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iLERLiYOR 1;i~~ço !lJzakŞark harbi 
Jaraı.-1 yıllarca sürer~ 

kadar devama 
bulunuyor 

Hükômetciler Cenevreye baş vurd 
ya sonuna 

karar vermiş 

Amerika Hariciye Nazırı, Japon - Çin 
ihtilafını hal için her iki hükumeti 
silaha müracaattan vazgeçmeğe davet etti 

YUGOSLAV HEYETi MARE'A. 
LIMIZI DAVET Eni 

Ba rdan lspanyol gemileri meselesinin konseyin 
ilk lçtimaında ruznameye ahnması isteniyor 

~------.-.·--------~ 

sOr'atle tahliye ediliyor 

Sa Majeste 
Faruk 

Nişanlandı yakında 
evlenecek 

rwauıuııı.. : 24 ( Hus111i muhabiri· 
n ) - Mımr krah Sa Majeste 

F at yakında evlenecektir . Kral , 
~ar yın büyük rütbeli memurların· 
dan biri olan Yusuf beyin kızı ile 
nişeplanmqtır. Müatakbel Mısır kra· 
liç · 16 yaşındadır . Büyük babası 
esk bqvezirlerden Mehmed pa~a 
of up aDDesi de ana kralıçe Naz1ımn 
daqjdonöıüdür. Sa M ~este Faruk on 
sekiz yaşmda bulunmaktadır. 

Bütün İspanyollar, mücevberahnı 
hükumete teslime davet edildi 

Bilbao : 24 (Radyo) - Havu 
ajanamm hususi muhabiri bildi
riyor: 

Millfyetperver kıtalarm yaptıkları 
taanuz kolaylıkla ve süratle ilerle
mektedir. Garp cephesinde hareklta 
devam eden müfreteler Kostad' Vru. 
elayı zaptetmektedir. 

Burada bulunan bir çok iyi maden 
ocakları dinamiUenmiftir. 

Londra : 24 (Radyo) - lıpan
yol hükOmetinin lngiltereye bir nota 
vererek , ispanyaya ealeba ve m6-
himmat taşıyacak olan bütün gemi· 
)erin İspanyol bükUınet donanması 

tarafmclan ballnlacatma bildirmit ol. 
dutu haberi aellhiJettar malaafil ta. 
rahndan tekzip edilmektedir. 

Cenevre : 24 (Racl,o) - v.-. 
siya bükümeti milletler _,.... 
konseyi rei1Jitiae ve umumi .... 
terliline. mincut ederek ,.ki lk 
denizde bet lapanJOI ticaret ...ı: 
linin babnlmua meselesini. miWler 
sosyetesi pakbnm 11 inci macllW 
mucibince komeyin ilk icti111111a• 
ruznameye konm ... taleb etmİflİİ'· 

Cemiyet aekrcterliii ba lmıırı. 
henüz bir karar vermİf delildir. 

Kara Sularımızda tor
Wf lenen ispangol gemisi 

Madrid : 24 (Radyo) - Mor in 
.... bir doktorun eYiDcle SO .. 
lnPiz ...._ deteriD müc vldlıt 
bahmmqtur. Ba ........ ba ... 
lan yabanca bir lefuethae ....-. 
siyle barice Çıkarmak Di1etWe ol· 
dujundm fiipbe edilmektedir. 

Nankln aokaldarlnda .tall• • ....-. .... 

ıip ve fikirlere göre haliedecekleri 
Hadise hakkında son malumat Bir kaç ıün evvel biktmet aer 

rettili bir beyanname ile bütiD a· 

: 24 (Radyo) - Japon· 
• bü,&k ticaret ve sanayi 
· M Mitmi firketi Çin mu· 
• biiklmete geniş mikdar. 

_.. etmeyi kabul etmiftir. 
-,:.~~an : 24 (Radyo) - A· 

•ameti Hariciye Nuan 
•tune Çin ve Japen bi. 

~.W. aralanndaki ihtiWı hal 

bildirilqaeid"1ir. 
Vqingtqa : 24l(Raclyo) - Hü· 1 

laimetin verdiği bir emirle Çin için MA•..-n• :.-11'9 IMIQl•IC~ 
hiç biç kimaye ve hiç bir aır.etle 

1 
p..,..t ~~ .......... muhlatj-. ••• ~"9 

'Kadm ve çocuklar müstesna ol. bulunan Yugoslav heyeti Mareşal 
mak üzere fevka'idc ahvalde husu· Fevzi Çalcmaöı Yugoslav manevra. 
si izinle pasaport verilecektir. larma davet etmittir. Mareşal bu 

Ş.aelaay : 24 (Radyo) - Eale- daveti kabul etmifl-'ir. 
bi bir müıabidin ifadesine göre, Ja· Mareşalimiz 19 Eylutda yola çı•: 

kacak ve EylQI sonuna kadar Yu• 
pon gemilerinin karaya asker çıkar- goslavyada kalacaktır. Manevralar 
dıtı müddet zarfında Çin batarya Zagrep ciyarında eyapılaçaktır. 
ve tJyyareleri bir Japon torpidosu 
ile hir ganbut batımuşlarclır. 

Şanghay : 24 (Radyo) - Japon ikinci sahif~tM 
tayyareleri dün şehri yeniden bom· "Nurullah Atacın Kuy-
bardman t"tmitlerdir. ruklu Yıldız hik~yesi ,, 

Bu bombardmanda 177 kişi öl· 
müt 800 kiti yaralanm11t•. Ya•n: NEVZAD alYEN 

Şaorbay : 24 (Radyo) - Japon 
harp gemi~ri Çin mevzilerini dün ------.-------
akpmdanberi bom'*f:.._ etmek- Bir Yugoslav knıvazörü 
tedirler. dün istanbala geldi 

Şanghay : 24 (Radyo) - (:inde 
ki j8pon ~talaıUMD meveudu yüz el
li bin kiti tabmm edilmektedir. 

- Gerili lclncü aayt.da -

lstanW • 24 ('nir1böm llHlba· 
birinden) - Yugoslavyamn Dub
rovnik btnuörü bugütt J.ti.bula 
gelmiştir. 

