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AŞİRET REİSLERİ KATİYETLE BÖYLE DİYOR 

Fransızların Amudeyi bombardmanı protesto edildi 
...__----~~~~~-

8 n. Ruzvelt 
D" Unya kadınlığına en 

güzel bir örnektir 

Etıı gazeteye yazı yazan, 
bir çok cemiyetlerin reisi 
Olan bu kadın çocuklarını 
Yetı,tırmek ve kocasına 
bakmak için de zaman 
bulmaktadır • 

~ariste çıkan [ Le Journal ] 
~gazetesinin bir kadın muhar· 

Il riri Amerika Cumhur Reisi 
ııı·. 1Ruzvelt'in refikası ile uzun bir 

u akat yapmıştır. 
d Bn. Ruzveltin bu uzun mülakatın
ş an bilhassa enteressan bulduğumuz 
u kısımları te:cüme ediyoruz : 
.. " Kadınların bu gün artık bü· 

Yuk işler görmeğe kabiliyetli ve 

1
°3mzed olduklarından eminim. On· 
a_ra bütün iş sahalarının kapılarını 
agzı k d K ~ d na adar açmak lazım ır. a-. 
h'.nlar bir çok sahalarda, bilhassa 
kıs sahasında erkeklerden daha 
Udretlidir. Mesela kadın avukatlar 

er.keklerin hiç bir zaman icad ede
~1Yecekleri kelimeleri, yük<>ek his 
;ıa~elerini kalplerinde kolaylıkla bu· 
abılmektedirler. 

d içtimai hayatın çerçeveleri için
i e öyle vazifeler vardır ki, bu iş· 
erde kadınların erkekler üzerinde 

Parlak bir üstünlüğü mevcutdur. 

Ben memleketimde, evlerini da· 
ha yükseltmek kendilerine bütün 
~~lları hazırlamak için kadınlarımıza 

Utün kuvvetimle yardım ediyo. 
rum . 

Şam: 23 [Hususi muhabirimiz. 

den[ - Kabine Cemil Merdüm'ün 
bşkanlığı altında toplanarak Cezire· 
de çıkan son isyan hadisesi üzerinde 
görüşmüş ve isyanın yatıştırılması 
için Fransa hükumetinden askeri 
yardım istenmesine ve her iki ta· 
raftan teşkil edilecek bir tahkik he
yetinin isyan yerlerinde tahkikat ic. 

rasını kararlaştırmışlardır. 
Aşiret reisleri Amude kasaba

sının Fransız tayyareleri tarafından 
bombalandığını Suriye ve Fransız 
hükumetleri nezdinde protesto ede 

eek bu gibi hallerin tekerrüründe bü. 
tün cezire halkının sonuna kadar 
mücadelede devam edeceklerini bil. 
dirmişlerdir. isyan harekatı henüz 
tenkil edilememiştir. 

Tahkikat heyeti, aşiret reisleriyle 
temas etmek istemişlerse de muvaf
fak olamamışlardır. 

Cezirede çıkan ve Sancağın son 

aldığı vaziyet dolayısiyle buralardan 
Şam hükumetine meb'us seçilmesi 
şimdilik geri bırakılmıştır. 

Bu vaziyet, buraların kati şekil
leri aldıktan sonra belli olacaktır. 

lngllizlerln Hoto zırhlısı 

. Öyle zannediyorum ki, bir çok 
ıçtimai karışıklıklar asrı olan zama
nımızda kadının yeri ne kadar yüksek 

• ~e ehemmiyetli olursa insanlık o 
adar faydalanacaktır. ,, 

lngiltere deniz progra -
mını tatbike çalışıyor 

50 milyon İngiliz lirası harcana
rak yapılacak harp gemileri 

• 
Bn. Ruzveltin bu sözlerinden son· 

ra muharrir onun hakkında şu satır· 
ları yazıyor: 
. Onu heyecandan titreyerek din
lıyordum . Bu fevkaliide kadın, bir 
gelip geçici yabancı olan benim kar
şımda konuşurken her halde Amerika 
Cumhurreisinln karısı olduğunu unu
tuyordu. Geniş koltuğuna beni yer
leşdirdikten sonra karşımda alelade 
a~kalıksız bir sandalyaya oturmuş bü
tun dünya kanınlarrnııı arkalaşması 
hakkındaki fikirlerini ne derin bir 
ihtirasht teşrih ediyordu. 

Bır an olsun kendisinden , inanıl
~~Y.«cak deı ecede geniş ve yorucu 
d&alıyetindcn bahsetmedi Çünkü eger 

unyada yo~g,ınluklara kaqı ve bu 
tnukavemeti gösteren bir insan varı-:;a 
Oda Bn. Ruzveltiir. 

. Kendisi yorulmayan bir gazcte
c!ı.Jir. Hergün elli Amerikan gazele
sındc makaleleri çıkmaktadır. Muhtelif 
ınecmualara verdigi edebi yazılar, 
bır çok cemiyetlerde ki reislikleri, 
bir çok hayır müesseslerindeki faa
lıyeti, bütün birleşik Amerika hükfı
tnetleri içinde yaptığı konferans se
Yahatlariyle memleketin her tarafında 
derin bir tesir bırakmaktadır. 

Mütehassısların tavsiyesi Üzerine 
motörlü torpillerde yapılıyor 

Londra : 23 ( Radyo ) -- Hüku
met tatili müteakip toplantısında A
vam Kamarasına sevkedilıuek üzere 
bir kredi projesi hazırlanıışlır . Bu 
projeye göre hükumet Meclisten 50 
milyon İngiliz liralık bir kredi iste
mektedir . Bıı para yeni yapılacak 

harp g·cmılerine hnrcanacak ve her 

birisi yedi b_ı7uk mılyon İng liz lira•ı 
oltnrık i:~ ere dc,rl 1, l l!\ n1l.r ~ apıla

caktıı . i3uııl«ıd. ıı b"':ka ppıhıcak 

yeni gemiler şıınlaıdır : 
6 Denizaltı genusı 

18 Torpirlo 
200 T.ıyyaı c 

Askeıi ınii'chossıs \'e ıniıhcndis. 

emrettiği her t.ırafa koşmakta !cred 
düt ctıneıııcktcdır. 

Bununla beraber beş çocuğunu 
büyütmek ve yetiştirmek, ve amca
sinin oğlu olub severek evlendijti 
kocasına ihtimam ve yardım etmek 
için lazım gelen zamanı da bulmak· 
tadır. 

!erin ısrarı üzerine hükumet mottırlü 
bir çok torpil yapmayı da projesine 
koymuştur . 

~ ... ~ ...................... -.............. "" 
Manevralardan 

sonra 

Dün misafirlerimize 
ziyafetler verildi 

ECNEB1 KUMANDANLAR 
ORDUMUZA HAYRAN 

lstanbul : 23 [ TÜRKSÔZÜ 
muhabirinden ] - Manevraları 
mızı müteakip büyük resmi ge. 
çitte bulunan kıymetli askeri mi-

. safirlerimiz bu sabah 7,40 da 
Tekirdatdan hareketliyerek şeb. 
rimize geldiler. 

Misafir heyetlere belediye 
tarafından bir kır ziyafeti veril
di. Mareşalimiz Fevzi Çakmak 
lstanbula gelmiş bulunuyor. 

Mareşal, ateşemiliterler he
yetine veda etmiştir. 

Misafirler Perapalas oteline 
yerleşmişler ve biraz istirahat 
etmişlerdir. 

Tokatliyan otelinde, Başve 
kil ismet lnönü misafirler şere. 
fine bir çay vermişlerdir. 

Dost memleket askeri he
yetleri manevralarımızdaki inti. ı 
zam ve muvaffakiyete hayran 
kalmışlardır. 

...... ... ..,.,...,.~~~ 

Dost lrakda sü 
kiin hüküm 
sürmektedir 

Eski Başvekilin mem 
lc-ketimize kaçtığı 
doğru değildir 
Halep : 23 [ Hususi muhabiri· 

mizden ] Irak kabinesini teşkil eden 

Cemil Medfai; bütün lrakda sükun!" 

tin iade edildiğini ve orduda çıkan 

isyanın tamamen yatıştırıldığını, hü

kumetin eskiden olduğu gibi bilbas 
sa Türkiye Cümhuriyeti hükumeti 
ile olan dostane nıünasebatının tar 
sinine çalışacağını söylemiştir. 

