

arkn d ulı;iiınet mahafili, hadiseler 
in a aza • k . h f 

r tın k d' rnı etumıyet mu a aza 
c te ır. 

Filistin 
heyeti 

Canevrede 
Trone ve Armach kontlukları dahi· 
linde müsellah 4 kişinin tevkif edil
miş olduğu bildirilmektedir. 

F rankfurt kontluğu dahilinde bir 
polis devriyesi taarruza uğramıştır. 
Diger taraftan tüfek ve mitralyözle 
müsellah 7 kişi, Dublin- Belfast yolu 
üzerinde gümrükçülere ateş etmişler 
ve gümrük bürosunu yangın bom· 
balarile tahrib eylemişlerdir . 

Dost Irak Başku 
mandanı Ankara · 

ya geliyor 
·sıf----------

isf İstanbula 
Bir y ugoslav talebe 

gurupu geldi 
.. lstanbul : 30 [ Hususi ] - Bu 

ilin bir Yugoslav gemisi ile limanı. 
ınıza b' y . ı.r ugoslav talebe gurupu 
gdel'?1ıştır. Misafirlerimi7. Taksim abi 
esıııe t" . orenle çelenk koymuşlar ve 

şchnn ınuht l"f 
d . e ı yerlerini •gezmişler. 
ır , 

Misafirlerim' b' · · d ız ır kaç gün şeb· 
rıınız e alacak! dı ar r. 

Cenevre: 30 [Radyo] - Arap 
yüksek komitesinin Milletler Cemi· 
yeti mandalar komisyonu nezdinde 
Filistinin taksimi hakkında teşebbü
satta bulunmak üzere seçip gön· 
derdiği heyet dün buraya gelmiştir. 

Hindistan da 
siyasilerin afvı 

Bombay: 30 [Radyo] Yeni 
fırkanın mevkii iktidara gelmesi do 1 
layısiyle Bombay da dahil olmak 
üzere beş mıntakada siyasi cürüm. 
den mahkum olanlar af va uğramıştır, 

Bu suikastlar, kral ve kraliçenin 
Belfast'ı ziyaretleri münasebetile 
serbest lrlandadan Ulster'e ziyaret· 
çilerin tehacüm etmelerine mani ol
mak istiyen müfrit cümhuriyetçilere 
isnad edilmektedir. 

Belfast : 30 ( Radyo ) - Vik 
torya yatı kral ve kraliçeyi hamilen 
buraya ıelmiş ve 21 pare topla se· 
lamlanmıştır. 

Bağdad : 30 [ Türksözü muha. 
birinden ] lrakda son darbei hü. 
kıimeti yapan ve halihazır Irak or· 
duları Başkumandanı bul~nan Gene
ral Bekir Sıtkı refakatindeki bir as· 
keri heyetle Ağustosun ilk haftasın· 
da Ankarayı ziyaret edecektir. 

Radyo ve sulh 
Markonlnln son makalesı 

- iÇERiDE -

Hükiimetçiler bir mu 
-vaff akiyet kazandılar 

Dünkü çarpışmalarda asiler 

büyük bir zayiata uğradılar 

Sovyet ve Alman cevaplar1nda İngiliz 
projesin1e yakınlaşma var 

Barlkadlar arkasında lhtll1\lcı ıepanyollar 

Londra : 30 ( Radyo ) - Ada. 
mi müdahale tali komitesi sekreter- 1 

liğinrfon öğrenildiğine göre; Alm;.n 
cevabının ekseriyeti lngiliz proje~ini 
kabul etmekte, fakat gönüllüler me
selesinde aykırı düşünmektedir. Sov 
yet cevabında ise denizden ve kara
dan kontrol işinde ihtirazi kayıdlar 
ileri sürülmektedir . Sovyetler bil 
hassa Fa~lıların yabancı telakki edil · 
ıııesinde isı ar ediyorlaı . 

Madrid 30 ( Rady0 ) Diin 
gec·d~ııh~ri .ı~eş d jşm'iştıir. 1 !iiku 
met kuvveıicrı mev ıleı'ni tahkim 
etmektedirlrr . 

Salaınanka : 30 ( Radyo ) 
General Kulipo Delano , radyo 

ile neşrolunan bir hitabesinde Albar
rasın bölgesindeki F rankist kıtaların 
ileri hareketlerine devam etmekte 

bulunduklarını ve daha şimdiden 
F rias ınevkiini işgal etmiş olduk la· 
rını bildirmiştir . 

Andujar : 30 ( Radyo) Ha-
vas ajansı muhabiri lıildiri}'or : Hü 
kıiıııet milisl~ri , dün Villa Franka 
da Kordob ı ka abasının et.afındaki 
büt[in te,>eleı i in~l etmışlerdir. Asi
ler lıüyük zayiata uğramışler ve bu 
kasabayı tahliye etmişlerdir . 

Hariciye Vekilimiz 
R. Arasırı Sancağı 
ziyareti muhtemel 

Hatayda -tatbikat 
hazırltkları vardır 

Sancak muhafızı Şeyhköy 
belediye Reisini azletmiş 

• 

Tevfik Rüştü Aras 

• 
Antakya 30 [ Türksözü nıuha. 

biıinden) - Gerek halk mümes· 

silleri heyetinde ve gerekse mahalli 
hükumette ve bilhassa Ali Komi
serlikte, Sancak yasasının tatbikat 
hazırlıklarile meşgul olunmaktadır. 
Bu cümleden olarak mahalli memur- I 
lar arasında değişiklik ler }apılmak-

ta ve vukuu melhuz hareketlere kar
şı tedbirler ittihaz edilmektedir. 

Berutta çıkan " Savtulahrar " ga -
zel~sinin yarı resmi bir kaynaktan 
alarak verdiği lıir habere gör,,, Tür. 
kiye Hariciye Vekili Doktor Tevfik 
Rüştü Aras, önümüzdeki Ağastos 
a}ının ~lk _on baş gününde Şama ge
ı~_rek Surıye devlet adamlarile gö
ruşecek \'C bunu müteakip 1 kcnde

r~n ve Antakyayı ziyaret eJecek
tır . 

Türk Hariciye Vekilinin J 2 Ağus 
t?sta Şama gelmesi kuvvetli lıir ih
tıınal dahilindedir. 

Bu haber Sancak halkını pek se
vindirmiştir. 

Diğer bir meseleye gelince : 
Şeyhköy belediye reisi Bay Mah

mud Celal, muhafızlığın ( müstacel ) 
bir kararile dün vazifesinden azle
dilmiştir . 

Antakya Kaymakamlığına hita
ben yazılan azil kar<ırında, Şeyhköy 
belediye riyasetinin nahiye müdürü
nün uhdesine tevdi olması ve bele
diye azalarının da .ızledilerek yerle· 
rine ( namuslu ) kimselerden üç ki· 
şinın tayin edilmesi talebedilmekte
dir . 
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o Ve 1 
ı 

Ba 

lhlalb>~ırO~ırl -
Markoninin dünkü sayımızda neş

rettiğimiz makalesinin son kısmı 
bir yanlışlık eseri olarakkonmamıştır. [MARKoNi 

istikbalde onlarla kor.uşmağa muk- '
tedir olmamız çok muhtemeldir • Sedleri 

Bozarak 
Bahçemi 
Suluyorlar ? 

Sporcularımızın 
Samsun ve İzmir 

seyahati 

Okuyucularımızı, büyük alimin 
yazısında teşhir ettiği fikirlerinin neticesi addedebileceğimiz bu mühim 
kısımdan mahrum etmeyi doğru bulmadığımız için bugün koyuyoruz. 

Binaenaleyh, ellerindeki maki· 
neleri bu uğurda kullanmak gibi 
malihülyalarla geciken mühendislere 
kuvvet harcamanın önüne geçme
lerini ve bugünkü postalardan daha 
az büyük fakat daha hassas maki· 
neleri yapmalarını tavsiye ederim. 