vkifhaneden iki 
ahkOm açtı 

1 İZMIR 

~~~lll1Jlflİ Yasefi nehre atmaktan mahkum Yusuf 
ve İbrahim nasıl firar etti? 

~---------·-----------
i~•IWmz hapishueminclen 1brahim İbrahim ve Yuu~ e~v~ gün 

..,.Ur.de iki kiti evvelki 1 sabahleyin yüıe h~rpnk~ rıbi _ bah
h etmiftir. Dün, bAdiae etra- I çede çalışırken birdenhıre f0ıd4:° 

etmemizin sebebi, takibat kayıp oluyorlar, neden sonra no-
~lladlıtl lcetGmiyeti muhafata betçi vaziyete muttali olarak derhal 

takibata geçiliyor. Fakat aradan 
haylı bir zaman ieçtiti için mahkum
lar saklanmış bulunuyorlar. 

rttkkep tayLw• ubalı saat 7,30 
ela ~oltan.un Demil vaPorile 
teh~-~. ptirifıllftir. 

lıpu abtn fstanbul konsolosu 
vapura çakarak .kazazede hemıeri. 
lenpı ziyaret etmiş ve kendilerine 
~çmif olsun demiştir. 

Bozcaadada babnlan Armuro 
geıqisinin süvarisi Antonio Alonso 
Başfarmdaiı geçen feliketi i:oniola
aa hulileta Mlattıktan sonra, ken
dilerini kurtaraa Kemal ·vapuru sü
varisi Hitameddinle arkadaşlarından 
tördiikleri yardsmdan dalayı minnet· 
........ bildihDİfÜ-., L.p.n)lal be 
;olosu bptan Hisameddiae resmen 
teşekkürlerini bildirmiştir. 

Bunu müteakib batan geminin 
suvarisil" ta f~ cwdi gün Ha
lice alınan Magellanoı amndaki lı
panyol ~ile 'll~tir. 

4500 tonluk Armuro vapuru 
Ruayamn Novorosiak lima • 

1 

Şehrimiz müddei umumilili işe 
derhal vaziyet etmiş ve tankikata 
airitmitlir. Sanıldıtana göre; mah
kömların kontroluna memur nöbet
cılerde aorruya çeltilmiflerdir. Tah· 
kikat de elllleltte Te firariler 
jandarma ve PGHı tar.,_.... ...,.._ 

Knt•rM ,. .... ladr •.-nnd• bir •ıllrtMlle 
lzmir: 24 [TÜRKsôZO mufıabt'rlnden] - Birkaç fÜD onel açılan Fuar'a 

gelen ziyaret?lerin sayısı şimdilık yetmitb~. Fuar, p,aretciler tarafuı_ 
dan çok büyuk alAka gormektedir. Bu yıl ,__ ~ taozim fekli 

maktadır. 

ve gerekse tqhir edilen maddelerin nefueti ı, euib bir hal-

cü:ı4iL Ba yal .ziyaretci aaywaa seçen ~ • ""'"' ~atı aa· 
..... ettac11r. 

abl iltikametinclen ıeılllekte .. 
Kemal vapuruna tesadüf eclerc-k 
Bozcudaya dotru yoluna devam 
etmipjr. 

Armuro vapuru BoiDID baricibe 
çıkıp bir müddet ilerledikçe vapurun 
nöbetçisi denizin üstünde Wr tahtel• 
babirio teleakopunu rönnilf ve der. 
hal süvariyi habercm etmiftir. Su
yun altında bulunan tahtelbahir , te· 
leakopile bir mücldet Armaroyu ta· 
kip etmittir. ~ ikaza üze. 
rine tehlikeyi aobyan IÜvari derhal 
süratin artınlm• emrini vermiftir • 
Geminin bızlandıtını gören tahtel
bahir derhal suyun yüzüne çakmış 
ve filima ifaretile süvariye: 

- Gem.iri babracatun- Tabli
ye edinili emrini vermittir. 

Armuronun livariai , vakit ka 
ıanmalc için bu emre tu cevabi ••· 
mittir: 

- Gemiyi tabliye edeceiiz ••. 
Hu.ulamyoruz. .. 

Süvari Antonio Alomo bir taraf 
tan meçhul tabtelbabiri bu cevapla 
oyalarken, diter taraftan da makine 

dairesine fU emri vermiştir: 
- Son ıüratle ileriyeL 
GeminİD kaçmakta oldupCIU fÖ· 

ren tahtelbahir tam bu eaaeda Wr 
torpil abmftlr. 

Torpil ArmurCJnUD ...... ,. 
fındaki 4 numaraL ambarma t1abd 
etmiftir. Bu sırada _.,.,... telliz 
telaraf mcmanı ~ C.Yaliero etra· 
fa S. O. ifrntiai ~ batmak 
here olclutuma t.ildinnit ve yardım 
istemiıtir. Yuchm istiyen bu telsizin 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Son daki---

tanclqlan micevt.at. --~~ 
tealim etmeye dnet ebllit ft mec-
bar lutllı111ta. 

....... : 24 ~ .... Mıiı-~ 
yum peral FmaH nezcliadm 

• ,... . v.....,. : 24 (Racly~ - s.. 
·tmderden bildirditiM söre; .-.r. 
tayyareleri üç ..... ,. eaku .... 
ptirinceye kadar bombardmlİI et• 
ıDiflerdir. 

Bilb.o : J4 (RMlyo) - AlileriD 

Bilbao ile Smtwler --·· Gı9-.. ... ettildlri bil6ili~. 
Londra : 24 (Radyo) - lillJa 

onun zabtmdllllleri ı.,., 11 r 
den ibraa clarUMfbll. Glll •as•• 
keti teknr itWi\a bati.,. 
enfancl kalnqbr. 

Yugoslav matDMa1 

tımn dostane 
• 

neşnya 

Belgrad : 24 (Radyo) ·- fi..,,.. 
la ajansa bildiriyor : 

Türk orc1u .... ---büyük bir clikbt n ... ile --
eden Yusallıv •••• • 
men •tmlerma ~ mwtııa· 
lanaa bıhlll t;ıwtir. .. razete-
ler en bil,&k puetalarla Trakya ma· 
............ ve davetli aka. har. 
w,..m ıör~iikleri kardqine ..._ 
,. kabulden ve tezabünttan bUS 
e4iforlar. 

Delbos Cenevıeye ya 
da hareket ediyor 

Şanghay : 25 ( Sabaha kart• ) Cinliler Tiençin ietilcametindt 
r~ goçmifler ve Tiençin Pukao fimenclofw ._ttıntn ilk ietl..,.P.''-'~·~ 

~·~ar. MGcıldele tiddetle ~ ---~ ... Mll=tJ.!1! llNt~ 
"'1n ~...,,. .,..._nı •MJ'.111 



Sııhite 2 

Nurullah Ataç 
ın 

KUYRUKLU YILDIZ HlKA YESl 

O~;:i:.. ~~n~ fN~e.v_z_a __ d·-G···u::v-;;~ olan On~~rfa~;\~~:a 
mı çok se· j l Adanada ıken yaz· 

verim d r. Bir kaç --~··-···-----·--....- dığı ( Kezbandan 
senelik hoca lııtının üzerimizde o kadarı mektuplar ] adı altındaki makaleleri 

büyük lesin olmuştur ki, Lise çağın- ile başlamıştır. Fırsat buldukça onu 
d•n çıkalı bır çok yıllar geçtiği halde daima okumaıta devam eltim. 
içimden hala, tütünü kağada koyarak [ Kezibandan mektaplar ] ve 
sarıp içmek arzusu geçmemiştir. Fa- [ Hadisatın gölgesinde ] ayarında ya· 
kat bir çok defalar tecrübe ettim, be- zıları nadir çıkmakla beraber, Adana
ceremedim. ı dan ayrılalı beri yazdığı makaleleri 

O benim hocamdır , demiştim . şimdiye kadar zevkle okumuştum . 
Fakat bana ne okuttuğunu pek bil Bu makaleler arasında hazan keçi 
miyorum. Neler okutmadı ki, verdiği boynum mahiyetinde olanlar da bul 
derslerin resmi adı Fransızca ve Ede. lunmuyor değildi. Fakat, onun son 
biyattı. Ondan Fransızcayı öıtrene- günlerde bir gazetede [ Talihsiz yıl-
medim. O mu öğretemedi , ben mi dız ] başlığı ile çıkan bir yazısını o-
Öğrenemedim, bilmem. Her ne ise .. kudum. içim yandı. Yalnız ona de· 
Yalnız ondan yabancı dilin lüzumunu ~il, hepimize, hayatını kaleme bağla. 
öğrendim. Edebiyat hocamızdı .. Ne mış, veya bizim gibi bağlamak niye. 
edebiyatı okuttu? Osmanlı edebiyatı tinde olanlara acıdım. 
mı? - Bu edebiyatı bilmediğini biz· Nurullah Ataç gibi, bu günkü ya. 
zat kendisi söylerdi - garp edebi· zı ve fikir hayatımızda say•lı bir yer 
yatı mı ? Edebiyatı Cedideden mi tutmuş olan bir muharrire bu kadar 
bahsederdi , son edebiyat nesli ile havai, bir fantazi mahiyetini bile ala. 
mi alay ederdi, bilmiyorum • Yalnız mıyacak kadar boş bir yazıyı yaz. 
onun Rasine bayıldığını öğrendim . dırlan mecburiyet büyük bir derdi· 
Hatta bunun için ona bir ad tak • mizin işaretidir. 