Başvekil Cemil Medfai; eski 
Başvekil Süleyman Hikmetin bir 
tayyare ile Türkiyeye kaçtığını tek· 
zip ederek Süleyman Hikmetin Bağ 
datta iş ve gücile meşgul olduğunu 
ve kendisine •en küçük bir zararın 
bile gelmiyeceğini matbuat vasıta . 
sile bildirmiştir. 

Berutda Behamdun sayfiyesinde 
bulunmakta olaıı Irak mebusan mec· 
)isi Reiııi Faşa ile Irak zabitlerinden 
bazıları hükumetin vukubulan dave· 

ti üzerine bir kısmı tayyare ve bir 

kısmı da otomobille lraka gitmiş
lerdir-

- Gerisi ikinci sahifede 

Mersir:ıli Ahmed dünya şampiyonu 
lsveçli Kadyeyi yendi 

Mersinli Ahmd 

lstanbul : 23 [ TUrksilzU muhabirinden } - DUnkU güreş mil• 
sabakalarında Mersinli Ahmed Barlln ollmplyad galibi dünya 
,amplyOnu lsveçll Kadyeyl yenmiştir , 

Japonlar mütemadiyen 
karaya asker çıkar 

makla meşgul 
Şanghay ateş altında 

JAPON YARALILARI TOKYOYA SEVKEDfLiYOR 

Şanghay : 23 (Radyo) - Çin 

umumi karargahının bir tebliğe göre 
Çin bataryalarının açtığı şiddetli ve 
devamlı ateş karşısında Japon kıta· 
lan karaya çıkmağa muvaffak ola
mamışlardır. 

Japon donanması da şidJetli bir 
maske ateşi yapmış ise de Çin teb

liğinin iddiasına göre bir tek Japon 
askeri bile karaya çıkmağa muvaf· 

fak olamamıştır. 

Şanghay : 23 (Radyo) - Japon 

ordu donanmasının lıu gün için en 

mühim meşguliyeti karaya asker çı· 
karmak ml'selesidir. 

Şanghay : 23 (Radyo) - Obüs 
!erden yaralananlar çok fazladır. Şeh 
rin dış mahallelerinden hasta otomo· 
bitlerile mütemadiyen yaralı taşın
maktadır. 

Şanghay: 23 (Radyo) - Yal
nız Yaııg Çin cephesinde 180,000 
kişilik iki taraf kuvveti çarpışmak
tadır. 

Londra : 23 (Radyo) Royter 
muhabiri bildiriyor ; 

Çinliler Cahar şimalinde altı ka . 
sabayı işgal etmişlerdir.1 

Şanghay limanında 25 Japon 
harp gemisi bulunmakta ve gemiler 

ecnebi gemiler yanında yer almak
tadır. 

lngiliz, Fransız ve Amerikan fi. 
I olarının başkumandanları ecnebi 

gemiler yanında demirli bulunan Ja 
pon harp gemilerinin endahat etme· 
lerini Japon bahriye makamatı nez

dinde şiddetli protesto etmiştir. 
Şanghay : 23 (Radyo) - tir 

zırhlı otomobil müfrezesi ve moto
sikleUi polisler n•uhafazasında 4UO 
kişilik bir mahpus kafilesi Şanghay 
sokaklarından geçirilerek biraz son 
ra serbest bırakılmışlardır. 

Diğer bir kafileyi almak üzere 

geri dönen otobüsler ·yolda Japon 

askerleri tarafından tevkif edilmiştir. 
Daha 650 Çinli 'mahpus her an 

bombardman edilmek ve yanmak 

tehlikesi le karşı karşıya bulunan bü -
yük hapishanede beklemektedir. 

Şanghay : 23 (Radyo) - Ja
ponların Nankin üzerine yaptıkları 
şiddetli taarruzlar Çin kıtaatının şa. 
yanı hayret mukavemeti karşısında 
muvaffak olamamıştır. 

Şangha ı : 23 (Radyo) - Japon 
kumandanının tebliğine nazaran şim· 
diye kadar karaya çıkarılan Japon 
kıtaatının mikdarı elli bin kişidir. 

Şanghay: 2: [Radyo] - Cephe. 
!erde yağmurlar başladı, fakat hare· 
kat devam ediyor. 

Bir Japon gemisinin Huvank-Hudan 

400 Japon yaralısını hamilen Tok· 

yoya hareket ettiği haber verilmek· 
tedir. 

- Gerisi üçüncü sayfada -

J Hiç bir dava onu bigane ve la
kıyd bırakamaz. Fevkalade cesur 
olan bu kadın bir çok tehlikeler kar
şısında bile geri dönmeden, hatta 
şöhretini dahi kaybetmek tehlikesi 
bile oba hiç çekinmeden vicdanının 

Kendisinden izin isteyib ayrılırken 
kend'mi ıı,·,n~vl bir çok yüksekliklere 
çıkını~ oluıı onun karşısında çok k ü

çük hissetbıı. 

Yukarıdaki reslmler Şlmalf Surlyedekl (Cezire) isyan netıcesı hududlarımıza kaçan va Mardlne iltica eden Arab ve sair un· 
surların vaziyetini gösteriyor. Saldakl resim: bududda Mardin polis komiserinin bir mUlteclyla konuşmasını gösteriyor. Soldaki 
resim de: Mardin Emniyet MUdUrU va Jandarma kumandanını mUltecllar arasında göslarmaktedlr. Bu hususa dair Mardin muha· 
birimizin geçende gilndardlil bir yazıyı n••r•tml•llk. bugUn 11• muhabirimizin göndardlıll bu enatantaneterl koyuyoruz. 



Sahife 2 

ÇORLUDAN 
ROPÔTAJLAR 
Yazan : Camal Kutay 

ORDUDA MOTORLU 
KUVVETLERİMİZ 

Bizde yeni zamanlar tipini yaratan çallşmalar, 
içinde kaynağı ordu olan makine 

ahlakı en önde gelmektedir 

Manerada MotörlU kuvvetlerlmlz 

Bir motorlu ağır topçu alayını 
ziyaretten geliyoruz. Motor, ordulara 
tatbik edildiğindenberi harbin talii 
değişmiştir. Traktör artık, topraklan"' 
alt üst 'etmekte olduğu kadar insan~ 
yıgınlarını ve şehirlari alt üst eden 
ağır toplann, manda yürüyüşünden 
kurtularak makine hızına ayak uy· 
durmaşına hizmet ediyor. 

Çorlu ovasının göz alabildiğine 
uzanan yeşillikleri arasında rengi ta. 
biat renginde hiç de farklı olmıyan 
motorlu ağır topçu alayını ziyaret 
etmek bende yeni ve ilk defa görü
len bir alemin hayret ve tesirini bı. 
raktı. insan gövdesinden kalın ve 
ufak bir minare kadar uzun boyu ile 
tonlarca ağırlıkta olan bu topun, bir 
tanktan hiç farkı olmayan bu topun, 
bir tanktan hiç farkı olmayan koca 
traktörün arkasından zahmetsizce yü
rümesi zahmetsizce dağları, tepel~ri, 
dereleri aşmasını bir gözünüzün önü· 
ne getirin: Sonra bir tek hadiseyi, 
on, yirmi, elli defa fazlalaşhrınız. 

Tonların yerinden oynamamak 
için y~pbğı mukavemeti kırmak az
miyle homurdana homurdana dişli· 
)erinin üstünde dönerek bir silindir 
gibi toprağı ezen motorun çıkardığı 
ses kul"kları sağır edecek kadar şid. 
detlidir. Toprağın ayağınızın altında 
sarsıldığını duyuyorsunuz. insan sür· 
ari, bu hareket halinde olan demir 
kalelerin önünden kaçmaya kafi de· 
ğildir. 

Bizde bu silahtan ne kadar çok; 
oudan gelerek gelecek tehlikeleri, 
gene onun uasıfasiyle yok etmeye 
kifigelecek kadar çok olduğunu, bir 
mıntıka manevrası olan Trakyada 
gözlerimizle gördük. 

Bir traktör, arkasında kendisin. 
d .n büyük top, derince bir dereyi 
aşmak ve teyi tırmanmak tecrüsini 
yapacaktı. Motor işlemeye başladı. 
Yerinde kalmak isteyenle onu sü· 
rüklemek fstiyen arasında kısa bir 
mücadele oldu ve müthiş top, mağ. 
lub olarak motorun arkasından yü· 
rümeye başladı. 