RADYO HAYTIMIZI DEGIŞTIRECEK MiDiR? 
Radyonun hayatımızı zannedildiği kadar derin bir surette değiştireceğini 

zannetmiyorum. Hakikatte, ecdadımızdan pek farklı değiliz. insanın manevi 
bünyesi çok yavaş olarak tekamül etmektedir. 

Ve bu tekamül daima önde giden ilminkinden geri knlmaktadır. Ancak bu yolda yürümek sure· 
ı tiledir ki , radyonun hududsuz ola

rak sahasını genişletebilirler . 

Çok sanayileşmiş olan memleketlerde insnnlar biraz daha az çalışacaklar 
ve boş zamanları gittikçe daha fazlalaşacak. 

Bu boş zamanları en iyi bir şekilde kullanmak lazımdır. Ve işte, rad· 
yo bu işte mühim bir rol oynıyncaktır. Ve işte bu suretledirki radyo 

beynelmilel sulh için başlıca bir va
sıta olacaktır. Bütün milletlere aid 
edebiyat ve sanat şaheserlerinin 
neşri er geç milletler arasında hissi 
ve entellektüel bir yakınlaşma husule 
getirecektir . 

Radyo, tedris ve terbiye edecek ve eğlendirecektir. 
Komediyenl6r, müzisyenler radyolarda kendileri için mühim bir saha 

bulacaklardır. Önlerinde dinleyici olarak bütün dünyayı bulacaklardır . 
Her şahıs kendi sahası dahilinde tekamül ettirdiği gibi umumi kültürü

nü de artıracak olan teknik ve pratik dersler verilecektir . 
Radyo vasıtasile yaşayan dillerin tedris ve neşrinin insanlığın tekamülü üze

rinde çok mühim tesiri olacaktır. 
Daha şimdiden müzik sayesinde 

muhtelif milletler vatandaşları hu
dudları aşarak birbirlen1e daimi te
mas haline geçmişler demektir. Bir 
memlekette çalan bir adamla diger 
memlekette onu dinliyen adam ara
sında bir sempati , bir muhabbet 
görülmektedir. 

Bir veya bir kaç dile sahip olmak insanlara yalnız dahu iyi mevkiler 
bulmak imkanını hazırlam1yacak; onlerinde yepyeni ufuklarda açacak. Diğer 
milletleri daha iyi anlamnsını onları daha iyi takdir ve haklarında daha doğ
ru hükümler vermesini mümkön kılacaktır. 

Belki de insanlığı kurtaracak 
ohın radyo aceba insanın öm· 
rünü uzatacak mı ? 

Çok mümkün! .. 
( Mikro - Dalgalar ) şimdiden 

tıbda kullanılmağa başlamıştır. 
Çok az bir tatbik sahası buldu. 

ğu halde çok mükemmel neticeler 
alınmıştır. 

Elektrodiyalermi şimdiden bir 
çok mucizeler yapmıştır ve bir çok 
zamanlarda dalgaların daha avanta· 
Jı bir surette neşterin yerini tuttuğu 
görülmüştür. 

Yeni bir ilim doğmuştur: 
Radyo-Biyoloji .. Bu ilim, haya· 

tın şimdiye kadar üzer1erinde araş· 
tırmalar yapılması mümkün olmayan 
sırlarına bir takım aydınlıklar ser. 
pecek-Kimbilir- belki de müm· 
kün olan insan mc.vcudiyetinin uza
tılması meselesini de aydınlatacak· 

tır. 

Kainatın hududu yoktur. Binaen 
aleyh radyonun tekamülü için de 
hudud olmayacaktır. 

Dünyanın üzerinde geniş bir 
dalgalar şebekesi uzalmağa muvaf· 
fok olduk. 

Daha frzfomıı ) <'f H< ğıı. Dal 
gahrı organize etmek suretile Esir 
de mevcud olan maniaları da orta
dan kaldıracağız. 

ilim, çok geniş olan radyo saha 
sına henüz nüfuz etmiştir. Radyote· 
lefoni birinci merhale olmuştur. Te
levizyon ikinci olacaktır. 

Durmadan bir çok araştırmala
rın devam etmesine rağmen televiz· 
yonun radyo kadar geniş bir yayıl
ma ve kullanma sahasına ne zaman 
girece~ini söylemek henüz mümkün 
değildir. 

Bir çok insnnJar yakın bir istik· 
halde televizyon postalarının bu 
günkü gür makinelerimizin yerine 
geçeceğini sanıyorlar. 

Öyle zannediyorum ki, bu nok· 
tada aldanıyorlar. 

işitme ve görme duyguları bir 
birinden farklı şeylerdir. Binaenaleyh 
bu iki duygunun kabiliyet ve faali 
yet şartları da ayrıdır. 

Zaten televizyonun fazla miktar
da yayılması'meşum bir netice vere 
cektir. 

Bir ev kadını pek ala bir kon
ser dinliyerek işleri ile meşgul ola· 
bilir. Fakat acaba perde üzerinde 
bir sahneyi takibederken de aynı ko· 
!aylıkla işlerini görebilecek midir ? 
Hiç zannetmiyorm. Ve öyle sanıyo. 
rum ki, aile ocaklarımıza yerleşen bu 
permanon sinemadan çok çabuk piş· 
mantık getireceğiz. 

Mikro - dalgaların hArlkaları 

Bu gün en enteressan araşbrma 
lar Mikro - dalgalar üzerinde ya· 
pılmaktadır. . 

Bir kaç sene evvele gelinceye 
L::adar çok kısa dalgalara optik dal
galar adı veriliyordu. Çünkü bu dal· 
gaların ancak gözle görülebilecek 

mesafelerden alınabileceği sanılıyor· 
du . 

Bu dalgalara bugün mikro dal · 
galar adı verilmiştir. 

Filhakika bu dalgaların intişar 
sa' asının deniz seviyesinden üç yüz 
kilometreye kadar yayıldığı kat'i su· 
rette meydana konmuştur. 

Bu gün bütün radyo emisyonla· 
rı 1 O ile 25 bin metre arasında de 
ğişen tulümevçlerle yayılmaktadır. 
Binaenaleyh eğer 1 ile 10 metre 
arasındaki tul mevcede tamamen 
kullanılır ve kontrol edebilirsek yep· 
yeni ve büyük imkanlar alemi keşfe 
deceğiz. 

Kısa dalgalar üzerinde yapılan 
araştırmalar çok şayanı dikkat vak,
aları çıkarmıştır. 

Birbirlerini daha iyi lcsnımak 
daha iyi anlamak müşterek arzusu 
ikisinde de doğuyor . 

işte buradan bizi bütün na· 
muslu insanların ideali olan şeye 
yani dünya sulhuna götürecek olan. 
milletler arası bir kardeşlik doğa
caktır. Bütün dünya alimlerinin gay. 
retleri hep bu nihai hede' e doğru 
istikamet almıştır. Çünkü onlar ha· 
kiki terakkinin ancak sulh içinde 
ol_abileceğini biliyorlar . 

Harici vaziyet Mesela, çok kısa dalgaların alel· 
fıde Jalgalardan tamamile ve çok 

- Birinci Sayfadan Artan -
farklı olduğu anlaşılmıstır. 

Bu dalgalar bilhassa , kullandığı· Lübnan Akdenize, Suriye, As· 
mız hugünkü dalgaları çok bozan 1 yaya doğru yüzlerini çevirmiş -
atmosferik ve elektrik karışıklıklara lerdir. 
ve bozukluklara karşı [ parazit ] 

1 

Lübnanın gözü garpta Suriyenin 
gayet az hassastır . gözü şarktadır. 