mıştık : Nurullah Atacın yeni bir kuyruk· 
( Rasin efendi hafidi , Abdulhak Ju yıldız hakkında yazdığı bu fıkra 

Hamid zade Nurullah hoca ) . da bir barcun edasından başka hiç 
Ondan duyduklarımla Fransız kla- bir mana yoktur. Alelacele, bir gaze. 

siklerine karşı içimde ilk tecessüs teye karşı bir taahhüdü ifa endişe· 
uyanmıştı. Sonradan onları bir nebze siyle , birbiri arkasına dizilivcrmiş 
okudum , sevemedim . Lamartinin , tatsız, manasız satırlar. 
Şatobrıyanm eserleri çok hoşuma Bu hal bizde şöhret yapmış mu· 
gitti . harrirlerin hepsinde görülmektedir . 1 

Bir aralık bize galiha Estetik Yazının bizdeki maddi ölçüsü çok en. 
de okuttu . Bu dersin kitabı, falanı gindir. Orta çapda bir muharrir [Yük-1 
yoktu . Bu, bizim için tap taze bir sek çapda olanları zaten çok az , 
şeydi . Ne olduğunun pek farkına ve ekseriya bu dereceye bir tali eseri 
varmadan bu ders hoşumuza git· olarak çıkmıştır] Biz de günde ya-
mişti. Bütün bir sene okuduğumuz zacağı yazı ile ar.cak iyi bir amele 
bu dersten kafamda kalan şey, Krit- gündeliğinden fazla kazanamaz. Bu 
gin her hangi bir edebt eser gibi sebebdendir ki , itibarda olan yazı. 
personel olması fikri , elimde kalan cılarımız için çok yazıp, boş yazıp 
şey de, emekle yazılmış güzel bir fazla kazanmak mecburiyeti vardır . 
not defteri oldu · Yazıcılık bizde henüz mazbut bir 

Sonradan birçoklarını lezzetle, 
zevkle takib ettiğim yazılarından 

onun Krıtik hakkında bize öğrettiği 
prensiblere daima sadık kaldığının 

farkına vardım . Tenkid çeşidi yazı· 

larında onun şahsiyeti, öfkesi, sevgi. 
si okadar açık bir surette hakim 
oluyordu. • 

Bize büyük bir gayretle okuttuğu 
bu dersden de büyük birşey öğre. 
nememiştik. 

Onun bize yaptığı en güzel, en ı' 
faydalı dersler, ders aralarındaki kısa 
teneffüslerde ve ders tatilinden . son. 
ra yaptığımız mevzusuz konuşmalar 

oldu galiba. 
Onunla neler konuşmazdık ki? 
Mütevazı meşrebi mi, yoksa geve· 

zelik ihtiyacı mı bilmem, onu bize 
karşı bir hoca gibi değil bir arka. 
daş g-ibi davrandırırdı. 

Bize, kupkuru derslerin çerçevesi 
içinde ::ıularnıyacagımız ne güzel şey· 
!erden hahsederdi.. Bunlar hayatı, 

ins3nı, ins. n ruhunu alakadar eden 
şeylerdi. Onunla serbestçe münakaşa 
ederdik . Bizim yontulmamış , saf· 
dilline ifadelere bürünen fikirleri
mizi, itirazlarımızı büyük bir ciddi· 
yetle kabul eder ve yine ayni ciddi. 
yetle cevab verirdi. 

O bizi modern tedris metodlariyle 
değil, Aristonun, Eflatunun usuliyle 
okutdu galiba. Bunun içindir ki, bir 
gün bir türlü geçinemediği bu dün
yaya, mantıksızlık, ve manasızlıkları
nı bir türlü hazmedemediği bu insan· 
!ara yüzünü çevirip göçmek için bir 
kovukta bir tas zehir içip de ara· 
mızdan ayrılacak olursa, arkasından 

dökülecek dost gözyaşlarına muhak· 
kak benimki de katılacaktır. 

Niçin yazdığımı biraz sonra Öğ· 
reneceğiniz bu yazıda onun edebi, 
ve ilmi hüviyetini münakaşa edecek 
değilim. Bu benim karım değildir. 

Fakat bana kalırsa onun en iyi 
tarafı, insan tarafıdır. Ve bana öyle 
geliyor ki; biz onu ne iyi bir hoca ol
duğu için, ne de daha o zamandan 
genç bir alim olduğu için değil -
doğrusu bunlara kat'i olarak şeha· 
det edemem - o zamana kadar hiç 
görmediğimiz derecede nadir bir [in· 
san ] olduğu için sevmiştik. ... 

Onun hakkında bu uzun başlan. 
gıcı niçin yazdım ? Yine kendisinden 
öğrtndiğim kritik "prensipine sadık 

kalarak, bir yazısı hakkında yapaca
ğım tenkid de samimi olduğumu is
pat için .• 

meslek haline gelmemiştir. Yazanları· 
mızın çoğu için yazıcılık ikinci derece
de, yedek bir meslektir. Asıl olan mes- 1 

!eğin bin dürlü mecburiyetlerinden, 
dertlerinden düşünmeğe ve yazmağa 
vakit bulmak elbette bir hayli güç 
ve hayli yiğitkaridir. 

Bu vaziyetin mesuliyetini gazete, 
mecmua patronlarına yüklemek de 
dçğru değildir. Öyle zannediyorum 
ki, bütün matbuatımızın gündelik 
tirajı komşu memleketlerde çıkan 

gündelik gazetelerden birinin bir gün· 
lük tirajına bile ulaşamaz. 

Geçen gün merak ettim ve büyük 
bir Avrupa gazetesinin bir günde 
harcadığı kii ğıdı hesap ettim . Mem. 
leketimizde çıkmakta olan kırk küsur 
gündelik gazetenin aşağı yukarı bir 
aylık kiiğıd ihtiyacını rahat rahat 
kapayacak bir mikdarda olduğunu 

anladım. 

Bütün derdin başı : az , çok 
az okuyoruz . Okuyabilenlerimi • 
zin saY'sını okuyanlarımızla nisbet 
edecek olursak okumanın biz de si · 
nema ve kahvede çene çalma dere· 
cesinde bile bir ihtiyaç halini alma· 
mış olduğu maydana çıkar . 

Bu derd epeyce bir zamandan beri 
ortaya atılmış, muhtelif şekilde teşhis 
koyanlarımızda olmuştur . Bir kısmı 
için, kabahat okuyucuda, bir kısım için 
kabahat yazıcıdadır . 

Halk okumuyor, çünkü okuyacak 
bir şey bulamıyor , dendi . 

Yazıcı , faydalı , ağır başlı ese· 
re heyes etmiyor . Çünkü okutacak 
bulamıyor , dendi .. Bunların ikisi de 
doğru olabilir . Fakat bence ilk defa 
yapılacak şey; ne olursa olsun halkı 
okumağa alıştırmak, okumayı birinci 
derec . de bir hayat ihtiyacı haline 
getirmektir . Bugün umumi irfan se· 
viyemizin kendisini , düşündürerek 
okutturacak , hususi tecessüs ve ih · 
tiraslara cevap verecek eserlere ih· 
tiyaç duyacağimız derecede yübelme· 
miş olduğuna kaniim . 

Buna , bugünkü insanlığın uğradı· 
ğı sinir buhranını , aletler medeniyeti 
diyebileceğimiz bugünkü medeniyetin 
tesirini de ilave etmek lazımdır . 

Bugünkü insanların artık uzun 
boylu okumağa tahammülü kalma. 
mıştır. Her şeyi süratle, bir kaç satır 
içinde öğrenmek ihtiyacındadır. Gün. 
delik hayatın ihtiyaçlarını karşılamak 
için icad edilen aletlerin temin et
tiği kolaylık, sürat, insanı uzun süren 
işten, güç işten korkutmağa başla
mıştır. 

nr1tslizt1 

,;;.;;;..;..~~~~~----------1--------------~--

30 Ağustos gecesi 
için hazırlıklar 

yapılıyor 

30 Ağustos bayramı gecesi 
Halkevi hazırlanmaktadır. Dün al· 
dığımız malümata göre; Halkevi bah. 
çesinde büyük bir gece hazırlan· 
maktadır. Konferanslar verilecek, 
müsahabeler yapılacaktır. Bütün 
halk bu geceye davetlidir. Davetiye 
yoktur. Program tesbit edilmiştir. 

Çukurov ..ı pamuk 
mücadele teşkilatı
nın bir toplantısı 

Bu yıl Çukurovada pamuk bö· 
ceklerile yapılan mücadeleyi tanzim 
ve idare etmiş olan mücadele istas· 
yonu, yarın müdür Haydar lrtelin 
riyasetinde mıntakadaki bütün mü· 
cadele memurlarını toplayarak bu 

yılki mücadele neticesini gözden ge. 
çirecek ve önümüzdeki senelerde 