Büyük hüner ve soğuk kanlılık 
istiyen tehlikeli bir oyunu seyreder 
gibiyiz. Dere derin tepe dik, yük 
ağırdır. Subayların, yüzüne bakıyo
rum. Onlar, bu motorun ve onu idare 
edenin işinin bu olduğunu bildikle. 
rinden hiç telaş göstermiyorlar. De
renin başına kadar yavaş gelen mo· 
tor, mania atlamak istiyen talimli 
bir beygir hıziyle birdenbire şahladı 
ve ön iki tekeri çukura girdi, çıktı. 
Bir toz bulutu içinde şimdi arkasında 
ağır top, tepeyi tırmanıyor. Rubay 
)ardan biri, arkadaşına geçiş hakkın
daki kanatini sö.<ledi: 

" - Aferin Osmana, bu iş an. 
cak bu kadar ustalıkla yapılırdı. " 

Osman, bu motorlu ağır topun 
şoförüdür. Subaya sordum: 

" - Oıman orduya şoför olarak 
mı girmişti?,. 

" - Belki binek otomobili veya \ 
kamyon kullanmayı bilmiş olarak .... 
Fakat bu ağır topu çeken ıu kuv· 
vetli motoru kullanmakla otomobili 
kullanmak arasında büyük bir fark 
vardır. Osman bu yeni bilgisini or 
duda öğrenmiştir. ,. 

Motor Ju dereden ve tepeden bir 
lastik top gibi aşırtan şöför Osman 
terini siliyor . 

Güneşten tunçlaşan alnında , 
eline bulaşmış olan makine yağı in· 
ce bir iz bırakarak akıyor • Güldü : 

" - Yüzümüz , su kadar maki· 
ne yağına da alışıktır . ,. 

Yorulan bir insanın derinden ne· 
fes alışı gibi , kesik sesler çıkartan 

motoru , kuvvetli elleriyle silmeye 
başladı . Şoför Osman bu makineci 
tulumiyle bir asker olduğu kadar , 
bir usta işçiyi , makine sanatını kav 
ramış bir teknisiyeni ve bir cümle 
ile kafası ve kolu makine ahlak ve 
düsturlarına göre a ·arlanmıı ve ye· 
tiştirilmiş ideal bir makine çocu~· 
nu andırıyor . 

Şimdi motorlu vasıtalarımızın 
bir başkasını da hareket halinde gö. 
rüyoruz • Önünde ve arkasında iki 
motoru olan , dört silindirli bir mo · 
tor ki ortasındaki iki tekerlek düz 

arazide yürürken ihtiyat tekerlekler 
gibi yukarı kalkıyor ve yere ~eğmi· 
yor . Fakat bu motor çok arızalı 
bir yerden geçerken vaziyet değişi
yor . O zaman motor , bir lastik par. 
çası gibi genişliyor , daralıyor , sıç
rıyor fakat asla düşünüyor ve dur
muyor. 

Taşlann üstünde ve çukurlarda 
bir asfaltta imiş gibi giden bu müd· 
hiş süratli vasıtanın harpte fevkal· 
ade bir takib vasıtası olduğunu söy· 
lüyorlar . Genç bir subay gülüyor : 

" - Bize göre kavalama vasıta· 
sı .. Düşmanın elinde olursa kaçma· 
ya yarar ,. 

Daha bir çok motorlu hücum , 
müdafaa , irtibat cihazları görüyo· 
ruz . Motorun orduli\rda ne kadar 
geniş ölçüde tatbik yeri bulduğunu 
anlatan bu manzara hatıra derhal 
bir " kadro ,, meselesini getiriycr : 
Ordu , ~otoriyle iki büyük dava· 
yı da halletmektedir · . . 

Makine kullan'llasanı bilen bir 
nesille. 

Makine kullanmasam bilmiş olma· 
nın verdıği makineleşme itiyadlarmal 
makine ahlikma sahih bir nesil yeti· 
tiyor . 

Şoför Osmanlar için , Tür top· 
raklannan özlediti traktörü kullan· 
maktan daha tabii ve basit ne var
dır ? Şoför Osmanlar , traktörü kul · 
]andıkları kadar tabii otomobili , 
radyoyu , telefonu , telsizi kullana· 
caldardır . Bunlan bulaqaadıldan 
zaman özliyeceklcr, hanet çekecek· 
terdir. 

Millt müdafaanın, memlekette 

şsför sayısını çoğaltmak, mötö rlü 
nakil vasıtaları arttırmak, makine 
zevkini yaymak , makine kullananla. 
rın adedini fazJalaşbrmak için neden 
yeni tedbirlere baş vurduğunu, Çorlu 
ovasında mehmetçiği direksyon ba· 
şında gördükten sonra daha iyi an· 
ladım. Türk toprakları motor sesini 
duyduğu zaman, rahat ve huzura ka· 
vuşrııuş gibi oluyor. Son yıllarda 
makine yüzü gören Çukurova bu 
rahatini bize üç misli pamuk vererek 
anlatmıştır. 

Motor, orduya tekniği sokmakla 
kalmamıştır. Türkiyenin ziraat ve 
ekonomi kalkınmasının istediği ma· 
kineyi seven ve onu seve seve kul· 
Ianan tipi, hem de göy içinden ya· 
ratmı;.tır. Ziraat bakanlığı, Türk tar. 
lasına traktörü soktuğu zaman, kad
ro sılcıntısıru hiç çekmiyecektir. 

Eli motora değen, gözü motoru 
gören Türk köylüsü kara sapandan 
olduğu kadar petrol ışığından da , 
karanlık sokaktan da, sessiz ve ne
şesiz hayattan da uzaktır ve bunlar· 
dan istirab duymaktadır. Bizde yeni 
zamanlar tipini yaratmaya uğrapn 
çalışmalar arasında kayna~ı ordu 
olan makine ahlakı, en önde geli· 
yor. 

Mehmetcikin akılların güç ala· 
cağı kadar yüksek olan "makineye 
intibak,, kabiliyeti halckmda bir çok 
vakalar dinledik. O, ufak tefek ta· 
mirleri ve aksaklıkları, hiç kimse 
öğretmeden kendi şuur ve buluşiyle 
düzeltmektedir. Bu hadiseleri bize 
anlatan komutan diyor ki: 

4
' - Buna hiç şaşmayınız: Meh· 

metcik, tarlasından başını alıp da 
makineyi tanımak fırsatım buldu 
mu , hemen bir makinecik icad 
eder.,, 

Sonra bize, şoför Osmanlann 
hakiki cevherini ve büyük meziyeti· 
ni söyledi: 

" - Şu gördüğünüz motor ve· 
ya makine..ki entemaıyooal paıaıla· 
rın bir ticaret meta.dır. Para ile alı 
nır, para ile satılır. Fakat inanınız 

ki o bile mehmetcitin elinde milli· 
}eşiyor. ,, 

Şahid ve ehli hibre 
ücretleri 

Şahid ve ehli hibre ücretleri için 
Vekaletin yeni bir tarife hazırlamak· 
ta olduğu haber alınmıştır. Bu tarife 
yapılıncıya kadar hakim ve mahke· 
meler devlet hazinesinden verilecek 
şahid ve ehli hibre tazminabru idare 
heyetleriyle belediyeler ve İcab eden 
diğer imme müesseseleriyle temasa 
geçerek tayin edeceklerdir. Aynca 
adliye harç tarifesinin 94 üoci mad -
desi hükümlerinden jştif-.le <>hına· 
Clkbr. 

I 

Borsada 

Dün 2,738 kilo yeni 
klevland satıldı 

Dün şehrimiz borsasında yeni 
yıl mahsulü klevlanddan 1,249 ki· 
lo, kilosu 38 kuruştan satılmıştır · 
Biraz daha iyi olan 1,489 kilo klev· 
landda kilosu 39 kuruştan, buğdayın 
kilosu da 4.25 kuruştan olmak üze· 
re dün 23, 133 kilo buğday satilınış 
tır. 

Borsada alı.n, satım hararetlen. 
mete haşlamıştır. 

. 
Belediye daimi encümenı 

dün toplandı 

Belediye daimi encümeni .dün 
Reıs Muavini Bay Faik Ülkünün ri· 
yaseti altnada _toklanarak muhtelif 
işler üzerinde kararlar almıştır. 