Mühendisler 20 _ 50 santimet- Lübnanda ekseriyet Hrıstiyan, 
Suriyede Müslümandır. 

re uıunJuğundaki dalgaların intişar ... Lübnanın dini merkezi Roma, 
sahalarında bulunacak küçük hay- ı Suriycninki Mekkedir. 
vanlan - mesela fare - öldürebi- Lübnan Latin mt"deniyetinin, Su-
leceğini şöylediln · 1 riye Arap medeniyetinin muhitine 

işte bu prensipten meşhur ( ölüm 1 dahildir. 
şuaı ) na varıimaktadır . Ben şah· işte birbirinden, açıktan açığa 
san hiç bir zaman bu hadiseye şahit ı nefret eden bu iki memleket kadar 
olmadım . Bilakis , [ görünmeyen birbirine muhalif iki ülkeye tesadüf 
parlak dalgalar ] adı verdiğimiz bu edilemez. Bizim garplıların münafe-
dalgalarm insan vücudundan geçtiği reti şarklıların buğz ve adaveti ya· 
zaman onun daha fazla canlandığı nında adeta çocuk oyuncağı sayılır. 
kanaatini edindim . Bu iki . memleket bit tek manda 

MiKRO - DALGALAR SEYRÜ 
SEFAIN EMRiNDE 

Son günlerde Elettra yatımla 
aralarında çok dar bir geçid veren 
ve görünmeyen yiizücü deniz işaret· 
)eri arasında gezdim . 

Gemiye kumanda eden kapta
nın geminin alt kısmında kamara· 
sında bulunmasına rağmen hiç bir 
çarpışına tehlikesine maruz değildim. 

Yakında tatbik sahasına koya· 
cağım alet sayesinde gemiler en ke
sif sis tabakasının içindebile hiç bir 
tehlikeye mnnız kalmadan yollarına 
de\'am edebilecekler ve girilmesi 
en güç limanlara hile tehlikesizce 
ve kolaylıkla girebileceklerdir . 

DUNY ALAR ARASINDA 
MUHABERE 

Devamlı araştırmalar Mikro -
Dalgalarının daha harikulade saha· 
larda tatbikine imkan verecektir . 

Bir çok kereler diğer dünyalar· 
la bilhassa Merih ile ~onuşulup ko· 
nuşulamıyacağmı insanlar kendi ken 
dilerine sormuşlardır . 

Mikro - Dalgalar belki bunu 
mümkün kılacaktır . 

Merihde oluranlann bizim ka. 
dar zeki olduklanm kabul edersek 

ki hundan şüphe etmeye hiç bir 
sebep yoktur - oldukça uzun bir 

olarak bize tevdi edilmişti. Hüku· 
met imiz, beynelmilel muvakkat man
da kadrosuna nihayet vermeğe ka 
rar verdiği zaınan, biri Suriye ve 
diğeri Lübmıııla olmak iizre Lirer 
muahede aktedilmiştir. 

Her iki muahede de F ransanın 
~ınai hakları ile mal edilmiştir. Or· 
dularıınızla hudutlarını muhafaza et
meği taalıhut eylediğimiz bu iki 
memlekette Fransa bunca fedakar 
lıklarına karşı, muahede de bir rüc· 
han, hakkı temin edilmemiştir. 

Bununla beraLer Suriyedcki va· 
ziyetiınizin bu meşkukiyetine muka· 
bil Lübnandaki vaziyetimiz daha 
sağlam ve daha vazihtir. 

Muahedede alınan tedabir ihti· 
yatiye noksanlığından dolayı Berutta 
o derece müşlülata uğramasak bile 
Şamda maruz kalınacak olan müş 
külat meydandadır. 

Bundan maada ekalliyetlerin hi 
mayesi meselesi de Suriyede vaha
metini muhafaza etmektedir. Suri 
yeye feda edilen ekalliyetler Maruni 
hnstiyanlarla, Fransızlara olan dost· 
luk sadakatlarmı daima isbat eden 
Alevilerden mürekkep t · r. 

işte bu sebeplerdir ki, Lübnan 
muahedesi, bazı şarait dahilinde ka 
bul ve tasdik edilirse de Suriye mu
ahedesi hiç bir suretle kabul ve tas 

Dün aldığımız malumata göre ; 
Havutlu Bucak köyünde bazı kim. 
selerin, o mıntakadaki sedleri boza 
rak bahçelerine su akıttıkları ve bu 
suretle sedleri delik deşik ederek , 
harap ettiklui anlaşılmış v~ bunun 
üzerine vilayetçe derhal ttdbirler 
alınmıştır. 

Bozulan sedlerin bulunduğu ma. 
halle bir mühendis gönderilerek va
ziyet tesbit ettirilecek ve zabıta da 
tahkikatını yaparak bu münasebet · 
sizliği yapanları derhal adliyeye tes· 
lim edecektir. 

Baytar Fakültesi 

Bu pazar Çukurova fıkstürü so
na erecektir . Ve bu final maçı ni
hayetinde şampiyon olacak takım 
senelerdenberi ilk defa harice çık· 
mış olacaktır . Şüphesiz ki tak1mm 
gerek lzmirde ve gerekse Samsun· 
da yapacağı maçlarda elde edece· 
ği !'leticel< r doğrudan doğruya 
Çukarova sporculuğunun derecesini 
göstermesi itibariyle burada genç. 
]erimize düşen vazife çok bü· 
yüktür . Bunun için her şeyden ev· 
vel gözönünde bulundurulması Hi.ım 
gelen mesele daha dün denilebilecek 
kadar yakın bir mazide ön safta 
gelen Adana sporculuğunun şerefile 
mütenasip bir netice elde edilmesi· 
dir . Bu da ancak gençlerimizin 
göstereceği enerji ve telnik kabili. 
yeli ile mümkündür . Şurası muhak
kaktır ki lik maçlarının heman arka· 
sından vukuhulacak olan bu sey;ı
hatte denilebilir ki , takımlarımızda 

talebeleri dün 
şehrimize geldi 

1 oynayan gençlerin hemen hemen 
1 hepsinin entremanlan yerinde olacak· 

Dünkü sayımızda şehrimize ge· 
leceğini yazdığımız Ankara Baytar 
Fakültesi talebeleri, dün başlarında 
Profesör Bay Hilmi olduğu halde 
şehrimize gelmişlerdir. Talebeler , 
dün istasyonda ka1 şılanmışlar ve 
Ziraat mektebine misafir edilmişler. 
dir. Talebeler bugün şehrimizin muh· 
telif yerlerini gezecekler ve Mezba- İ 
haya gideceklerdir. Aldığımız ma
lumata göre; Baytar Fakültesinin 
talebeleri bir kaç grup halinde Ana· 
dolu tetkiklerine Çtkmışlardır. Böl
gemize gelen grup bir kaç gün 
şehrimiLde kaldıktan sonra Tarsusa 
Mersine ve Malatya, Sultan suyuna 
giderek hafıiyat !'abalarını da bu 
arada gezeceklerdir. 

Belediye 
Kırk altı kişiyi 
cezalandırdı 

Son bir haf ta içinde şehrimiz 
belediyesi , nizamlara aykırı iş ya· 
pan muhtelif esnaftan 46 kişiyi ayrı 
cezalarla tecziye etmiştir . 

Bir ayda 
28 kişi evlendi 

Şehrimiz belediye evlenme <lai
resinden aldığımız malumata göre ; 
Temmuz 1 den 30 a kadJr bir ay 
zarfında 28 çift evlenmiştir . 

Bir han kapatıldı 
Belediyece Acem hanının gayri 

sıhhi 61ması dolayısiyle sari hasta 
lıkların geçmesine sebebiyet verdiği 
görüldüğünden , her türlü sıhhi mah· 
zurlardan salim bir hale getirilince
ye kadar bu hanın kapatılmasına ka
rar verilmiştir . 

dik edilemez; ve Fransa parlamen· 
tosunda, bu azim cografi, sevkül· 
ceyşi siyasi, iktisadi ve manevi fark· 
ları müdrik Fransız mebusları bu
lundukça bu muahedrnin tasdiki hiç 
bir za'llan kabil olamıyacaktır. 