mücadelenin daha muvaffak ve et 
raflı bir şekilde yapılması için ge. 
rekli tedbirleri tetkik ve tesbit ede· 
cektir. 

Ticaret odası içtimaı 

Şehrimiz ticaret ve sanayi odası 
idare heyeti dün saat 16 da 

ikinci reis bay Arsoyun riyasetinde 
toplanarak türkofis ve vilayetin 
vaki müracaatlarını tetkik etmiştir. 

Şehir dahili yollarının 
inşa ve tamiri 

Belediyece yaptırılmakta olan 
Eski istasyon şosası bitmek üzere
dir. Belediye bu yolurı her iki niha· 
yetini biraz daha temdid etmeğe ve 
kuru çeşme meydanının da tamirine 
karar vermiştir • 

Dumlupınara gidecek 
mümessil seçildi 

Dumlupınarda 30 Ağustosta ya· 
pılacak büyük merasime gidecek 
heyete belediye namına aza Bay 
Baki Tonguç seçilmiştir . 

Fuvarda 
• 

pavıyonumuz 

lzmirden dün aldığımız maluma
ta göre ; bütün Çukurovayı temsilen 
şehrimiz ticaret edasının lzmir enter· 

nasyonal Fuvarında güzel , temiz 
maddelerimizle tanzim ettiği pavı· 
yon çok rağbet görmüştür 

Bunun içindir ki, okumağa yeni 
yeni başlayan memleketimizde bir· 

dcnbire branış eserlerinin, ağır ve uzun 
etüd eserlerinin revacını beklemek ve 
bu çeşit eserlerle halkı okumağa alış
tırmayı düşünmek doğru değildir. 

Yalnız bu böyledir diyerek, işe 
Gangıster edebiyatı ve sırtının son 
hududlarına kadar dekolte eserlerle 
başlamak ta, ileride tashihine çok 
güç imkan bulabileceğimiz bir iti· 
yadın vücud bulmasına sebeb olur. 

işte Nurullah Ataca (Talisiz Yıl
dız) adındaki yazıyı yazdıran ve der

man aradığımız derd budur. 
Yoksa; Kipling'in kelimesine bir 

sterlin verecek kadar zengin bir yazı 
borsası bizde de olsa idi ne Nurullah 
Atac ve nede hiç birimiz edebi hür· 
riyet ve hüviyetimizi kurban edecek 
yazılar yazmazdık., 

iş dairesine gelen emir. 
Fabrikalar, hiç bir ameleyi gece sekiz 

saatten fazla çalıştıramıyacak 

Şehrimizdeki bllumum fabrikaların çaıı,ma saatleri ve yap• 
tıöı ı,ıer hakkında ı,ıenllen malOmata cevab verlldlilnl bir mUd· 
det evvel yazmı,tık , lktısad VeklUetlnden bu hususa dair 
Vlllyet ı, dairesi bölge amlrll§lne son bir emir gelml,tır • 

Bu emlre göre; hiç bir fabrika, 
hiç bir ı,cısını gece sekiz saat. 
ten fazla çaıı,ııramıyacaktır • 
Şehrimiz ı, dairesi amir veklll 
Bay Camii BUker , bu vaziyeti 
kontrol için dUn gece ziraat 
mensucal fabrikasını gazml• 
ve sonra Mlllf mensucat fab
rikasına gıtmı,tır . 

Milli mensucat fabıikası ihtiya· 
ca kafi amele temin edemediğinden 
muvakkat bir zaman için saat se 
kizden itibaren işlememektedir . 

Gelen emrin kati hükmüne gö· 
re fabrikalar bundan böyle gece 
amelesini sekiz •aatten fazla çalıştı· 
ramıyacaklardır . 

Milli mensucat fabrikasının ih· 
tiyacına kafi amele tedarik edebil
mesi için iktisad vekaletince bir haf· 
ta mezuniyet verilmiştir . Amele 
temin edildiği takdirde fabrikanın 
işi sekiz saat zarfında muntazam şe. 
kilde yürüyebilecektir . 

Talebe kayıdları 
Şehrimiz Ticaret okulunda talebe 

kayıdlarına başlandığını yazmıştık • 
Kayidler bir Ey!Ulde bitecektir. 

Kanlı boğuşma 

Üç kişi yaralandı 
Mihmandarın Prince bucağı kö

yünde ameleler arasında çıkan hir 
kavgada, Adananın Eski Hamam 
mahallesinden Adem oğlu Said ve 
ayni mahalleden Mahmud oğlu Arif 
ile Hankurbu mahallesinden Musta. 
fa oğlu Ahmed ağır suı ette yarala· 
narak Memleket hastahanesine yatı. 
rılmışlardır. Suçlu diğer ameleler 
yakalanarak adliyeye teslim edilmiş 
!erdir. 

Borsada satışlar hararetli 

Dün 6,667 kilo yeni klavland 
kilosu 38 kuruştan , 2,000 kilo çi· 
ğit kilosu 2 · 6,25 kuruştan satıldı • 
Satışlar her giin biraz daha inkişaf 
etmekte ve hararetlenmektedir . 

Orman mektebine 
girecekler 

Bursa ve Bolu orman mekteple· 
rine leyli meccani talebe alınacak· 
tır. Bunun için talipler arasında bir 
müsabaka imtihanı yapılacaktır . Bu 
mekteplere girmek için orta mektep 
mezunu olmak lazımdır. Arzu eden· 
!er Seyhan vilayet orman müdürlü 
ğüne müracaat edebileceklerdir. 

Sıhhatte tayinler 

Şehrimiz sıtma mücadele labora· 
tuvar şefi doktor bay Abdulkadir 
Bayazit , Antaly·a sıtma mücac\elesi 
kadrosuna verilmiştir . 

Dün şehrimizde hava rüzgarlı 
ve gök yüzü kısmen bulutlu idi. En 
;ok sıcak gölgede 34,9 santigrat 

dereceyi bulmuştur. 

Lise mezunları 
Sümerbanka memur 
olarak girebilecekler 

Sümer'>ankın gittikçe genişleyen 
faaliyeti karşısında memur ihtiyacı 
baş göstermiştir. Banka umum mü. 
dürlüğü bir çok genç memur ala. 
caktır. Alınacak memurlar Lise me· 
zunu olacaktır. Lisan bilenlere doğ· 
rudan doğruya 80 ve lisan bilme
yenlere 70 lira ücret verilecektir • 
Lise mezunları Sümerbank umum 
müdürlüğüne müracaat etmelidirler. 

Ekmek fiatları 
Şehrimiz belediyesi. ekmek fi· 

yatlarını sık sık tetkik etmektedir • 
Belediye encümeni dün de fiyatları 
tetkik etmiş ve un fiyatlarında bir 
değişiklik olmadığından halihazır 
fiyatla satılmasına karar verilmiş· 
tir. 

Kıbrısdan getirilecek 
buğdaylar 

Kıbrısdan getirliecek yüzelli ton 
buğdayın muamelesi şehrimiz çifçiler 
birliği tarafından takib edilmekte· 
dir. 

İş dairesi Baş Müfettişi 
Ankaraya gitti 

Şehrimiz iş Dairesi Baş Müfet· 
tişi Bay Mehmed Ali Üler Ankara 
birinci bölge İş dairesi amirliğine 
tayin edilmiştir. 

Ceza gören hanlar 

Belediye encümeninin yasağına 
rağmen sıhhi şeraiti haiz bulunmayan 
ve hanlarında yolcu yatıran Arıkoğ. 
lu ve Mahnıut Paşa hanları sahip· 
:eri onar lira para cezasiyle cezalan· 
dırılmışlardır. 

Bir kumarcı grubu 
yakalandı 

Yeni Tabakhane civarında bah. 
çeler arasında Süleyman oğlu Mah· 
mud isminde birisi ve yedi arkadaşı 
kumar oynarlarken, jandarRJ<llar ta· 
rafından Cürmümeşhut halinde ya. 
kalanmışlar ve önlerinde zarlarla 
701 kuruş para müsadere edilmiş

tir. 

Bir adt.m bıçaklandı 

Aldığımız malumata göre; Bey 
• 

köyünden Aptullah -oğlu Şükrüyü 
ayni köyden Yahya oğlu Ömer a· 
dında birisi, bıçakla muhtelif yer 
!erinden fenı. halde yaralamıştır. 
Yaralı Memleket .Hastanesine nak 
!edilmiş, suçlu da tevkif edilmiştir. 

13 yaşında bir kızı 
kaçırdılar 

Ayvalı köyünden [Ceyhan] 13 
yaşlarında Hüriyet adında bir kız• 
ayni köyden Avşar Aptullah ismin
de birisi kaçırmıştır. Jandarma, Ap· 

· tullah ve Hüriyeti aramaktadır. 

25 Ağustos 

Sadık Şahin 

•insanla kuş ve diğer hayv 

ahbaplığı her halde çok ııt tııın e 
bir şey olsa gerektir. insanlar . rıı koy 
kika , at, eşek, fil, keçi gibi bulnı 
ten ehli hayvanları istedikleri 

&Öster 
terbiye etmektedirler. Fakat 2anıan 