Yeni kanuna göre 
kömür ~apmak 

yeni Orman kanuna göre; kö· 
mür yapmak bazı şartlara tabi~i.r. 
Odunlardan kömür yapmak ıçın 
mahallinde torluk yerini kömürcülere 
Orman teşkilah gösterecektir. Gös· 
terilen yerden başka mahalde kö· 
mür yaplamamaktadar. 

Alakadarlar ormanda keaimden 
sonra kalacak dal arbldannı kaldanp 
ormanı temizlemete de mecburdur. 
lar. 

Ziraat Mücadelesinin 
makineleri 

Vilayet Ziraat Mücadele teşkili· 
tının muhtelif bölplere ıönder4iiti 
Traktör ve Pulverizatörler , tarlalar. 
da mücadele faaliyeti son bulmuı 
oldutundan merkeze nakledilmek 
tedir. Bunlar güzelce yatlanup am· 
balajlanarak gelecek mevsim için 
büyük depoda hıfzedileceklerdir. 

TorosSpor 
bisikletçileri 

Afyondan lzmire hareket 
ettiler 

14 Apstos cumarteai günü 
Türkiye turuna çıkan Torosspor bi· 
sikletçileri 20 Atustosta Af yona 
varmışlar ve oradan Uşak yoliyle 
lzmire hareket etmiılerdir. Ge:ıç1e
rimiz yollarına muvaffakiyetle devam 
etmekt,dirler. Bir hafta sonra lstan· 
bula varacak olan dört bisikletçimi
zin yapılması ayni haftaya tesadüf 
edecek olan bisiklet yanşlarına iıti. 
rik etmek ihtimali vardır. 

Yeşil kurt yok fakat 
penbe kurt hala var 

Dün Ziraat mücadelelindee al
dttınuz malUınata göre; böl~n 
hiç bir tarahndaa pamuklara irız 

Bölgemizde 
Çocuk hastalıkları, 
doğum ve ölüm 

Samsuna gidec 
takımın antrem 

Mıntıkamızda çocuk hastalıkları, 
doğum ve ölüm hakkında tetkikat 
yapmak üzere, Ankara Nümune has
tahanesi çocuk mütehassısı Profesör 
Doktor Cesktein ile ~ sistanı Dok 
tor Salaheddinin şehrimize geldiği· 
ni yazmıştık. 

Mütehassıs ve asistanı kadı köy 
ve Mihmandar da çocuk hastalık 
ları ve ölüm doğum vaziyetini ince
den inceye tetkık etmişler ve notlar 
almışlardır. 

Profesör ve Asistan dün köyler· 
den şehrimize dönmüşierdir. Müte· 
hassısların Çukurovada tam bir etüd 
yapacakları anlaşılmışbr. 

Öğretmenler 
geliyorlar 

Yaz münaaebetile dıt bölgelere 
bağ ve yaylalara giden ilk ve orta 
tedrisat öğretmenleri kayıd ve ikmal· 
)erin yaklaşması dolayısile şehrimize 
dönmeğe başlamişlardır. 

Dün de bir kısım ötretmenler 
şehrimize avdet etmişlerdir. 

Kaçakçılar bir ta
kib memurunu 
yaraladılar 

Haruniye nahiyesine bağh Kurt
lar köyünde (Bahçe) Nizam Mehme. 
din evinde kaçak eşya yakalıyan in 
hisarlar takib memurlarından bir 
grup ayni evde gece yatarlarken 
köyden beş kaçakçı tarafından ta 
arruıa uğramışlardır. Yapılan bo. 
ğuşma sonunda muhafaza memuru 
Ahmed Onel başından ağır surette 
yaralanmışbr. 

Kaçakçılar takib edilmektedir. 

Ehliyetsiz makine kulla 
nanlar ceza gö~dü 

Arap köyünden Hulusi oğlu Ce 
mal ve Hasan oğlu Mustafanın ken· 
di mallan olan kamyonları ehliyet· 
siz kullandıktan belediyece tesbit 
edildiğinden yirmi beşer lira para 
cezasile cezalandınlmışlardır. 

Şehrimizde havalar bir buçuk ay· 
danberi yeknesak bir vaziyette geç· 
mektedir. Gündüzleri en çok sıcak 
gölgede 37 yi aşmakta ve geceleri 
de hava çiğli olmaktadır. Mamafih 
son haf talar zarfında geceler olduk· 
ça serin geçmektedir. Dün şehrimiz 
de en çok sıcak 35, 1 santigrat de
rece idi. 

Son antreman yapıldı 

Bir kaç maç yapmak üzere 
suna gidecek Adana muhtelit 
mı, Pazar günü şehir stadında 

antremanıru yapmıştır. Bu ant 
m seyir için oldukça kal,.balık 
sever Lir kitle stadyoma gel 

Gençlar, hareket hazırlıkları 
m '\ktadırlar. Spoı cular 
ket edeceklerdir. 

~abıtada 
48 saat içinde 

Şehrimizde, son 48 saat ir..11·~h
zabıtaya inti~al eden en küçük 
hadise bile olmamıştır. 

Genç dede 

Belki de bu serlevhadan mi 
çıkarmak güç olacaktır • 

latalım : 
Macaristanda Bekaa şehrin in 

lediye reisi kendisine 11 Avrup_a . cyy 
en genç dedesi ,, unvanını vermıştil \içij 

Bu zat 28 yaşında olduğu halde · 
zının çocuğunu almıştır . 

En genç dede olan Jan Mla 
nk 13 yaşında evlenmiş , 14 yaş 
da baba olmuştur . 

Kuşlara yüzme dersi 

•ngilterede Surey şehrinde kuşl• 
luçmak dersi verilecektir. Bura 

alil kuşlara mahsus bir melce var 
Buraya yuvası bozulmuş yavru k 
lar da getirilmektedir . 

işte bunlara uçmak öğretilecek 
Şaşılacak mesele kuş1arın yüzın c 

öğrenmesi değil , bunlara yüzme ol 
öğretecek muallimin bulunup bulull 
mıyacağıdır 1 ~ 

-----------ıla 

Dost lrakda sü-- ~ 
kunhüküm 
sürmekte 

- Birinci sahifeden artan -

Sayfiyede bulunan diğer sivil 
memurlar da lrakd davet edilmiş 
]erdir. 

olan Y~I kurtkalmamıtır. Yaptılan ----··-----.. tedkikat neticai bam. mmhkalarda 

Irak hükumeti Berutta bulunall 
konsolos lbrahim Elhafidiyi değiş .. 
tirmiş ve yerine Talip Müştakı ta· 
yin etmiştir. Yeni konsolos yakınd 
Beruta gelerek yeni vazifesine başla 
yacaktır. 

Hükumetin değişmesi üzerine 
kralın emriyle Irak meclisinin feshe" 
dilerek yeniden intihap yapılması 
söyleniyor . 

ise pcnbe kurdla bili. a.anrfıWti 
anlqalauşbr. 

At yarışları 
Aldıtamız malümata göre; EylU· 

lün 12 ve 19 unda Sivasta at koşu· 
lan yapılacaktır. 

Bu koşulara iştirak etmel.isti· 
~yen at sahipleri Vilayet Baytar mü· 
dürlüğünc müracaat etmelidirler. 

Bu koşulara ait program da Bay. 
tar müdürlüğijne gelmiı b\fhJq~k· 
tadır. 

Sis rtası: mal yanınca ka)bolur. Sisarıalı lll(Jl 
yanınca; beckli rkrhal ödmir. 

•• Sigorta 

G UVEN ~:~Y.• -
SÜMER BANK ve 
EMLAK ve EYTAM BANKASI 

Kurumudur 

G .. 'e · · v s uven güvenınız . e ; j. 

gortalarınızı güvenerek veriniz . 
MUr•c••t : Rıza Salih Saray 
No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 

Polla kutusu : 95 Telefon. ro : 265 

8413 5-30 

Kral birinci G1zi, yakında mesti 
leketi içinde bir seyahata çıkacak 
ve kendisine başvekil ve harbiye 
nazarı Cemil Medfei ve büyük rüt• 
beli generaller refaxat edeceklerdir· 
Berutta Naci Süveydinin başkanlı· 

tında top1anan Irak büyükleri lrak
daki son harf iseler üzerinde konuş: 
malar yapmış ve kararlarını yena 
hükumete bildirmiflerdir . 



yazlık sinemada ( MUS.TAF A) Rus filmi 
_ _,- lllerika mektubu ( __ j 

AY IŞIÖINDA 
~pıfdı EVLENENLER Hatlarımıza 

karışan 
Filistin ve yeni 
İrak kabinesi 

izere Sı 
telit t 
lında 

Amerika 
izdivacı 

adliyesi bu garip 
edecek? 