Kaldı ki hiç bir Fransızın unu· 
tamıyacağı, 1918 tarihindenbcri ha· 
kimiyetimizin azameti uğruna Suri· 
yyede 400 zabitimizle 10 bin as· 
kerimizin canlarını feda eylemiş· 

lerdir. ,, 

tır . 
Daha önümüzde üç haf ta g.bi 

bir zaman vardır , Bu müddet zar
fhlda gençlerin nefes kabiliyetleri 
bir parça daha fazlalaştırılacak olur. 
sa yapılacak maçlarda elde edile· 
cek neticelerin müsbet olacağı mey· 
dandadır . Gidecek olan gençleri· 
mize şimdiden muvaffakiyetler di· 
lerken onlardan Çukurova çocukla. 
rına yakışan sportmence hareketten 
başka şey beklemediğimizi de,kayde· 
deriz. 

Şoför Kenan adli
yeye dün teslim 

edildi I 
Bir kaç gün evvel bir kamyonun 

devrilmesine ve dokuz kişinin yara· 
lanmasma sebep olan şoför Kenanın 
kaçbktan sonra yakalandığını yaz 
mıştık. Öğrendiğimize göre, Şoför 
Kenanın evrakı tahkikiyesi ikmal 
edilmiş ve suçlu adliyeye teslim e· 
dilmiştir. 

Mahkemelerde : 

Ebeye hakaret eden 
kadın mahkum oldu 

Zührev: hastalıklar hastanesi 
Ebesi Hıkmet Doğurtan'a vazife sı
rasında hakaret eden umumi ev ka. 
dınlannd~n Süleyman kızı Pakizenin 
Seyhan ikinci Asliye ceza mahke
mesinde yapılan duru,ması sonunda 
Pakizenin sabit olan bu suçundan 
dolayı 14 gün müddetle hapsine ve 
davacı Hikmete 20 lira tazmi· 
nat vermesine karar V<'rilmiştir. 

Küçük bir köy 
v \J 

. çocugunu agır 

surette yaraladılar 

Aptalpınarh köyünden ( Osma-: 
niye ) 12 yaşlarında Hüseyin oğlu 
Mehmed anında bir çocuğu, aynı 

köyden Kocaeksik oğlu Mustafa ve 
Ali oğlu Hacı, bir tarla meselasin· 
den dolayı üzerine hücum ederek 
bıçakta göksünden ve sol arka kü· 
reği üzerinden ağır surette yarala· 
mışlardır. 

Vaziyet, zabıtaya haber verilmiş, 
yaralı memleket hasta\ıanesine kal· 
dırılınış ve kaçan ~uçluların takibine 
başlanmıştır. 

Z. r T~ 
ıraa 

MUcadel ınsı 
______ ......;_ istirah 

Şehrimiz Ziraat Mücaİ nın d 
dürü Bay Sadeddin San""rlıa ziy 
farda pamuklara anz olall B 
kurt, Helyotis haşareleri 
tetkikde bulunmak ve oıü 
lerini mürakabe etmek içil' n en 
hah şehrimizden ayrılarak tir. 
lere hareket etmiştir. . H 

T K d insanı 

apu ve a ş. lcan i 

mektebine gir' r:~!. 
isti yenler fına 

mane 

d .. ı-ğü ·ıA t T cdıle ur u vı aye apu betl 
~u tamimi göndermiştir: ~ ret : 

.. Tapu Kadastro nae sıyl 
A ve B namlarile iki şube doğe 
A şubesinin tahsil müdde• 
şubesi bir senedir. A. şube# nayı 
tahsilini ikmal edenlerden ~ Bir 
besine de Liseden mezun °'e Kud 
onuncu sınıf mı ikmal edere~ lan 
sınıfa terfi etmiş olanlar kız 

nır. t • ..w min 
B şubesine alınacak afl" 

sabaka imtihanına tabi ~ti ayy 
Mektebin kayıt ve kabuhı. yah 
1 Ağustosda başlar ve E~~ tül 
yetinde biter. Mektebe gı c~I 
yen talebeler: Nüfus cüzd~ 
hat raporu polisten tasdik~ şu 
hal varakası, mektep şah• 9' 
veya tasdiknamesini ve Ü~ JI ter 
toğrafilerini bir istidaya IJOI", ma 
ve sarih adreslerini de ya~'~ Sc 
rudan doğruya mektep m~ gi 
müracaat ederler. Müsabak• 
nı A şubesi için Hesap, ~~ luğ 
Coğrafya, Yurt bilgi!İ, TLI ti 
ve B şubesi için Hesap ı ' la 
Hendese ve müsellesattan Y dir 
B şubesinde bulunan talc~~ fa 
azami 30 lira verilir. HarıÇ 

racaat edenlere keyfiyeti bu b" 
bildiriniz. " ıl ta 

Gençlerimiz bu fırsatı k 
ı ·ıtl malıdırlar. Daha fazla ma tJ 

Tapu müdürlüğüne müraca3t 
lidir. 

Kaçak odunli 
Taş köprü civarında diill 

memurları tarafındPn Kızı)Kafı 
lik, Beyceli, Tatık köylerin 
kişiden 14 yük kaçak odun 
müsadere edilmiş ve kaça~ m 
ticareti yapan bu onbir köY sı 
hakemeye ıevkediJmiştir. a 

Ruhsatsız su satan b' 
cezalandırıldı 

Belediyeden ruhsat almad~ 
ha suyu satan bir bakkalın 
para cezasiyle cezalandırıl 
belediyece karar verilmiştir· 

Dün şehirde en çok s~~ 
santigrat derece idi. Gök ytı 

fif sisli ve hava rüzgarlı idi-_; 

C lası: rr.ol yorrır.ro 1ca:yıotur. 
ı ;;;~~IK'll; bedeli dtrlıal CJdcnir ), .. ,~ 
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31 Temmuz 1937 

Turizm 1 
~kımından ( 

ÇUKUROVA· 
- VE 

TOROSLAR 
• . insan Ruhunun değişikliğe ve 
sbrahata olan ihtiyacı makine asrı
nın doğurduğu modern hayatta da
a ziyade artmıştır. 

Bugün masası ve kasası başında 
. uran her iş sahibinin yeni ve ca
b Yerler görme.ı.i manevi ihtiyaçla

,.,...'". en ehemmiyetlisi haline gelmiş-
tır. 

Her gün ayni manzarayı : ayni 
nsan.ı görmiye alışan ve bundan bı· 
an ınsan gözü ve insan ruhunun 

Yegane gıdasını turizm temin etmek 
tcdir. 

f Eski devirlerde turizmin inkişa
ına Yardım eden ~ebebler, maddi ve 
~a~vi olarak iki kısımda mütalaa 
cb 1 ebilirdi. Dinlerin doğuşu ve ma· 

etlerin b' . ~ 1 • 
ırer zıyaretgah o uşu tıca 

retl ve mübadele hareketleri dolayı· 
ııy c İns k ' 1 d an a ınları muhtelıf semt ere 
oğ~ Yol almıştır. 

u suretle kurulan pazar ve pa· 
nayır y •ti . ı· . t a· .. erı turizmin teme mı at ı. 