ve yarı vahşi ve bilhassa uçuctl 

Yesirıd 
vanları kendine bağlamak her tün ha 
çok zordur . t sela 

Lugano köy ken'\rında küçiik lacağı 
köyde oturan bir adam eline Bu 
diği bir Şahini kendine o kad~ lanıııı 
tırmıştı ki gece gündüz birbiri 
ayrılmıyan iki ahbap olmuşl 'P•nlaı 
O kadar ki : Adamcağız ne · dtıı k 
gitse şahini de heraberdi. Yürii . e ha 
şahin tepe>inde uçar, onunla 

1
1 

ola 
itika 

oynar, sahibi oturursa o da Y' k 
otururdu. Bu ahbablık üç t İçi 

iltça e 
devam etti. Nihayet köyün 

· Yıdır 
adamları bir gün zavallı şahini 
silahla öldürdü. bir P 

ri at 
Adamcağız günlerce bu s 

Ne dostun yasını çekti. 
• "k .u huı Güzel istatıstı ge . 

A caba dünyada hapishane ~- hiç bfr 
!erini bekliyen ne kadar 1 eken 

var? diye bir sual arasıra hiir ~s 
sanların aklından geçmmeesi k 
değildir. 

Cemiyetiakvam, beynelmilel 
za komisyom:Ou 88 memlekette 
hususta tedkikat yapmak üzere 
zif etmiş ve komisyon derhal 
mağa başlıyarak güzel bir ista • Fa 
meydana getirmiştir. aksı 

Buna nazaran lngilterede b a tııü 
100,000 kişiden 30, Polonyada 1 ltıık&ıı 
Almanyada 157, Litvanyada 1 lvl 
lstonyada 276, kişi hapishan 
yaşamaktadır. 

En az mahkum veya mevkuf 
landa' da olup burada 100,000 
de ancak 20 kişiden ibarettir. 

Maksim Gorkinin 
kaplumbağası 

I
• tal yada'. Pal~rmoda bal~k a~lıyan, ette 

adam bır giın çok acaıb bır vak ay, 
aya rastlamıştır. Balık avına ç '.1nda 
meraklı, gün ve saatlerini deniz lhan 
yısında oltası elinde geçiren bu a 1~ 1 ' 
mm oltası birgün herkesi hayretle 11 

düşüren bir kaplumb1ğ çıkardı. 
Kaplumbağa tam 98 kilo ağ 

lığında ve üzerinde yazılar var 
Adamcağız o civarın büyüğüne 
racat ederek tuttuğu hayvanı gös 
riyor ve üzerindeki yazı aynen ko 
ya edilerek akademiye gönderiliy 
Orada Rusca olan bu yazının ma 
şudur: Öne 

Ben, Toto adındaki bu kaplu Yadi, 
edil bağamı 1 Mayıs 1922 de serb 

bıraktım. ağırlığı 52 kilo, uzunlu tildı, 
90 santimetredir. O bir · Sardinal 
seve seve yer. 

Maksim Gorgi. Kapri!. 

bir 
Sıta.I 

'atı 
--------------ı Vctiı 

Ceyhanda 
30 Ağustos için hazırlıkl 

yapılıyor 

Ceyhan: 24 (Hususi muhabirimizden) 
30 Ağustos zafer v ~ uçak ba 
rarnı hasebiyle bu şerefli gün , 
yıl Ceyhanda da eşsiz bir şekilde 

kutlulanacağından şimdiden hazırlı' 

bun 
Ca.k 

kerı 
tur. 
sur~ 

kar 

tisi 
tay 
ın 

laro 
bir 

ğa başlanmıştır. Bu günde çarşıdaki 
bütün dükkanlar bayraklarla süsle' 
neceğinden , yeni bayrak kanunun• ıeı 
göre eski ve yırtık, kirli bayrak!• 
dükk5.nlarım süsleyenlerin ağır cez• de 
ile ctzalandırılacakları alakadar llİ< 
makam tarafından halka bildirilmif Ve 

olduğundan halk, yeni bayrak te· en 
darikiyle meşguldur. Bugünde yapı 
lacak merasim için ilgililer tarafııı 

dan programlar tertip edilmektedir· 
Halkevimiz salonunda da o gece 

konferanslar ı- erilecek tir. o 



HAVA 
Ve 

OPRAK Harpde tayyare 
=lerdc parlamentoda hava 

afaası tetkik komitesinde 
k eden tayyarelere yerden 

but oyabilmek için gizli metod-
0 .. nıalc yolunda bir haylı terak-
•Olterdj~· d b 
21 5ın en ahsolundu . Ay-

ıım~. ca:da. bu husustaki çalışmalar 
~ b c bır kaç sene içinde bizim 
&el& ava ~ü.cumlanna karşı tam 

ı. 'ilet ıçınde yaşamaya imkan 
tatıınızdan dem vuruldu . 

Bu beyanat şiddetli surette al· 
~ıştır · Eminim ki bu alkışı 
kr 1 havada mukabil taarruza 

h 
almaksızın işin ~ilim saye-
alledı'I ğ. · ··ğ · • ol cet ını o renıp sevın. 

ltiJc an rnebuslanmızdı . Hiç bir 
. ~cı bu memleketi müdafaa et· 

~çın başka bir memleketi param 
d ctrrıcği istemez . Ondan do· 

..;,r iri .hava tehlikesine karşı böy
ri Pasıf müdafaa tarzı öteden· 
Nraştırılagelmiştir • 

h c Yazık ki ben bu yazımla 
uJ ' Yaları parçalayacağım Bu 

tc 'd· · • 
'ç b~ 1P ayakta durarak , kepdili 
t k ır Yumruk sallamaksızın , sa· 
~rıdine havale edilen yumruklara 

0111 gererek galip gelmeyi kuran 
J;.y Far'ın hulyalanna beıazer • 

va ıniiôafaası mümkündür . 
~u , hatti bir takım p>litika· 

__..0.,._lllıkinsız olduğunu söyledikleri 
i . larda tekrar tekrar iddia R 
fllJıdir F . 
k alat mukabil bir hücuma kalk-

a ~Zan , koruyucu ve pasif bir ha· 
lbl..~udafaası imkansızdır ve daima 
~z kalacaktır • 

tıı Müdafaa tetkik komitesindeki 
ııl •damlarının ballandıra ballandıra 
•tbldarı gizli ve esrareniiz korun· 

~Usullerini dinliyerek kendimizi 
trnıyalım • Bir şeyi gizli tutmatı 
.defa ona liyılc olmadtı itiban 
ın etrnck içindir . 

etf ~ adamların iayret ve faali
erı takdire la 11ctir • Fakat bu 

,::1c bu ıpeleketin hava hücumla 
ara maaun bir hale geleceğine 

Ilı rnak dotru değildir , Bunu yal
~' kuvvetli bir hava filosu yapabi. . 
y Bir tayyareye bakınız. Bu, dün· 
( lnan en çörden, çöpten, en müda· 
r~z nesnesidir. Yadigar ve batı.: 
d~ra meraklı bir çocuğu, bir kaç 
'tı ~ için yerde bulunduğu zaman 
y buyük bir bomba tayyaresinini 
'ttl 8nıtaı bırakınız; o, hiç zorluk çek· 
~en bunu harab edebilir. Bundan 
y ~ bir çok tayyarelerin hatıra ve 
ed~ıgar meraklıları tarafından harabl 
1.:ııl~iti de görülmemiş bir şey de
ıı dır. 

1 bi Büyüle bomba tayyarelcrinden 
aı r filoyu, bir tayyare meydanına 
ralayıuız. Sonra delinin birine bir 

labr vererek bunların arasına koy· 
Veriniz. Herif kısa bir müddet içinde 
bunlara, en aşağı, iki ay çalışamıya· 
Cak bir hale getirebilir. 

k Bu böyle olduğu halde sürati 
cndisini pasif müdafaaya karşı ko

tıır. Birde mukabil hücuma kalkmak 
kUretiyledir ki tayyare, tayyareye 
•rıı bir korunma aleti halini alır. 

f . Hava müdafaa toplarından bi
~l&in attığı bir gülle !le wrulan bir 

YYarenin pilotu artık o makinenin 
:•hvoldutunu düıünür. Bunu top
.ra karşı koyabilecek şekilde zırhlı 

bir hale koymağı hayalinden bile 
leçiraaez. 

Şu halde bomba tayyaresi, sa
dece bir hücum aletidir. O, IUratle 
tideccti yere gider, bombasını atar 
Ve gene geriye döner. Yolda buna 
tıı ufak bir isabet olsa işi bitmiştir. 

hücumlarına 
karşı pasif mü 
dafaa imkan ha 

1 ricJ_nM~rn~g post'dan --
O. STEVART 

Bir tayyare çırıl çıplak döğıışür. 
Bu, güzel bir tavsiftir. Üzerinde zırh 
ve saire gibi korunma techizatının 
bulunmayışı onun atletik kudretini 
artırır. 

Pasif müdafaa aletleri ise ağır, 

örtülü, sarılıdır; tıbkı bir beyzbol 
oyuncusu gibi. Şimdi böyle giyimli, 
kuşamlı bir adamı, çıpla'! bir adam· 
la sürat yrmşına sokunuz. Görürsü
nüz ki çıplak adam, çevik hareket 
etmek imkanlarına daha ziyade malik 