33 kilometrelik Yunan 
hattının inzibatı 

Müstakil bir Arap devleti 
kurulması istenecek 

• men mı ANLAŞMA . IMZALANIYOll Londra : 23 ( Radyo ) - Filis
tinde Musevilerle Araplar arasında 
yeniden karışıklık olm~tur . Bu ha· 
diseler , Filistin meselesinin bir an 
evvel hallini icabettirmektedir • 

Bide 'k A 
~---......... ......,._ __ 

lstanbul : 22 ( TÜRK.:ıÖZÜ mu
habirinden ) - Türk hattına karışan 
33 kilometrelik Yunan hattının em· 
niyet ve inzibatı meselesinde tam 
bir itilaf hasıl olmuştur . 

etı . şı merikanın ekser mem 
il"' e~nde bir saat içinde ve yıl
'" su fi :~ ra ı e evlenenlerden habe. 

ı Var ını ? 
Aşk · ,. _,.,,,._ e 'k ınsanı sabırsız eder, derler. 
rı alılar h .. k" .. ''lt"l" Yatı er gun u guru u u 
arı arasında memnuniyetle ai· 

iy:a~sırıtılarına kendilerini tevdi 
·nd: a~ · Bu gürültülü hayatları 
""I . bıle aşka susayarak yeknasak 
"CI) , r llın rotasını heyecanlar ile 
l~ştirınek istiyorlar. işte bundan 

vle~ı ırece yarısı ay ışığı altında 
r' ltıek Amerikada senelerden

L-~ k 1 ltıoda haline girmiştir , Ame· 
:nııı aristokratları arasında olduğu 

'-""""r"ndar Umumiyetle iş adamları ara· 
ek a da bu moda devam edip git

i.\/illıııoı'lıa /eydi, Fakat artık fazla gelmeğe 
Ilış ~Yarı bu işe bir nihayet veril-
j~~ ~ecburiyeti hasıl oldu . 

llıe 
1
. ?ııce Merilandi eyaletinin ayan 

be cısı bu işe müdahale etti . Evle
tü C~kleri taşıyan otomobilin şofö 

man•. ~ eıı lıaşka şahidi bulunmıyan 
• #ile bceyarısı nikahlarını " ertesi gü-

l ıraktırdı , 
·n lı1J Geceyarısı evlenmelerinin ne ka· 
anıı~t taammüm ettiğini anlamak için 
iştif·ı .~Vyork cvarında on bin nüfuslu 

lU "k 
e kl'birÇu .. Harisson kasabasında yal~ız 

hd ?~fus dairesinde evlenenlerın 
lan• I edıııın bir senede iki bini bulmuş 
aşınteltı~ını hatırlamak kafidir. Bunların 

.. Psı de birer çeyrek saattan fazla 
• Ur~Üş değillerdi . Bunun üzerine 
ı t ~rısson belediyesi nikahların m~ 

' .. er olması için üç günlük hır 
ş(~llnuddet beklenilmesini şart koydu · 
ra Meriland eyaletinin papası Ed
ardı Vard Minor son zamanlarda 7,863 
kuş Receyaıısı nikahı kıymıştı Evlene· 

beklerden ne tasdikname , ne de 
kil liaşk~ bir vesika istenmektt>ydi . 

me er ıkisini de yalnız • evet " de
e~ ~eleri kifayet edip , nikah tamam 
ıun o Uyordu . 

t . Ayışığı romantizma elbette müs. 
/ıltir. Fakat bu ayışığı altında yapı 
an nikahların hepisinin de şiirle do· 

... ğ~ ruhların heyecanından ileri geldi-
! Zannedilmektedir. 

Harrısonda · bunların mahiyetini 
Rösteren bir hadise cereyan etmiş
tir : 

Oldukça hali vakti yerinde olan 
<la lik bir kadın bir düzüne kokteyl 
Yuvarladıktan sonra o akşam terıis

·J le taıııdığı fakir bir genç ile evlen 
llıeğe karar vermiş ve bu kararını 
da hemen tatbik etmişti, 

Yeni kocası gece yarısından son-
n ra gittikleri otelde sabahleyin ya 
ş- lağında bir yabkncı gören bu kadın 

b~·şırmış ve kim olduğunu sorunca, 
Usbütün sersem ve şaşkın bir hale 

ı' gelmiştir. Çünkü kadın evli ve üç 
~ocuk sahibi bulunuyordu. Gece sar
oşlukla ne yapbğını idrak edemi· 

~erek evlenmiş, sahahleyin ayrılırken 
1 aşına ğelen felaketi anlatmıştır. iş. 

le şimdi böyle vaziyetlere bir niha
Yet verilmektedir. 

lıktron eyaletinde nikahını mu 
teber olması için iki ğün geçmesi 
Şart konulmu~tur, 

Konektikut eyaleti bu müddeti 
b~ş gün olarak kabul etmiştir. Her 
eyalette sıhhat tasdiknameleri evlen· 
l~nıne iı.innamesi gibi evrakın ibra
zı da mecburi tutulmuştur. 

Bir Amerika ayanının tasavvur 

ettiği g!bi bütün bunlar " gece yarı· 
sı nikahları " ndan kurtulmak için 
konulan kanuni kayıtlardan ibaret· 
tir . 

Çünkü bu nikahlar, keyif esna
sında kararlaştırız henüz keyif için. 
de iken bir çeyrek saat :içinde olup 
bitlriyorlardı. Harrtsdn şehrinin mil· 
dürü burada gece yarısı yakılan 
9.000 nikahtan ancak 2,000 ininin 
feshedildiaini ve bunların da zengin-

Anlşma bir kaç güne kadar im· 
zalanacaktır • 

Hududumuza 
lıtica eden Bulgar komü

nistleri lstanbulda 

Diğer taraftan yeni Irak kabinesi 
lngiltere tarafından teklif edilen Fi
listinin taksimi aleyhinde şiddetli te
şebbüslerde bulunmıya karar ver
miştir , Yeni kabine , müstakil bir 
Arap devleti kurulmasıni istiyecek
tir . 

lere ait olduğunu iddia etmektedir. İstanbul : 23 ( TÜRKSÖZÜ muha· 
Zenj'İnler ifineşin ışığı altında birinden ] . Hududumuza iltica eden 

Çine daha elli bin 
Japon çıktı da evlenseler ayrılmaktadırlar. Fakat IBulga~ lko~ünis~. askerlerinden m~r~-

d ti ' bl (ere varan Amerika kep hır kafıle dun lstanbula getırıl. 
ıı e erı on n . · B ı · ı · h -'( 1 • A ld ıı. <hbi mıştır . un arın vazıyet en enuz 

Londra: 23 [Radyo] - Uzak 
şarktaki hadiselere dair alınan ha
berlere göre Pekin civarında Liang 
shiangda tam mevcudlu 'bir Japon 
fırkasiyle asgari 30 bin kişiden mü· 
rekkep bir Çin ordusu arasında şid. 
detli bir muharebe cereyan etmekte· 
dir. Japonlar bu sabah Şanghaya 
ellibin asker çıkarmışlardır. 

mı yoner.erı arasınea 0 uöu .,. ' tesbit edilmemiştir . 
a},ali tabakası arasında da ~yışıgı Sanıldığına göte Bulgar hükO.me· 
altında evlenmek daha hQş hır mo- tiyle muhabere edilmektedir . 
da halini almış, hususi bir cazibe ı t b ) d 
göstermekte bulunmuştur. s an u a 

Gürcistanın mer
kezi Tbelis 

Moskova : 23 (Tass) - Sovyet 
Gürcistanın merkezi olan Tbilisi 
(Eski Tiflis), beçinci asırda kurulmuş 
ve şimdiye kadar bir çok yabancı 

ellerden geçmiştir. Nihayet on se· 
kizinci asrın başında, Tbilisi, Rus 
Çar lığının Kafkasyadaki kalesi ha · 
lini almış, fakat buna rağmen Çar
lık Rusyası şehircilik bakımından 

Tbilisi'ye hiç bir şey yapmamıştır.1921 
senesinde şehirde ancak yarı endüst. 
riel bir iki müessese vardı, şehrin 
suyu ise iptidai bir sistemle dağı· 
tılmakta idi. 