Kırd zamanlar milyonlarca insanın 
u u ~ k 

1 sun apılarında heyecanla top· 
anması M d' . le v~ ekke ve Me ınenın 
~zgın çöllerinde kavrulmaları turiz 

,..a mın dindek· t ıı· . . .. . 
~ B .. ı ece ısını gosterır. 
t1JP"j u gunkü turizm tamamiyle mu-
1.. ayyen b" b . ~ 
il h ır yere ağlılıktan zıyaue se· 
1 ya at ve yo 1 v d' d. k .. Y·-.ı rül rgun ugu ın ırme , go· 
·~ ğlmeğe değer yerler görmek ve 

d*- e enrnekten ibarettir. 
ik~ Turistlerin başlıca gayelerini 

şu satırlarla h"'I" d b' .. u asa e e ılıı ız: 

1 
1 

- Seyahatte yeni memleket· er .. 
gonnek, onlar hakkında malü-

mat edinmek . b'I . . . l S h ınsan ı gısını ar ırır . 
:b~ad at ikinci bir üniversite tahsili 

•~· gı ı ir 
·~ . ~ luğ 2 

- . Seyahat insanın yorgu~-
ifaıl! t• .unu dındirir. Bu günkü iş muhı-

ı ınsan k b , 1 1 Ye nesak bir•hayata ağ· 
amıştır B d' 
d. · unun yorgunluğunu ın· 
ırrnek . k 

fa ile _ve gelecek yıla açık bır a-
gırmek lazımdır. 

3 - s h .. d" . b .. ~k eya at tesırı ınmıyen 

uyu felaketleri unutturmağa ya· rar. 

ve 
4
k:- Ruhun tarih ve efsaneye 

es ı es 1 . .. . k . tik b' er crı gorınıye arşı mıs· 
tiren ır m:yli vardır. Turizmi kökleş· 
ta 'h" Yegane sebeb eski eserlerin ve 

rı ı ş h' 1 e ır erin temaşasıdır. 
Med · .. . enıyet son hızıyla semaların 

uzerıne k 
alt d çı sa da yerin üstünde ve 

.. •n a kalan tarihi eserlerin kıymeti 
gun Jeçtikçe artmaktadır. 
m "k aşucunda radyosu, telefonu, 

u emme} konforu eğlencesi para· 
sı Ycrind b" , ' 
ağ I c ır patronun basit çam 

aç arı a J k tar·h· b· rasın a gezmesi ve kırı 
ı ı ır .. t 

b . su unu görmesi onun kal 
nı n .. h. 

çok h ıu ım iş !planlarından daha 
eyecana getirir. s-r· in' . r ıcaret ve sanayi hayatının 

<ışa ı h . k 1 la er şeyın ve alınaca ma · 
.. r1ın ve maddelerin mahallinde gö· 

ru ems· d 
• • 

1 e turizmin çerçevesi içe· 
rısıne girer. 

• • * 
T Şirndi bizim Çukurovamıza ve 
~oslarımıza Turist gözüyle baka· 

t~a olursak onlaıı bütün bu ruh ih. 
1Yaçlar t t · . ) ını a ının edecek mezıyetler· 
c dolu buluruz. 

inci denilen bir 1<ehrin merkez.ini ov y , 

anın, Tarsusun eski eserlerini To. 
rorosları .. .. 1 b ' n gumuş tac ı aşlarını ve 
Uçurumlu <"teklerini görmek ve aynı 
~anıanda ılık bir hava içerisinde do· 
aşmak her memlekette eşine raslan
maz bir rnazhariyettir. 

Yalnız yurdumuzu bir turizm 
yuvası haline getirebilmek için bazı 
te kT 
1 

ş ı at yapmak zaruretindeyiz. Bun 
arı da yaptıktan sonra belki kış 

mev · · · 

Yazan : Taha Toros 

sında bir seyyah oteli ve tokanta
sıyla kış sporlarına ait büyük bir 

saha yapılmasın? . . . 
Tar;h kadar eski Tarsus gıbı bır 

şehre malikiz. 
Sardanapalı, lskenderi, Memunu 

daha dün yaşamış gibi hatırlıyan 
ihtiyar bir Tarsus ... Onun gözlü ku
lesi ve Dünük taşı, Kancık kapısı, 
altından geçmesi, camileri ve esha
bü kehfi, stuleni turistlere yıllarca 
unutmıyacakları bir heyecan verme
ğe kafidir. 

Bu yüzden yurdun eski eserleri-
ne ve hatta hurafelerine de kıymet 
vermelerine ve zira turistleri eski 
eserler kadar 0 eserlerin efsaneleri
de içten bağlar .. 

T oroslara gelince neden o da Alp 
dağlarının eteklerindeki spor şenlik· 
lerini görmrsin. 

Kazak ve her türlü kış sporla. 
rına müsait olan bu dağların tarihte 
oynadığı rol kadar tabii güzelliği 
bakımından turistlerin yüreklerinde 
de rol oynıyabilir . Hatırladığımıza 
göre umumi harple Almanlar Tekir 
yaylasının batı cihetine düşen sırt· 
larında büyük bir pravantayum ve 
oteller kurmak suretiyle orayı bir 
kış etlence yeri yapacaklardı . 

Kah an, çam ve her türlü ağaç. 
)arın letafet peyda ettiği bu sırtta 
nefis ve bol sular da vardır . Bahu· 
sus Tekire nazır manzarasına doyum 
olmaz . Gülek Boğazının buradan 
görünüşü tarih yapraklarındaki eski 
değerini canlandırmağa kafidir . 

Kışın Bulgar dağlarının muhte· 
şem manzarası insan içini kıvılom. 
laştınr . 

Turistlerin pamuk sahasını ve 
münbit toplarımızın istihsalatı:u biz
zat görmeleri ziraat ve pamuk sa· 
nayiimiz için canlı bir reklam tesi
rini ynpar . Bu suretle Çukurova 
paınukçuluğumuzda Toros ~ağları
nın turizmdeki eriştiği mevkıe yak· 
laşabiıir. 

Hulasa olarak yurdumuzun her 
köşesi Turistleri alakadar edecek 
eser ve güzelliklerle doludur · Bu 
bakımdan Hizım gelen işin biran 
evvel yapılması ve bugünkü şehi~ 
projelerini düşünürken istikbal~e bı~ 
turist şehri olarak hareket edılmesı 

şayanı arzudur . • ------

Dahili vaziyet 
_ Birinci Sayfadan Artan -

Şamdan aldığım haberlere gö~e; 
Cezir ~de nisbi sükun avdet etmış 
ve herkes işi ve gücüyle meşgul ol· 
mağa başlamıştır. . 

Fakat hususi olarak verılen ma· 
!Umata göre, vaziyet hükumete ge 
len resmi malümat gibi Aolma>-:1P 
hala karışıktır. Alınan ciddı tedbır 
!ere rağmen, hükumetin vaziyete 
henüz hakim olamadığı ve karışıklık 
}arın devam ettiği söylenmektedir. 

Diğer bir me.!ıeleye gelince: 
.. Müfritlere karşı mutediller itti

hadı" blokunun son günlerde hare· 
kete geçmesi üzerine, bu blok me? 
suplarile Usbeciler arasında bır 
takım çarpışmalar başladığını haber 
vermiş ve vatandaşlar arasında bu 

ibi hallerin devamının iyi neticeler 
~ermiyecCğini yazmıştık. . 

Öğrendiğimize göre, bır taraf. 
tan hükumetin aldığı ciddi tavur ve 
tedbirler, diğer taraftan mutedil_IE>rin 
tavassut ve teşebbüsleri sayesınde 
bu gayri tabii hale nihayet varilmiş, 
Usbeciler mutcdillerle barışarak bir 
lik olmuşlardır. 

sı.mının eğlence şehri (Nis) den 
~crsıne gelecektir. niçın kokusuna \ 

oyurn otmaı portakal bahçeleri ara· 

Bu karışmadan sonra Usbeci1er 
kulübünün kapatılması ve mutediller 
tarnfından açılacak olan yeni bir 
kuh.ibte toplanılması muhtemeldir. 

Sahife : ~ 

1 Hayvanlar arasında 

Lübnanda 
Dört gazete kapatıldı 

Berut: 30 [Türksözü muhabirin· 
den] - Lübnanda çıkmakta olan 
Fransızca Lasiri, Arapça Eşşuap, 
Laşsife ve Eşşark gazeteleri bila 
müddet tatil edilmişlerdir. 