olduğu için yarışı kazanacaktır. 

Tayyare de hafif ve süratli ha
reket edebilir. O, birdenbire hare
kete geçer ve uçar, gider. Pasif mü· 
dafaa vasıtaları İte, hemen hemen , 
hareketsizdir. Tayyare , göreceği işi 
görür, döner. Pasif müdafaa vasıta· 
sı, bili, olduğu yerdedir. Müdafaa 
vas,tuım, müteharrik bir hale geti· 
riniz. O uman bu, bir atletin mu· 
tad ~lbiselerinden ~asma ben 
zer. O zaman da konmma vasıtası, 
ortada tayyare bambala'rma kendi 
si bir hedef tetkil edecektir. 

Bu takdirde biriaine darbe İn· 
dimıeyi düfünen, ve bu arada ondan 
gelecek darbeyi önlemeyi ihmal eden 
bir adama benzersiniz. 

Hava harbında bu harp prensi· 
bi, zerre kadar, tadile utramış de. 
ğildir. 

Babsedilen gizli araştırmalar, şüp· 
hesiz, dabiyioe şeylerdir. Fakat bun
lar, bir defa ortaya konulsun, o za· 
man, iddia edildiği kadar, fevkalade 
şeyler olmadığı görülecektir. Sözün 
kısası, bunların bütün cazibesi gizli 
tutulmalanndadır. Sade bunlara gü. 
venmek büyük bir bata olur. Hiç 
bir nevi pasif müdafaa, yalnız başı· 
na, kafi sayılamaz. 

Onun için, memleketin böyle 
müdafaa çareleri aramakta vakit ge· 
çireceğine, var kuvvetiyle hava harp. 
lerine hazırlanması lüzumuna kanaat 
edenlerdenim. 

Hava harplerinde birinci mesele 
sürat meselesidir. Bu sürat , yalnız 
uçuşta değil, organizosyonda da la
zımdır. 

Pasif müdafaa, ne bugün, ne de 
yarın muvaffakiyet saklayamaz. 

Bugün yapılacak şey, dünyanın 
en süratli tayyarelerine malik olmak 
ve tez elden teşkilatı tamamlamak
tır. 

Günün birinde bir düşman Lond· 
raya havadan hücum edecek olurşa 
buna karşı alınacak tedbir, o düşma. 
nm can alacak bir noktasına, anın· 
da, gayet muktedir pilotlar tarafın· 
dan idare edilen en süratli tayyare· 
lerle saldırmak olacaktır. 

Toplara , balon manialarıoe , 
zincirlere, beton yapılara sığınaklara 
güvenenler kendilerini aldatmış olur
lar. 

Bir hava hücumuna kar~ı müda· 
faa , bugün kabildir. Bunun için de 
süratli avcı ve bomba tayyareleri 
liıımdır. 

Tayyarelere karşı pasif tedbirler 
müdafaa, bugün de, yarın da kabil 
olamıyacaktır. 

Tarihte de görüyoruz: Hücuma 
karşı müdafaayapılır. Fakat pasif bir 
müdafaa hareketli bir hücuma karşı 
bir şey yapamaz. 

Kastamonide 
Atatürk günü 

Ankara : 24 (Türksözü muha. 
birinden) - Atatürkün Kastamoni 
ve Çankınyı teşriflerinin onuncu ve 
on ikinci yıldönümleri dün her iki 
şehirde de coşkun tezahüratla kut· 
lulanmıştır. 

Almanyada büyük bir 
infilak oldu 

Berlin: 24 (Radyo) - Dün öğ· 
leden sonra Stella yakınında bir in 
filak olmuştur. On iki kişi ölmüş 
76 kişi yaralanmıştır. 

infilak, büyük manevralar saha· 
sında topçu endabat kıtasmda ol 
muştur. 

Kara sul rımızda 
torpillenen İspanyol 

• • 
gemısı 

Birinci sahifeden artan -

tulü mevçleri S. O. S. işareti veril
diği zaman lspanyol gemisinin Türk 
sularında bulunduğunun tesbiti key· 
fiyetinde büyük bir rol oynamış

tır. 

Meçhul tahtelbahir tarafından 

atılan torpil lspanyol gemisinin buğ 
day yüklü ambarına isabet ettiğinden 
saçma gibi etrafa püsküren bayday
lar bir tayf ayı yüzünün muhtelif yer· 
)erinden ağırca yaralamıştır. 

Geminin telsizcisi Jose Cavalie · 
ronun da korkuda bir müddet dili 
tutulmut ve el'an duçar oldutu 141-
kın vaziycttten kurtulamamı\ıbr. Kor· 
kunun tuiile kendisini denize at11111 
ve arkadaşlan tarafından güçlükle 
zaptedilerek sandalla Bozcaadaya 
çıkarılm11tır. 

T orpito atıldığı sırada gemi son 
sÜt atiyle Bozcaadaya doğru ilerle
mekte o!dutunclan , sahilden yarım 
mil mesafede , yani limandaki men· 
direğin 150 metro uzapda baş tan 
kara e\ılliştir • 

Vaziyeti 'Uzaktan takip eden 
meçhul tahtelbahir attığı torpil he· 
define isabet ettiğini görünce derhal 
suyun altında kaybolmuştur . Tah· 
telbahirin bir ltalyan gemisi oldu
ğunu ısrarla söyleyen tayfalar , 
torpil atılırken tahtelbahirden hal· 
yanca bağırışmalar işittiklerini söy· 
}emekte ve General Frankonun elin· 
de ve lspanyol donanmasında Ar· 
muro vapurunu batıran tipte tahtel · 
bahir bulunmadığını ilave etmekte· 
dirler . 

Bunların ifadesine göre , lspan· 
yol tahtelbahirlerinin burunu hattı 
müstakim şeklindedir, ve taarruzu· 
na uğradıkları burunu meyilli tipteki 
tahtelbahirlere yalnız ltalyan ve Al · 
man donanmasında tesadüf edilmek· 
tedir . 

Gene tayfaların ifadesinden an· 
!aşıldığına göre , mütearnz tahtel
bahir Çanakkale Boğazı dışında bek 
liyormuş. lspanyol gemisinin Boğaz· 
da ı çıktığını göriince bir müddet 
oou takib etm~ ve yukanda izah 
kdildiği şerait altında batırmıştır . 

Bu vaziyete göre taarruzun bi· 
dayetten itibaren Tüık tularında ce· 
re-yaa eltitine tüphe yoktUF demek· 
tir . Nitekim Türk sulan haricinde 
torpillenen bir vapurun Bozcaadaya 
yarım mil kadar yaklaşmasına im· 
kan olmadığı hususunda bütün de· 
niz mütehassısları müttehiddirler. 

Bugece nöbetçi eczane 
Belediye yanı civannda 

Yeni eczanedir 

Atineye gelen 
prensler 

Atina : 24 (Radyo ) - lngiliz 
kralının kardeşi Kent Dükü ve Dü
şesi mütenekkiren buraya gelmişler 
ve uzun müddet şehri gezmişlerdir. 

Atina : 24 [ Radyo ] - Bir 
kurvazyer yapmakta olan Monako 
prensi Atineye gelmiştir . 

1 Mübadil Rumların 
alacak işi 

Hükumet bu hususta 
yeni kararlar aldı 

Ankara : 24 [ TÜRKSÔZÜ mu· 
habirinden ] - Hükumet iki aylık 
vize ile Türkiyeye gelmelerine mü
sade edilmekte olan mübadil Rum 
lardan bazılarının yurdumuzdaki 
kısa ikametlerindeki hususi işleri 
hakkında bir karar almıştır. Bu ka· 
rara göre; mübadele dolayısile kar
şılıklı olarak Türk ve Rum ahalinin 
mentul emvali tasfiye edilmiş oldu
ğundan mübadeleden 'evvel vukua 
gelmiş bu alacaklarını tahsil etmek 
istiyenler derhal geldikleri yer 
lere çevrilecektir. 

Uzakşark harbı 

- Birinci sahifeden artan -

Her gün de takviye kıtaları gel· 
mektedir. ~ Nankinde lngilizlere ait. 
bir binaya isabet eden bir obüs 300 

.Gen fazla insanın ölümüne sebep ol
muştur. 

Şanghay: 24 (Radyo) - Tien 
- Çindelci vuiyetin ·~erginliği do. 
Jayısile bütün Japon ticaret mağaza. 
lan kapanmış ve ıehirde bulunan iki 
yüz küsur bindCA< ıbaret olan Japon
lann tahliyesine başlamıştır. 

Londra : 24 (Radyo) - Şang· 

Seyhan Vilayetinden: 
1 - Kozanda hususi idareye 

ait cins ve mevkileri aşağıda yrzılı 

taş ocakları resmi ile emlakin bir se 
nelik kirası açık arttırmaya konul
muştur. 

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

3 - Arttırma 7 Eylul 937 Sa· 