Tbilisi'nin imarı hakkındaki Sov· 
yet faaliyeti bu 1921 senesinden 
itibaren başlamıştır. Şehrin arkasında 
24 metre genişliğinde Kalayevski 
bulvarı açılmış ve toprak tesviyesinin 
yapılması üzerine bu bulvarın yokuş· 
luğu çok hafifletilmiştir. Şehrin or· 
tasında bulunan manasız eski bina· 
lar kaldırılarak orada büyük bir 
asfalt meydan vücuda getirilmiştir. 
Operanın bulunduğu muhleşem şato 
Rustaveli cadd<!sİ bu meydana açıl· 
maktadır. Kura nehri üzerinde yeni 
bir köprü yapılmıştır. 

Bu nehir etrafında vücuda geti· 
rilen granit ve beton rıhtımlar, hal· 
kın en çok hoşlandığı gezinti yeri 
halini ;ılmıştır. Bir kaç senedenberi 
Tbilisi halkı, yeni Patakarski yolu 
ile getirilen soğuk ve berrak bir su 
içmektedir. Onaltı sene zarfında 
Tbilisi şehrinde bir çok petrol, ku 
maş, mobilya ve saire fabrikaları 
açılm·ş bulunmaktadır. Tbiliside bu 
gün 35 ilmi tetkik enstitüsü, 9 mü· 
ze 15 yüksek mektep ve 13 tiyatro 
vardır. ilk ve orta mekteplere giden 
talebe adedi 70 bini bulmuştur. 
yalnız son iki sene içinde 18 yeni 
mektep binası yapılmıştır. Aynca , 
bir hükumet sarayı, bir kitap avi bir 
çocuk tiyatrosu ve daha sair bir çok 
büyük binalar da inşa halindedir. 

İzmirde paraşut kulesi 
ve sıhhat müzesi açıldı 

lzmir : 23 (A.A) - iktisat Ve
kili Celal Bayar dün lzmirde kültür 
parkında paraşut kulesini ve sıhhat 
müz~sini ~çmış oradan üzüm bay 
ramı .. Ja Luiu .. mak üzere Manisaya 
gitmiştir. 

Festival münasebetiyle 
spor müsabakaları 

lstanbul : 23 ( Radyo ) --.. Fes· 
tival münasebetiyle lstanbulda atle
tizm , bisiklet , güreş ve deniz mü
sabakaları yapılmaktadır , 

Mussolini Londra 
ya gidiyor 

Landa 28 ( Radyo ) - Romadan 
salahiyetdar bir mahfelden alınan 

habere göre B. Mussolini eylül so· 
nunda Berlini ziyaretinden sonra 
Londraya gelecektir. 

Rusyada 

Finsler artık görünmüyor 

Ankara : 23 [ TÜKSÖZÜ mu· 
habirinden ] - Finsler kuyruklu 
yıldızı artık arzımızdan uzaklaşmıya 
başlanııştır . 

Japonlar müte
madiyen karaya 
asker çıkarıyor 

- Birinci sahifeden artan -

8 kişi daha tevkif Şanghay: 23 [Radyo] - Şang-
olundu haydaki lngiliz emlaki çok ziyan 

1 

görmüştür. Şu ana kadar olan ziya-
Paris 23 [ Radyo ]- Leningrad run mikdarı beş, altı milyon lngiliz 

da sekiz kişi daha tevkif olunmuş. lirası olduğu anlaşılmıştır. Yalnız 
tur . Bunların itham edildiği suç mer· bir mağazanın kaybı 50 bin lngiliz 
kezi Rusyadaki mühimmat ve esla· lirasını bulmuştur. 
ha fabrikalarını tahrip ve Sovyet Ziyanın mikdarı her saat biraz 
büyüklerine karşı suikasd tertibidir. daha artmaktadır. Onüç büyük yan· 
Çekoslovak - Romen gın henüz söndürülmemiştir. 
başvekilleri görüştü Londra: 23 [Radyo] - Royter 

muhabiri bildiriyor: Şanghay hare· 
Belgrad : 23 ( Radyo ) - Çe. kelinden lngilz mülklerinin gördüğü 

koslovak ve Romen başvekilleri dün zarar bir buçuk milyon sterlin yük· 
Romen hududunda görüşmüşlerdir , selmiş ve ticaretten hörülen zarar 
f ransa Lizbondaki Çek da tahmin edilmiyecek derec ... de 

büyüktür. 
menfaatlerini koruyacak Nankin: 23 [Rad>o] - Pekin 

Hanko demir yolu üzerinde mühim Paris : 23 ( Radyo ) - Porte· 
kiz hükumetinin Çekoslovakya ile muharebeler olmaktadır. Hopeideki 
diplomasi münasebatı kesmesi üze- Japon kuvveti 100,000 kişiyi geç 

mektedir. iki Çin fırkası Mançuriye rine Fransa , Lizbondaki Çek men· 
faatle. ini korumağı teahhüd etmiştir. doğru ilerlemektedir. 

ı Londıa: 23 [Radyo] - Uzak 
talyanlar yeni bir zırhlıyı Şarktaki hadiselere dair alınan ha-

denize indirdiler derlere göre; Nankin Van . Şek ve 
Nan · Say üzerinde uçan 24 Japon 
bombardman tayyaresinden ikisi 
düşürülmüş, benzinleri bitmesinden 
palayı yere inmğe mecbur olan di· 
ğerleri, rakibleri tarafından tahrih 
edilmiştir. 

Roma : 23 ( Radyo ) - ltalya 
bahriyesi dün yeni yapılan bir zırh· 
lıyı denize indirmiştir . 

TÜRKİYE TURU 

T oroslu bisiklet
ciler Uşakta 

Türkiye turuna çıkan Toroslu 
bisikletcilerden dün gece aldığımız 
telgrafa &Öre; gençlerimiz Uşağa 

varmıtlardw. 

Tokyo: 23 [adyo] - Sovyetle. 
rin yeni Tokyo elçisi Japon gazete. 
cilerine Mareşal Blu~'ın dış Mo· 
golistan'ı ziyaret etmesinin muhte· 
mel olduğunu söylemiştir. 

Şanghay: 23 [Radyo] - Çin 
1 bataryaları, Japon kıtaatının ihracına 

1 
mani olmak için_ bütün gece Yang. 
Çini bombar~etlllİftir •.. 

Seyhan Vilayetinden: 
1 - Kozanda hususi idareye 

ait cins ve mevkileri aşağıda yazılı 
taş ocakları resmi ile emlakin bir se. 
nelik kirası açık eksiltmeye konul. 
muştur. 

2 - Şartnameleri Kozan Kay. 
makamlığında ve hususi muhasebe 
müdürlüğündedir. 

3 - Arttırma 7 Eylul 937 Sa
lı günü saat (11) de Vilayet daimi 

1 encümeninde açık surette yapılacak
tır , 

4 - isteklilerin muvakkat te· 
minatlarile müracaatları ilan olu. 
nur. 

Cinsi 
Sazotu ve oklakiyesi 

Dükkan 

" 
" 

Mevkii 
Tılan 

eski çarşı 

" " 
" " 

Bayanlar 1 Baylar 1 

Me~hur lsvlçre saatları gibi dünyanın en 
küçük , modern , güzel , şık , portatif ve 
sağlam. 

Hermes 

YAZI 
MAKiNESi 

alınız 1 
Müracaat : 

Rıza Salilı Saray 
Posta kutusu 95 ) ( Telefon No. 265 ) 

26-30 8305 
...... ı ........ ı ........ .. 

" l:Jan yerı 

ırmak caddesi 
pazar yerinde 

24-28-1-5 8449 

YAZLIK sinemada 
·· Bu akşam 

Dost Rusyaya ait ve Rusyanın iç yüzünü ve Rus halkının hayat mü
cadelesini gösteren büyük sergüzeşt ve macera filmi 

(MUSTAFA) 
Sizi sürükleyici mevzu ile daimi bir heyecana düşürecek ve annesi 

aç kalan bir serseri tarafından öldürülen bir genç çocuğun çektiği iztirap
lar, Velhasıl hepinizin görmesi lazım gelen büyük hissi film 

Gelecek program: 
Her yerde şen 

Pek yakında : 
Halkımıza sırasile en seçme ve en büyük filmleri takdim 

edeceğiz . Bunlardan bazıları : 

Marinella-Mavi valslar-Bir kış gecesi 
( Kamilen renkli ) 

8448 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir. 