ElceZireye -yeni 
kuvvetler getirildi 

bir imtihan 1 

S on yıllarda, hayvanların ze. 
kavetlerini bir çok tnnınmış 
bilginler tetkik etmeğe ko· 

yutmuşlardır. 

İstanbulda 
Festival bugün başlıyor 

Gene gizli ictimalar yapıldı 
vaziyet çok karışık 

Bu işe kendini vermiş olan Bel
çikalı bir profesör, uzun zamandan 
beri yapmakta olduğu müşahedele· 
rini kllt'i surette tcsbit etmiştir. 

İstanbul: 30 (Türksözü muhabi. 
rinden] - lstanbul festivali yarın 
(bugün) ba~lıyacaktır. Festival'a gc· 
lecek heyetlere Parkotelde 200 kişi. 
lik bir ziyafet verilecektir. 

B. Celal Bay r 
iş teşkilatı 
kadrolarını imzaladı 

İstanbul, 30 (Hususi) Dün Eko· 
nomi Bakanı B. Celal Bayar yeni iş 
teşkilatı kadrolarını tasdik etmiştir. 

lngiliz mühendisltr cemiyeti reisi 
Gip bugün Ekonomi Bakanı B. Ce· 
lal Bayar tarafından verilen öğle zi· 
yafetinde bulundu. Öğleden sonra 
mütahassıslarm f stanbul limanı üze· 
rine hazırladıkları avan proje tetkik 

edildi. Dört gün sonra bir toplantı 
daha yapılacaktır. 

Sir Gip akşama doğru B. Celal 
Bayar'Ja lstanbul limanım gezdi. Sir 
Gip bu akşam Zonguldak'a gitmiş
tir. Orada limanın vaziyetini gözden 
geçirecektir. 

Ekonomi Bakanı B. Celal Bayar 
cuma günü Bodrum ve F ethiyeJeki 
süngercilik işlerini tetkik etmek 
üzere şehrimizden aynlacaktır. Ba· 
kan ayrıca zımpara maden işlerini 
de gözden geçirecektir. 

Mardin: 30 [Türksözü muhabi· 
rinden] - Bugün aldığım son ma· 
lumata göre, Dehham aşireti reisi 
üç dört gün evvel Şama gitmiş ve 
oradaki Vatani partisinin müzahe
retini istemiştir. 

Bunun üzerine Vatani kuvvetle
rinden (500) silahla asker Hasiceye 
gelmiştir. 

Dün Fransızların ( 9) oto· 
mobili Hasiceden Cenubi Derbesi. 
yeye gelmiştir. Bu otomobiller için· 
de Fransız askeri ve biı kaç ~ubayı 
bulunuyormuş, bunların başında bu· 
Jum.n en büyük rütbeli komutan, 
Derbesiye gönüllü jandarma komu-

tanına giderek "silahlı olup vesikası 
olmıyan kimseleri derhal yakalayıp 

Haleb' e sevkediniz, kimseden korku 
ve pervamız yoktur. Bu defa burayı 
islah edecegimizi ahdettik" demiş 
ve jandarma kömutanının dairesine 
girmiştir. 

Bununla beraber Hasice ve Ka
mışlı istihbarat zabitleriyle Derbe· 
siye belediye reisi hazır imişler. Ya· 
rım saat kadar gizli bir içtima 
yapıldıktan sonra otomobillerine Li
nerek Amud' e ve Kamışh istikame. 
tine doğru hareket etmişlerdir. 

Arap aşiretleri birbirleriyle sık, 
sık temas etmektedirler. 

Hudud üzerinde bulunan Erme
nilerin bir kısmı iç taraflara kaç· 
mışlardır. Halen Elcezirede buhran 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

( Öldüren Gözler ) 
CHARLES MERE'nin piyesinden ve MARIE BELL- BERVAL -

HENRI ROLI..AND GİNA MANES- RA YMOND CORDY gibi büyük 
artistlerin çevirdiği HISSl...INSANl...GÜZEL bir ESER . 

iki aşk arasında bocalayan bir vücut... Bir aşk faciası içinde şahane 
1>ir bale Kabare heyeti .. Şarkılar ... Ve şairane danslar . 

Gelecek program: 

HARRY BAUR 
CÜRÜM VE CEZA 
filminde yine sanatını gösterecek ve her zaman olduğu gibi bu filmde 

de alkışlanacak ve takdi inizi kazanacaktır . 

Pek yakında : 
Küçük bir çocuğun hayatını ve mac"ralannı gösteren küçüklerin ve 

büyüklerin fılmi. 

KÜÇÜK LORT 
Sabırsızlıkla bekliyeceğiniz filmi 

MUSTAFA 

''Oflyo,, tam tesirli, 
öldürme ilacı 

8372 

sinekler\ 

Bu sene uzun araştırma ve tecrübelerden sonra Amerikan "Üflyo,, 
i~ıninde sinek, tahtakurusu, pire ve sair haşereye karşı tam tesir yapan 
bir ilaç g<"tirttim . 

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 

3- 3 8362 Yeni Otel karşısında No: 16 

vardır. Veresiye muamelesi harice 
yapılmamaktadır. Evvelce kaçakçı
lar bütün alişverişi veresiye ile yap
makta idi. Şimdi bu kesilmiştir. 

f stanbulda dilencilik 
yasak 

İstanbulda, 30 (Hususi) - Nakil va· 
sıtalarında, iskele, eğlence yeri ve 
ana caddelerde dilencilik yasak edil
miştir. 

Bundan sonra buralarda yakalanan 
dilenciler cezalandırılacak, ikinci defa 
dilencilik ettikleri görülenler memle
ketlerine göndrilecektir. 

Borsa komiserliğinden: 
Müddeti hitam bulan Borsa En

cümeninin yeniden intihabı 2 Ağus
tos 937 pazartesi günü öğleden son
ra saat 16 da Seyhan Valisi Bay Tev. 
fık Hadi Baysalın yüksek huzurlarile 
Borsa binasında yapılacaktır. Bor. 
sacla birinci ve ikinci sınıfta kayıtlı 

tüccarların reylerini vermek üzere 
teşrifleri rica olunur.8373 31-1 

Profesör bu tetkiklerini üç esas 
üzerinden yapmıştır : 

Hafıza, öğrenmek kabiliyeti, dü
şünmek. 

Bu üç bakımdan mü~ahedelerini 
yapmış olan profesör, genel olarak 
ortanın üstüne çıkan sekiz cins hağ. 
van bulunduğunu iddia etmekte
dir . 

Profesörün fıkrince, bu hayvan· 
lar, maymun, fıl, köpek, biber, bey
gir, fok balığı, ayı ve kedidir, 

Tetkikler ini yapan Belçikalı bil· 
gin, kedi hahkında bazı tahditlerde 
bulunmaktadır. Kedinin, zeki, terbi
ye edilir bir mahluk olduğunu; fa 
kat öğrendiği şeyleri keyfi istediği 
zaman tatbik ettiğini söylemekte
dir . 

Kedinin, hodbin ve gururlu bir 
mahluk olduğu ve bazı marifetlerin 
kendisine ancak büyük bir sabırla 
öğretilebilec~ği malam olan bir key 
fiyettir. 

Ancak, bütün bu hayvaular ara
sında profesörün " hayat artisti ., 
adını verdiği ve en çok beğendiği 
hayvan fildir, 

Profesör, filin kavrayışı çok kuv
vetli ve hafızası sağlam bir hayvan 
olduğunu, insanların arasına katılın
ca, çok iyi yaşamasını bildiğini kayb
etmektedir • 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Orman Kanunu 
Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir. 

( Dünden arlan ) 

Madde 132 - Bu kanunda cezaları tayin olunan orman suçluları için 
d :lVJ müruru zam :ı.nr bir sene ve ceza müruru zamanı iki senedir. 