lı günü saat (11) de Vilayet daimi 
encümeninde açık surette yapılacak. 
tır . 

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

Cinsi 
Sazotu ve oklakiyesi 
Taş ocakları resmi 

Dükkan 

" 
ti 

" 
Han yeri 

Mevkii 
Tılan 

" eski çarşı 

" " 
" " ırmak caddesi 

pazar yerinde 

26-28 -1-5 4449 

--~··· 

Sahife : 3 

Bayanlar 1 Baylar 1 

Meşhu r l svlçre saatları gibi dünyan ın en 
küçük • modern , güzel • şık , portatif ve 
sağl am • 

Hermes 

Müracaat : 

YAZI 

MAKiNESi 
ahmz ı 

Rıza alilı Sarar 
Posta kutusu 95 ) ( Telefon No. 265 ) 

27-30 8305 ... ................... ... 
Aşçı aı anıyor 

Evde çalışmak üzere bir aşçı ara. 

nıyor. Matbaamıza müracaat edil-
mesi. C. 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Dost Rusyaya ait ve Rusyanın iç yüzünü ve Rus halkının hayat mü
cadelesini gösteren büyük sergiizeşt 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 
( Kimilen renkli ) 

8448 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

haydan verilen haberlere nazaran Ja · --ıiııılıım-• 
ponlar bu sabah bütün cephelerde 

Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir. 

karadan deniıden ve havadan taar· 
ruza başlamışlardır. 

Çinliler kuvvetli bir mukavemet 
göstermektedirler. Ç in ajansı dün 
Şanghayda karaya çıkarılmış olan 
Japon kıtaatının tamamile püskürtü). 
mekte olduğu bildirilmektedir. 

[ Zabıtada 
---

Evi soyarken cürmünıeş· 
hud halinde yakalandı 

Yüksekdolap mahallesinden Ah
med oğlu Ali adında birisi , aynı 
mahallede oturan Ali kızı Sıdıkanın 
evine iirdiği anlaşılmış ve yapılan 
baskında cürmümeşhuCI halinde ya· 
kalanmıştır . 

mı ıa::m c: z _ wsam 

Seyhan Defterdarlığından 

Hurma boğazı dalyanına akmakta 
olan Ceyhan suyunun ceryanına mı. 
ni ola~ak ~eddın keşif resim , plan 
ve harıtası mucibince bin altmış li 
ralı~ muhammen bedelli !nşaf.ta is
teklı çıkmadığından eksiltme müd· 
deti 6 Eyh11 937 pazartesi günü 
saat on dörde kadar uzatılmıştır . 
isteklilerin o saata kadar Defterdar. 
lıkta toplanan koıuiı,Ypna gelmeleri 
ilan olunur.8452 

.------~~----------....;. ...... 
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Muamele Vergisi Kanununun bazı maddelerlnln 
dellftlrllmesl ve bu kanuna bazı maddeler 

aklanması hakkında kanun 

l\ abıtl ıarihi : 12 lıazıran 1937 
[ Resmi Gazete ile ne§ir ve ıUinı : 24 lıaziran 1937 - 'ayı 3639 J 

Kanun No: 3257 

Sınai müesseseler bir aya aid muamelelerin vergisinden peşin satışa 
taalluk eden kısmını ertesi ayın on beşinci günü akşamına kadar öde. 
mekle mükelleftirler. Veresiye satıldığı tevsik edilen kısım ile satılmak 
üzere komisyoncuya veya satış şubelerine gönderilen malların vergisi be
yannamenin verildiği ayı takib eden ayın on beşinde tahsil olunur . Ve. 
resiye satılan malların vergisi, 18 inci maddede yazılı neviden teminat gös
terildiği takdirde biri muamelenin taalluk ettiği ayı takib eden dördüncü 
ve digeri beşinci ay içinde ve müsavi iki taksitte tahsil edilmek üzere te· 
cil olunur. Bu kanuna göre veresiye addolunacak satışlar en az bir ay 
vade ile yapılmış olanlardır. Sigorta şirketlerile banka ve bankerler her 
ay için tahakkuk ettirilen vergiyi ertesi ayın on beşinci günü akşamına 
kadar ödemeğe mecburdurlar. Gününde verilmiyen taksitler % 10 zamla 
tahsil olunur . 

Madde 6 - Mezkiir kanunun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde de· 
ğiştirilmiştir : 

işlerini bıraka11 veya başkalarına devreden mükellefler , keyfiyeti on 
beş gün içinde mensub olduklan varidat dairesine yazı ile bildirmeğe 
mecburdurlar. Devir halinde, ihbar beyannamesini , devreden\erle devra· 
lanlar müştereken imza ederler · 

lşleripi terk veya devreden mükellefler hesa\Jı verilmemiş olan mua. 
meleleıiai meoaub oldukları varidat dairesine ayni müddet içinde beyan· 
name ile bildirmeğe mecburdurlar · Devir halinde devralanlar devreden 
namına tahakkuk etmiş olup henüz ölenmemiş bulunan vergilerden do· 
layı devredenle müıeselsilen ınesuldürler . 

Ancak, devreden veya devralan tarafından bu vergi miktarında 24430 
numaralı kanunun 18 inci maddesinde yazılı neviden teminat gösterilmek 
şartile henüz ödenmemiş olan vergilerin taksitlerinde ödeneceği yazı ile 
taahhüd edildiği takdirde devredene mes'uliyet teveccüh etmez. Bir tak· 
sitiıı miadında ödenmemesi halinde diger taksitler muacceliyet kesbeder 
ve minata müracaat suretile istifa olunur. 

~in terki halinde ödenmesi lazım gelen vergilerin terk tarihinden iti
bar 1 en çok on beş gün içinde tediyesi mecburidir . Tasfiye ve fesih 

Şu halde, ilk bakışta hücum eden 
~r tayyareyi tahribten daha kolay 
"it fey yoktur. gibi gibi görülür. 
Ftkat pıeseleye yakından bakacak 
0lursanın, tunu böıürlÜnüz. 

Hava tehlikesine karşı alınan 
gizli tedbirlerdrn bahseden ve bun
dan heyecan duyan politikacıları 
kendi hall~rine b.rakaluıı ve biz, ha· 
ve fi!o111ulu aıtbrmata tetki)itmuzı 
tamamlamağa devam edelim. &.•--------·---~ ill[ll-.... -..-1111111!~ .... ~·~---...: 

hal inde de ayni suretle muamele olunur. 
8303 - Soau var -



Sahife : 4 Tlirlı:sözn 

Fiyab 

Adana Borsası Muameleleri 1 BELEDİYE İLANLARI 1 
---------------~P~A~M~U~K-ve_,,K~O~ZAo:--·-----------~ 

;..,.--------------~-----------------------------------Kilo 
CiNSi En az 

K. S. 
En çok 
K. S. 

·apımalı pamuk-- =--· 
Piyasa parlağı • 
Piyasa temizi ,, 36 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 38 39 

YAPAGI 

Sa blan Miktar 
Kilo 

ı-~B~ey,_a~z __________ , _____ 1--------ı 
Siyah · 

ÇIGIT 
Ekspres ·----'--------·----- , ______ ----------· 
iane 
Yerli "Yemlik., 

•--.-.-,~,T~o-h-um-"-ıu~k-.. --ı----ı---- -
:; U BU BAT 

Arpa - 3,-30 -
1-="'--.,--------ı Fasulya 
·-~.,.....,<'--------ı------------1 Yulaf 

Delice 

1 __ K_u~ş~y_e_m_i _____ ------l-----~1 _______ _ 
Keten tohumu 

Mercimek ·---l---===ı,~~------Susam 

UN 

1 
?ört yıldız Salih f 650 

u'-"ç---'"'----'-'"------ı~25 __ _ :B ~!-Dört yıldız Do~ruluk 650 __ _ 
~ - ı üç ,, ., 1 600 
::ı c s· ı 900 :§ ~ ı-ımit ,, 

32 E; Dört yıldız Cumhuriyet 1 675 __ _ 

f:: "'ı üç .. " 1 625 
1 Simit .. 1 

Liverpol T elgraflan 
24 I 8 I 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

Santim Pene. 

Hazır \ 5 jifı_!:Lv~·~· .-------1·---\ •--------- 5 50 Rayışmark 1 96 
B. Teşrin vadeli ı ~ F k ( F ) --21 06 - ran ransız 1 

,_ı_·k_. _K_a_nu_n_v_ad_e_li ___ ~- 54 Sterlin ( İngiliz ) 631 00 