Muamele Vergisi Kanununun bazı maddelerrnın 
deAl•llrllmeai ve bu kanuna bazı maddeler 

eklenmeal hakkında kanun 

Kabnl tariki : 12 lıaziran 1937 _ 
[ Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 24 haziran 1937 - Sayı 3639 ] 

Kanun No: 3257 

Mükellefler beyannamelerinde gösterdikleri miktar üzerinde tahakkuk 
ettirilen vergiye itiraz edemezler. Re'sen yapılan tarh muamelelerile ted· 
kik heyetleri ve itiraz komisyonları kararları mükellefe yazı ile tebliğ 
olunur, Tebliğlerde itiraz ve temyiz müddetlerinin hesabında Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununda kabul edilen hükümler cereyan ederler. Bu ka. 
nanda yazılı diğer müddetlerin son günü resmi tatil günlerine tesadüf 
ederse müddet tatili takib eden iş gününün akşamına kadar uzar. 

Madde 4 - Mezkur kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Sınai müesseseler, sigorta şirketleri, banka ve bankerler her sene ka· 
nunusani iptidasından itibaren mahallinin en büyük varidat memuru tara
fından tasdik edilmiş bir muamele defterile sınai müesseseler iptidai 
maddeler alım ve sarf hareketlerini gösterir ayrı bir defıer tutmağa ve 
vergi mevzuuna giren mevad ve muamelatı, bunlar için tahakkuk ettiril· 
mesi lazım vergileri muamele defterine günü gününe kayde mecburdur
lar. icabı halinde tasdik edilmek şartile bu defterler teaddüd ettirilebilir. 
Bu defterlerin ve muhteviyatına aid evrakı müsbitenin tahakkuk müruru 
zamanı müddetince saklanması ve taleb halinde alakalı memur ve müfet· 
tişlere gösterilmesi mecburi olduğu gibi diger alış veriş yaptığı müesse· 
seler de verginin tahakkukuna medar olacak cihetlere aid evrak , vesika 
ve defterlerini irae etmekle mükelleftir, 

Sınai müesseselerde alım ve sarf hareketlerini göstermek üzere tutu· 
Jacak olan drfter biri iptidai digeri mamul maddelere mahsus olmak 
üzere iki hesabı ihtiva edecektir. iptidai maddeler hesabının idhalat kıs· 
mına müesseseye idhal ve ihracat kısmına da imale sevkolunan madde· 
]er nevi itibarile ve siklet veya miktarları gösterilmek suretile kaydolu· 
nur. Mamul maddeler hesabının idhalat kısmına imal safhası bitirilmiş 
mamulat ve ihracat kısınma da aid olduğu faturalar işaret edilmek sure
tile müesseseden ihraç olunan mamulat kezalik nevi, siklet veycı miktar 
ve satış fiab ve sevkolunduğu veya satıldığı mahal ve müessese gösteril· 
mek suretile dercolunur , Boyahane ve tamirhane işletenler tutacakları 
deftere kendilerine tevdi edilen eşyanıı:ı giriş ve çı!Qşını ve aldıkları ücreti 
kaydedeceklerdir . 

Madde 5 - Mezkur kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de· 
ğiştirilmiştir : 

- Soııu var -8303 



Sahife : 4 SAi 

Devlet Demiryolları Adana işletmesinden : 
6 ncı işletme mmtakasında aşağıda mevki ve kilometteleri, mikdan ve muhammen bedelleri yazalı balat ayn ayn kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkanlmışbr. Eksiltme 27-8-937 cu

ma günü saat on birde Adana gan binasında 6 ncı işletme arbrma ve eksiltme komiayonunca yapılacaktır • 
isteklilerin eksiltme şartnamesinde istenilen muvakkat teminat ve evrak ve vesaikile teklif mektuplannı eksiltme günü saat ona kadar komisyon reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 
istekliler bu husustaki şartname ve mukavele projesini Adana, Ankara, Haydarpqa, Afyon, Malatya işletmeleri yol Baş Müfettiıliklerinden bili bedel alabilirler.8401 8-13-18-24 

Seyhan posta tel 
lefon müdürlüğü 

Adana - istasyon 
nakliyatı kamyonetle ve 
müddetle ve 7 - 9-937 de 
saat 15 de ihale edilmek 
8-937 den itiEaren 15 
detle açık eksiltmeye ç 
ihale Seyhan P. T. müdürl 

idareye ham taş lüzum olursa 
taahhüd edilen balastm o/o 20 
si nisbetinde alınmak şartile 
hat kenarında figüre edilmiş 
halde ham taş bedeli 

Hat kenannda gös
terilecek mahalde 
figüre edilm~ hal
de balast bedeli. 

No. Ocakların mahalli 
1 Mandason istasyon 

k a r ş ı sında K.m 
80 700 de hatta 
950 metre mesafede 
vaki taş ocağmdan 

Kuruş 
77.90 

Lira kuruş 
147 90 

2 Hacıkırı istasyonunda 64.40 134 40 
ve 307 000 312+ 000 
K.M ler arasında hat 
kenarındaki 307 + OOO, 
310+ 500 ve 311+ 500 
mahallerindeki taş ocak
lanndan. 

3 Ceyhan istasyonunun 69.50 139 50 
8 500 K.m Adana ci
hetinde ve K.m 411+ 500 
deki taş ocağında\\ 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve r<5zA 

Kilo Fiyab 
CiNSi En az En çok Satılan Miktar 

K. s. K. s. Kilo 
'~l(apimali pamiilC: 

. 
' 

Piyasa parlağı ,. --Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 38 39 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

Çl~IT 
Ekspres 

-1 iane 
Yerli "Yemlik., 

"Tohumluk,, 1 ,, 

!-1 U B U B A T 
Buğday Kıbns 

,, Yerli 4,25 

" Men tane 1 Arpa 3,30 
Fasulya 
Yulaf -
Delice -
Kuş yemi 
Keten tohumu 1 
Mercimek 

1 Susam 

UN .. 

' 
Dört yıldız Salih 1 650 
üç -

1 .~ .c 
,, ,, 625 

..o l'O Dört yaldız Doğruluk 650 
u: 

~ !i 
üç " 

,, 600 
o 'i6 Simit ,, 900 = > Dört yıldız Cumhuriyet 675 -~ ::ı 

~ v-1 üç ' 625 ,, ,, 
Simit .. 

Liverpol T e]graflan Kambiyo ve Para 
. 

23 I 8 I 1931 iş Bankasından ahnnuşbr. 
SanıNıa p.,.. 

Hazar 
1 

5 75 Lilu 

~ B. Teşrin vadeli 5 51 Rayişmark 96 
Frank ( Fransız ) Os lk. KAnun vadeli 5 61 Sterlin ( İngiliz ) 

1 
00 

Hint hazar 5 - 08 Dolar ( Amerika) 178- 96 
Nevyork 9 73 Frank ( isvi2;e 2 

Osmaniye orman muame- Seyhan Valiliğinden 
lat memurluğundan: 

1- Hususi idareye ait Karşıya-
Cinsi: Meşe odunu 
Mikdarı kental: 44297 

kada yeni mezarlık karıııanda(29,0404) 

Muhammen vahidi kiyasi kuruş 
hektar mikdanndaki eski koşu yeri 
iki sehe müddetle yani iki mahsul 

12 için kiraya verilecektir . 
1- Seyhan viliuetinin Osmaniye 2- Muhammen bedeli (474) lira· 

kazası dahilindeki Olukbarıı sanca dır. 
ormanından çıkarılacak yukarıda 3 - Şartnamesi Hususi Muhasebe 
mikdarı yazılı meşe odunu 2-9-937 kaleminde görülebilir. 
günü saat 15 de Osmaniyede kapalı 4 Artbrma 31/8/937 salı günü 
zarfla satışı yapılacaktır. 

2- Beher kental 12 kuruştan mu 
saat (11) de Vilayet daimi encüme· 

hammen fiyatı 5315 lira 64 ku· ninde yapılacakbr. 

ruştur. 
5- Artbrma açık surettedir. 