Muvakkgt hUkUmler 

Mu.,,akkat m ıdde 1 - Mülkiyeti D.::vletten başkasına ai<l ve bu ka. 
numın m ~r'iyc!tİ tarihinde mevcud olan ormanlardan: 

A · D!ılet or.n nlarını bitişik ola 1far; köylülerin şahsi mülkiyetinde 
o!uj) da s1h1lan m:\darı elli hektarı geçıniyenler hariç olmak üzere mik 
tarları ne olursa olsun , 

B · Devlet ormanlarına bitişık olmıyanlar; sahaları miktarı bin hektara 
geçenler Devletçe istimlak olunur. 

Köy ve belediye orta malı ormanlarla mazbut vakıflardan olan or
manlar bu hükümden müstesnadır . 

Bu istimlak muameleleri kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren nihayet 
iki sene içinde ikmal olunur. 

Muvakkat madde 2 - Birinci muvakkat madde mucibince istimlak 
edilecek olan ormanların istimlak bedeli 1936 mali yılındaki arazi vergi
sine esas olan kıymettir. 

lstim1ak edilecek olan ormanın 1936 mali yılında arazi vergisine mat
rah olacak kıyıneti bulunmadığı takdirde bu kıymet 2901 numaralı Arazi 
Tahrir Kanununda yazılı tahrir komisyonları marifetile 1331 yılı rayicine 
göre takdir edilerek usulü dairesinde kat'iyet iktisab ettikten sonra bunun 
6 misli istimlak bedeli addolunur . 

Muvakkat madde 3 - istimlak edilecek ormanlar Ziraat Vekaletince 
mahallinin en büyük mülkiye memuruna bildirilir . Bunlar , tayin olunan 
kıymeti gösterir ihbarname ile bir ay içinde ferağ muamelesinin icrası lü
zumunu usulü dairesin,d~ sahibine tebliğ ederler. Biı ay içinde ferağ mua
melesini icra etmiyenlerın rıza ve muvafakatlarına bakılmıyarak istimlak 
bedeli Ziraat Bankasına tevdi edildikten sonra bu ormanlar Hazine na · 
mına, bir guna harç ve resim alınrn :ıksııın tapuda tesçil cdılirler. 

Muvakkat madde 4 - Ormanların Devlet tarafından işletilmesi bü
tün _ormanlar için .def'aten tatbik edilmeyip vili.y~tler üıerinde tedricen 
tatbık olunur ve nıhayet on sene! içinde ikmal t!dılır. 

Muvakkat madde 5 - Bu kanun mer'iyet mevkiine girdiği tarihten 
evvel mukavele ile işletilmeleri hakiki veya hükmi şahıslara verilmiş olan 
Devlet ormanlarının işletilmeleri eğer mukavelelerindeki müddetler ~ah~ 
evvel hitan bulınıyorsa nihayet on seneyi geçmemek üzere icra Vekıllerı 
Heyeti kararile bu şahıslar uhdesinde bırakılabilir. 

Bu hükümlere göre mukaveleleri feshedilecek olanlara verilecek taz
minat bu işl~tme için orada yaptıkları lüzumlu tesisat ve inşaatın muka 
velenin feshedildiği zamandaki bunların mukave e şart arına gor 

1 
• 

kd. d"I k kıymet erın· intikal edip etmiyeceklcri de nazara alınarak ta ır e 1 ece 
1 

1 J •• c Devlete 

ı den ibaret olacaktır. 
:---------------------------- 8303 - Sonu var -



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

~--------- Kil o Fi}atı 

CiNSi Satılan Miktar En az ı En çok 
K. S. K. S ... ICüo 

Kapımalı pamu~ 
Piyasa parlağı ,, •-3,_..,.3....,...,7-5 --
Piyasa temizi ,, 32 ---·- -
iane 1 -----

iane 2 
Ekspres 
Klevlaııt 

YAPAGI 
-ns~ey~a~z----------,~- 1 
-rs~iy=--;ah.------------ ---------- -------

ÇIGIT 

Tnrbözft 

Bor-Kemerhisar içmesi 
1- Sayın halkımızın memnuniyet ve rağbetini kazanan Bor-Kemer. 

hisar içmesi bu sene de büyük bir itina ile açılmış ve halkın her türlü za
ruri ihtiyaçları temin edilmiltir. 

2- Bu içmenin Böbrek, Karaciğer, Mide , Mesane , ve Kum hastalık· 
lanna karşı tesiri katileşmiştir. 

3 - Halkın teveccüh ve rağbeti dolayısile tahlil ettirilen Bor Kemer· 
hisar Maden suyum ait Hıfzıssıhha genel direktörlüğünün 30/7 /934 tarih 
ve 570 sayılı tahlil raporu sureti berveçhi ati arzolunur . 

Sadık Gllkeel 

- Berrak 
- Renksiz 

Ekspres 

"Yemlik,, _1
1 
=ı=-- 1 

., "Tohumluk., _ --~....;.;;~~~...ı...~!~~U~B~~U~B::--:-A~T::-..ı_-----------1 

iane 
Yerli 

Görünüş 

Rengi 
Kokusu 
Tadı 
Teamülü 
Tortusu 

- Kokusuz 
- Milhi 
- Hafif kalevi 
-·Yoktur 

Buğday Kıbrıs 
,, Yerli --- -4,12-- 440---------

__ _;.;. __ ..,..M-=.:.: _____ ---- -.ı......--•--------- ı 
,, en tane 

Arpa 
ı-F=as~ul-ya ______ ---- --·---·ı--------

1-ıyöu~la~f~~-------ıı~-~ -----

Delice 
ı-K~--...,.----- ----ı-----

uş yemi 
1--:K:":"c....:::tc"""'n'--to-h-um-u---- ---ı----·-------

Mercimek --ı----1--------
Susam ----ı----1-------

------------------------.....:... UN 

1 
?ört yıldız Salih I 650 

u~ç~:::ı:''c-~':--;' ;--;-:--------_, 66520ç-;.S :i -Dört yıldız Doğruluk 
~ - üç .. •• -,-6Co 
~ i -S~i=m;;it_.;.; __ !!.,_ ____ I 900 

~ B,_Dört yıldız Cu~huriyet t6ı~--
~ 1 üç .. .. I <,25 

Simit ----• .. 
Liverpol T eJgraflan 

30 / 7 / 1937 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmışbr. 

--~-------....,....::'.~~n~ıim~~hM 
Haur ı 6 1 28 1_,w~·-eı-=--~-----ı-T-e_m_m_u_z_v_a_de-li---, 6 l 10 Rayişmark 1-ı- 96 

ı-J:-k-K-. _ ___:..::..d=ı·;__ __ I 
6 

I 
04 

Frank ( Fransız ) 21- 09 
. anun va e ı 

Hint hazır -

1

_
4
_

192 
Sterlin ( İngiliz ) 630-CO 

ı--------- Dolar (Amerika) - ,8--90 
Nevyork 10 8f Frank (İsviçre --,-

~----------------------------------------

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lôtf ve nimetinden istifade ediniz 
Raoyo al<si}o1esi liiti:!' dür.ya ~cplıcal~n11ır~ir.c<rı 

yüksektir 

Rcır.afürr.a, ~İ)at k, Ktm, Ecl:Hl<, Mt'ranc tE~ı. Kaıaciter ve mideden 
rnuztaıip olu 1aılc. Cilt hstelığı ohrlu nt.tlda lu ılıcqa gt'ıul:diı'rr. 

Scrıeltıcc çonğu ,l'nı)nhı l<tcuti fatıın ı lu ftp"ıc'•n nf~tdit 
ve me!ut o~muşlaıdır. 

Gazinosu, lok a rıtası, fırını,ba kk ali) esj,1: eı l:eri vardı 
Her türlü esbabı istirahat mükfmmeldir. Her ştyi ucuzdur • 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar şunlar· Kuruş 
dır : 200 Bir gecelik 

otel odası 
125 Bir gecdik 

taş odalar 
75 Birinci baraka 
50 ikinci • 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alınır 

30 Hususi .banyo ! Bir kişi Ücreti günde 
15 Umumı ,, .k. d f 

ı ı e aya kadar. 
.. ~a.Jı~ Çiftfharıa gr'n İ) rnlu k

0

ı~ın ı ğrılart1 cn U) l'} ;n uln. Kı;m çrk. 
tıtımz ıztırabı unutmayınız.8264 30 

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

Baş, diş ağrılarında nezle ve sovuk algmlığmda muannid sinir iztirabmd 

en iyi deva Algopan dır . 

Alg o pan bu lıastalıkları,rahatsızlıkları alır koparır ve atar • 

Yalnız ve muaırren Algopan alınız. T(neke kutularda 7,5 kuruıtur. 
Her eczanede bulunur • 9 8966 -

Kalevi}eti 100 F.. C. suyu 
N 10 Hel. Miktarı 

sarfolunur . 
38, LC. C. 

Kuru hulasa 
Kil 
Sulfat 
Klor 
Nitrat 

Amonyak 
Silis 
Demir ve 

(SO) 
(CL)4 

(No 3) 
h 

(No 3) 
(Si 02) 
Eliminyom 

Litre 6,0972 GR. 
,, 5,7492 GR. 

" 0,4365 " 
,, 1,9825 .. 
., Yoktur 

,, Yoktur 
,, 0,0140 Gr. 

Ec o Al O 
2; 3.2 3 o, 0042 

Koclsium 
Mağnaıyum 

Müttehit hamızı karbon 
Serbest hanım 

(CA) 
(MG) 
(Co 2) 
(Co 2) 

.. " " o, 2622 
,, O, 1988 
., O, 83S2 
" o, 8092 

Bilhesap Bulunan kalori 
No. üzerinden 

,, 1, 6142 

2-10 8371 

Seyhan Defterdarlığından: 

1 Aded 
1 .. 

1 • 

1 .. 

Dik silindirli Dizel motoru 

Konulan kıymeti 
250 Lira 

Baştan yanan yatık silindirli lngiliz mamulib 
altı beygirlik gaz motoru 
H enzinle müteharrik Alman mamulatından 
35 beygirlik motor 
Oksijen kaynak makinesi 

75 " 

25 .. 
8 • 

Yukarada cins ve muhammen bedelleri yazıh motorlarla oksijen ma. 
kinesi satıhta çıkarılmıştır. Görmek istiyenlerin her gün Milli Emlik mü
dürlüğüne ve isteklilerin de yüzde yedi buçuk nisb<·tinde pey akçesiyle 

3 Ağustos 937 pazartesi günü saat on dörtte D~fterdarlık Milli emlak 
müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 8323 16. 21. 27 31 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplanna kimyagerlerin elile dolduru)anbir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayla11n üzerinde vagonlaraalabhr 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarım alırken şişelerdeki kırmıı• Kayadelen 
. tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evleıinize gönderilir 

7953 91 

\T ''°' sz 
T iR 

• f 

i~11•.Hu~ı 
266 

31 Temmuz t 

Seyhan Valiliğinden: 
1- Ôlü Hacı Şefikadan teberru sureti)~ Hususi idareye intikal 

ve aşağıda mevki, hudut, miktar ve muhammen bedelleri gösterilen 
parça tarlanın iki senelik icarı açık artbrmaya konulmuştur. 

2- Şartnameleri Hususi Muhasebe kalemindedir. 
3- Arttırma 10-Ağustos-937 salı günü saat ( 11 ) de viliyet 

encümeninde yapılacaktır . 
4- Arttırma açık surettedir . 
5- Her bir parçanın muvakkat teminat miktan aşağıda yazıl 

Muhammen 
miktarı 

Teminat Bedeli Hektar Cinsi 
30 378 34,7382 Tarla 

32 429 3Y,4251 Kulak tarla 

34 452 41,5388 Büyük tarla 

Mevkii 
Terkttın 

Alcdam 

.. 

18 240 22,0560 Paşaköy tarlası • 

5 53 4,8707 Haydarotlu bucağı (Bahçe) 

5 49 4,5031 .. .. • • 

23-27-31-4 8344 

Tabip alınacaktır. 
Askeri fabrikalar Umum müdürlüğünd~n : 

Ankara civarmclaki müeueseler için iki tabip almacakbr . lst 
şartlan anlamak üzere Umum M6dür1Gk S.hhat Şubesine müracaa 

15-20-23-27-31-4-8112- 17-20 8314 
E > EZ - - W A !A __ l!!!!lml! _____ ~ 

Adana Ziraat mektebi 
müdürlüğünden: 

Mektebimiz kadrosunda ayhğı 
60 lira ücretli çifçibaşılık münhal· 
dır. Bu ip tayin edileceklerin Orta 
Ziraat mektebi mezunu olması prt. 
br. 6 - 8 - 937 c;uma günü 11at on 
da Ziraat mektebinde toplanan be. 
yet taı afından imtibanlan yapılacak· 
br. isteklilerin istida ile mektep mü· 
dürlüpne müncaatlan ilin olunur. 

8375 31-3-5 

Seyhan Kızılay merkezi 
başkanlığından : 

Seylip dola)'llile temamen veya 
kısmm evi yıkılan ve mühtacı mua
venet bulunan yurddaşlann müra
caatlan dolayısile mahalleleri mü· 
messilleri ve zabıta tablcikab ve yar. 
dım komisyonu tarafından tesbit edil 
miş oldupdan şimdiye kadar mü· 
racaat etmiyen JUrddaşlar kalmış i~ 
nihayet 3 Ağustos 937 tarihine ka 
dar Kızılay merkezine müracaat et
meleri ve mezkur tarihten sonra 
müracaatlann nazarı itibara alınmı· 
yacata ilin olunur. 8.) 7 4 t -2 

• 

Seyhan Defterdarlığından 
Defterdarlık dairelİDİD bodrum 

katında lcullarulmış kolhlk, kanape 
çiune, postal, battaniye. bakır veaa· 
ir muhtelif cinste eşya sablacakbr. 
Mecmuunun muhammen bedeli 84 
lira 15 kuruıtur. Görmek iatiyenle· 
rin her gün defterdarLk dairesinde 

Milli emlik müdürlüğüne ve istek
lilerin de 2 ağustos 937 puarteai 
günü saat 14 de yüzde yedi buçuk 
teminat akçasile Milli emlik müdür
lütünde toplanan komÜl)'oDI ıel-

meleri. 16-21-27·11 8325 

TİJRK.8Ö. 

Gündelik siyul razete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Ayhk 
3 Aylık 
1 Aybk 

1 -Dlf memleketler için 

1 

edeli deliımez yalnız poıta 
zammedilir • 

2 - lllnlar için idareye 
caat edilmelidir • '---- -.- --

Seyhan 
Bu kerre mukavelesi f 

Karataı dalyanının mefsuh 
lesine nazaran 937 taksit 
ait balık avlama hakkiyle 
mi yedi bin yüz elli yedi rıra 
hammen bedel üzerin~tn 2 A 
937 tarihine müsadif pazart 
nü saat on beşte Seyhan 
darhtınct- ihal: edilmek ize 
zarf m.ilile arbrm~y• çı 
lahıktaerin teraiti anl•ak 
M1ll Emlik idaraine 
meleri ve teklif 
imle zamanmUil bir saat 
müsyona tevdi etmeleri. 

td 21-27·31 

Adana Milli Mett 
fabrikasından : 

ilci teavi1eci imtihanla 
br. Taliplerin fabtibya 
lan. 8370 2--3 