3 - Muvakkat teminat 398 lira 67 
6 - Muvakkat teminat mikdan 

kuruştur. 
(35) lira (55) kuruttur 1 

4 - Şartname ve mukavele pro-
8435 18-21-24-28 

jeleri: Ankarada orman umum mü· 
dürlütünden, lçel orman müdürlü- S - Satıt umumidir. Kapalı zarf 

ğiindan, Osmaniye orman muamelat ladır. 21- 24- 27- 31 

memurlUfuiıdan erlerden ahmr. y 8443 

Ham taş veya Ham taş veya Eksiltmeye konulan Balutm mu-
balasbD vagon. balubn vagon- balast mi~ hammen be· 
lara tahmil be- lara tahmil ve deli • 
deli istenilen mahal-

Kuruş 
14 

14 

14 

de vagonlardan 
tahliye bedeli 

Kuruş 
17.50 

17.50 

17.SO 

3 
M 

4000 

11000 

6000 

Lira K 
6616 00 

16709 00 

9420 00 

Adana Ziraat mektebi müdürlüğünden:· 

Tutan % 1,5 dipoıito Fi: {:;; 1) 

°' "d 
Lira K. 

3237 50 
3600 00 
2550 .. 00 

416 00 
810 00 
110 00 
90 00 

263 50 
412 50 
105 ()() 

400 00 
351 50 
156 60 
60 00 
42 50 

180 00 
45 so 

175 ()() 

1S 00 
6 00 

40 50 
600 ()() 

105 00 

815 00 

700 ()() 

130 ()() 

250 00 

787 50 
190 00 
314 ()() 

225 ()() 

60 00 

Lira K. 

2S2 81 
270 00 
291 25 

31 20 
60 75 
8 25 
6 75 

19 76 
30 94 

7 87 
30 ()() 
26 81 
11 74 

4 50 
3 19 

13 50 
3 41 

13 12 
5 62 

00 45 
4 04 

45 00 
7 87 

Lira K. 

9 2S 
4000 
85 ()() 

52 OQ 
18 00 
20 00 
20 ()() 
31 00 
27 50 
50 00 
40 00 
55 00 
10 44 

3 

3 bo 
5 00 

10 00 
7 00 
s 00 

15 00 
15 00 
9 00 

40 00 
ıs oo 

Kilosu Nevi 

30000-35000 Ekmek 
8000- 9000 Koyun eti 
2500- 3000 S!,.e yat 

500- 800 Zeytin yatı 
4000- 4500 Pirinç 
450- 550 Şehriye 
400- 450 Makama 
700- 850 Kesme şeker 

1000- 1500 Toz ıeker 
25- 30 Çay 

750- 1000 Zeytin 
550- 650 Edirne ~yniri 

1000- 1soo Dört yıldız un 
JSOO- 2000 Kuru soğan 
750- 850 ince tuz 

16»- 1800 Kuru fasulya 
500- 650 Nohut 

3000- 3500 Patates 
450- soo Tomates ıalçaı1ı 
30- 40 SanıDsak 

300- 450 Çekilmiı mercimek 
1200- 1soo Sabun 
600:- 700 Soda 

65 62 3 500 ()() 20- 25 Ton yerli kok kö· 
mürii 

52 so 2 000 00 
2 00 
5 ()() 

30- 35 • Lingit kömürü 
9 15 6000- 6500 Çam odunu 

18 75 4500- 5000 Meıe kömürü 

59 S6 3 15 00 200- 250 Teneke benzin 
14 20 1 90 00 75- 100 ,. Gaz 
23 ss ı 51 00 150- 200 Mazot • 

il'\ .... 

1) .,, 
~ ..... 

= ili 

..8 a 
1) 

:!' 
~ a. 

ı;--. 
et') 
O\ 
1 

00 
1 
~ 

.., .,, 
~ 
,-4 

i 
; 
B 

16 87 " 4 50 00 25- 30 .. Vagomyat! ~ 
4 50 600 00 6- 1 O • Kres yatı 

1- Adana Ziraat v e MalriniJt mekteplerinin 938 mayıs gayesine ka
zakla 4 kalem mahrukat ve S kalem yama mad· 
n itibaren 15 gün müddetle hiıalannda ptırilen 
siltmeye konm11ttur • 

dar 23kalem muhtelif er 
de 10- 8-937 tarihinde 
gün ve saatlarda açık ek 

2- Eksiltme yukan 
ve yanıcı maddeler hizal 
Müdür1ütünde toplanaca 

3- Eksiltmeye girec 
hince liıım olan vnaik i 
siltme aaabndan evvel m 

da cins ve miktarlın gösterilen erzak mahrukat 
annda gösterilen gün ve saatlarda vilayet Ziraat 
k satm alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 
eklerin 2490 sayıb kanunun 2,3 maddeleri muci
le yüzde yedi buçuk nhbetinde dipozitolannı ek
al sandıtma yabrmalan lazımdır . 

4 - Bu müddet zarfı nda erzak ve mahrukat ile yakıcı ve yanıcı mad. 
ek iatiyenlerin Zia aat M. Müdürlüğüne mü raca· delerin şartnamesini görm 

atlaı ıilin olunur . 8404 11- 15- 19-24 ------------------
Do ç ve Pekard 

Otomobil ve kaµıyonları traktörleri 
Bütün dünya 

dek parçalan dai 
ca şöhret kazanmııtır, Bütün ye
ma mevcuttur. 

Veresiye ve peşin satış yeri : 

Ş. ıza fşcen 
1-7 .A 8447 g Yeni mataza : Belediye k1111sı 

Muvakkat teminat smda yapılacaktır. 

parası 

Lira K. • 
496 20 

1253 17 

706 50 

MOLAHAZAT Eski bedeli 150, Tah 
210, muvakkat teminat 1 
faleti birinci derecede i 
liradır . Her gün onla 16 
sefer yapacakbr. Bu işe · 
yenler kanuni vesikayı ve 
teminab idare veznesine 
makbuzunu heyete ibraz 
ler. Şartnameyi görmek ve 
yade malumat almak istiy 
til haricinde P. T. müdürl" 
mine müracaat etmeleri ilill 

8446 24-28-3 

T. H. K. Adana ,a 
başkanlığından 

Bundan önce, F asulya, 
Mercimek, Bakla, Börülce, 
tan, Patates ve saire gibi 

G • t d•k dan da yüzde üç hava ku 
aıp as ı name alınacağı ilin edilmişsede, . 

Osmaniye orta mektebinden 934 mallardan iane alınmama 
yılında aldıAım tasdiknameyi kay· bırakıldığı ilin olunur. 2 
bettim. Yenisini çıkaracağımdan es· 8442 
kisinin hükmü olmadığını ilin eyle· 
nm. 

c. 

Ölü komiser 
Abdullah otlu 

YAŞAR 

BELEDİYE 

Aşçı aranıy 
Evde çalışmak üzere bir 

nıyor. Matbaamıza müradaa 
mesı. C. 

İLANLARI 
1 
:....-------------------------------------------

1 - Asfalt caddeden sete doğru giden Vali konağı 
miri açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

1 • Kqif bedeli (1139,91) liradır. 
2 • Muvakkat teminatı (90) liradır 
4 ihalesi Ağustosun 26 ıncı perşembe günü saat on beşte belı.,... __ 

encümeninde yapılacaktır. 
5 • Bu işe ait keş;f, şartname ve projeler fen işleri müdürlüğünd 

isteyenler oı ada görebilirler. 
6 • Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlariyle 

tikte belediye encümenine müracaatlan ilin olunur 

8406 

~----------------------,-----------------------
Çiftehan kaplıcası 

Açıldı 
Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade edi 
Radyo aktivitesi bütün dünya kaplıcalarınınkin 

yüksektir 
Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrtk, Mesane taşı, Karaciğer ve midıV"9.ll~ 

muıtarip olanlarla Cilt haatelığı olanla rrutJı ~a ~u ılıca)a gtlmclidi 
Senelerce çocuğu olır.ayıınlar Kt.du:ti faln erm lu fl'y2indrn müs 

ve mesut olmuılardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi va 

1 
Her türlü esbabı istirahat n:Ü~fn:meldir. Her ştyi ucuzdur • 

Tren ü,cretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 
Fiatlar ~nlar· Kuruş 

dır: 200 Bir gecelik Odalar dört kişilikt 

• 

otel odası 
125 Bir gecdik 

taş odalar 
75 Birinci baraka 
50 ikinci • 

Fazlasından fark al 

30 Hususi banyo l Bir kişi Ücre ti gün 
15 Umumi ,. 

~ iki def aya kadar. 
Yazın Çiftehana gelmiytnler kışın atrılardan uyuyamazlar. Kışın ç 

tip iztirabl unutmayanız.8264 49 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türk.sözü matbauı 