1 _.:cHcc:in.:..:t....:hc:.:::a:::zı.:cr _____ 1 __ 5 __ 
1
04 Dolar (Amerika) ı~- 96 ' 

Nevyork 9 61 Frank ( İsviçre ) . 

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 
Radyoaktivitesi bütü?? dünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 
Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 

muztarip olanlaıla Cilt hastalığı olanlır rr.ulltka ~u ılıcaya gelmelidirler. 
Senelerce çocuğu olırayanlar Kı.dreti fatırarm hı feyzindrn mustdit 

ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardır 
Her türlü esbabı istirahat mükrmmeldir. Her şryi ucuzdur . 

1 
Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar ;;ı.nlar· Kuruş 

dır: 200 Bir gecelik Odalar dört kişiliktir. 
otel odası 

125 Bir gecdik 
taş odalar 

75 Birinci baraka 
50 ikinci " 

Fazlasından fark alınır 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi ücreti günde 
15 Umumi 

" iki defaya kadar • 
Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek-

tiğini ! iztirabı unutmayınız.8264 50 

Amanos tepelerinin Ş~rbet kaynağı 

KAYA DELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kaya delen 
Kayadelen 

Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin dile colcuı uln bir lcristaldır 

Fenni cihazlarla, rayla11n üzerinde vagonlaraakıtılır 

Menbamdan sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su dt>ğil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 

Büyük dam~canaJar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 110 

(Levha, siper asanların nazarı dikkatine) 

1- Bilumum dükkanlarla ticari,sınai müesseselerin kapılarına asılan lev · 
halarla tente, siper ve sabit saçaklara ait 937 senesi tahakkuk resmini 
gösterir tahakkuk müfredat cedvelleri bele.diye dai~esi t~h~kkuk memur
luğunun kapısına asılmıştır. Levha, tente, sıper resımlerı kıracılardaıı, sa· 
bit saçak resmi de malsahiplerinden alınır. . 

2- Sabit saçak resminin ödeme müddeti ağustos ayının sonu ve hır 
taks;ti ele levha, siper tente resminin ödeme müddeti Eyh11 ayının sonu 
ve bir taksittedir. Bu müddet içinde ödenmeyen bu resimlere yüzde on 
ceza eklenir . 

3- Bu cedveller 26-8-937 perşembe günü kaldırılacaktır.itirazı olan· 
]arın bu tarihe kadar istida ile belediye riyasetine müracaat etme leıi i!an 
olunur.8429 17-21-25-29 

1- Açık eksiltmeye konulan iş (58) adet tulum ve başlık ile bir adet 
elbise ve kasket ve iki adet mavi iş elbisesi : 

2- Muhammen bedeli: 355 liradır. 
3- Muvakkat teminatı : (15) liradır . 
4- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler . 
5- ihalesi Eylülün altıncı pazartesi günü saat 15 de yapı~acak~ır .' 
6- İsteklilerin muayyen gün ve saatta teminat makbuzlarıle bırlıkte 

müracaatları ilan olunur. 8453 21-25 - 29-2 

Çırçırlar işlemeğe 
başladı 

Malatya bet ve iplik fabrikası Türk Anonim şir_ketine devredilen 

Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrıkası busen e 

de saygı değer çifçi ve tüccarlarımızın klevland ve kozalarını çekmeğe 
başladığı ilan olunur.8454 25-28-31-3-5 

---------------------------------------. İki yeni model 

ASPiRATöR 

Sıhhat Müdürlüğünün fabrikalar için 

tensip ettiği yegane Toz çekme boruları Ve 

Koza sevk boruları Her fabrika için elzem sağlam 
zarif ve en pratik model : 

Sipariş vukuun fa derhal yapılır. Ve hariçten sipariş kabul edilir. 

Müracaat : Karasoku Alemdar sokağı K. 

Ahmed Öğülen 
8402 7-15 g. A. ------------·-----

t . . -
RALEI GH Dünyanın en sağlam, en zarif, bisikletidir. 

RALLİNİN Mnhtelif tipleri vardır. 

RALLİ Markada, bisikletteki en son tekamülü göreceksiniz. 

•• 

Satış yeri : Dörtyol ağzı Kolordu caddesi 

8437 4-15 

M. Oedeojjlu 

g.A. ,_ ____ ...., ________ .., __________ ~-------------------· 

Kelvinator 
Sağlığın mi· 

yardır . Sizi bir 
çok hastalıklara 
karşı korur.Da. 
ima taze gıda 

verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 
unutturur,eviniz 
sıhhat ve neş'e 

verır. 

Kelvinator 
Buz dolapları: 

yiyecek ve içe. 
ceğinizi muhafa 
za etmekle mid 
ve barsak has
talıklanna mani 
olur,ateşli hasta
lıklarda en bü· 
yük yardımcısı· 
dır. 

25 Ağustos 1937 

Peşin ve veresiye satış yeri 
Sahibinin Sesi " Yeni Mağaza ,, 

Ş. Rıza İşcen 3 
7966 

ınu 

Zel 
tııa 

Belediye karşısında 

te 

~~ 

Tilt 
ıs 

k 

• c 

1T(jRKiYE iŞ BANKASI g 
N 
ti 
k 

Seyhan vilayeti daimi en 
cümeninden : 

1- Nafia dairesi için kılıfla bir
likte (4) mühendis çadırı ve kılıfla 
birlikte (20) mahruti çadır açık ek. 
siltmeye konulmuştur.Muhammen be
deli (1600) liradır. 

2- Eksiltme 1937 senesi ağus
tosun 31 ci salı günü saat 9 da Ada. 
na hükumet konağı içinde vilayet da· 
imi encümeninde yapılacaktır. 

3- Hususi şartname , mukavele. 
name, projesi isteyenlere Nafia dai. 
resinden bedelsiz verilecektir. 

4- Muvakkat teminat (120) lira. 
1 dır. 

5- lsteldiler ikinci maddede ya· 
zıh tarih ve saatta vilayet daimi en. 
cütnenine müracaat edebilirler. 

8421 14-18-19-25 

281 

Seyhan Valiliğinden : 
r 
s 
ti 

Bu yıl bölgemizde yalnız Kle 
land ve yerli kapalı koza çrşidi pi k 
mııklar ekildiğinden her çırçır fab 
kası yalnız bu iki ç~şide münha 
olmak üzere istediği çeşidi çırçır! 
mağa başlamakta serbesttir. Anc 
kontrolü temin için her fabrikaP 
önce çırçırlıyacağı çeşidi Adana 
retme çiftliği müdürlüğüne çırçır! 
mağa başlamadan evvel bildirme 
lazımdır. işlemekte olduğu çeşi 
değiştirmek istiyen çırçır fabrika! 
2903 sayılı kanunun üçüncü mad 
sinin ikinci fıkrası hükmü dahilind 
muameleye tabi tutulacaklardır. 

Çırçır fabrikalarının bu hükü 
ler dahilinde İş yapmalarını temin 
keyfiyet ilan olunur. 

8444 

Seyh D ft d l v d Seyhan defterdarlığında an e er ar ıgın an 
Ceza evindeki inşaat ve tamirat

tan artan tuğlıJ, taş, enkazın muham
men bedeli olan yetmiş lira üzerin· 
den açık arbrması 10 on gün uza 
lılmıştır. isteklilerin teminat akça. 
sile 6-Eylı11-937 pazartesi günü 
saat 14 de defterdarlıkta toplanan 
komisyona gelmeleri. 8451 

Kiralık ev 
Kız Lisesi civarında üç oda mut· 

bak ve müştemilatı havi bir ev ki. 
ralıktır. lstiyenlerin matbaamız ida. 
re memuruna müracaatlan ilan olu-

nur. C 

Köşke rlerde 63 numaralı dü~ 
kanın bir senelik icarı açık artırnıl 
ğa çıkarılmıştır. Bir şenelik muharıı 
men bedel icarı altmış liradır . Is· 
teklilerin yüzde yedi buçuk nisbe< 
tinde teminat akçasile 9 f.ylul 931 
perşembe günü saat on dörtte Def 
terdarlıkta toplanan komisyona gel 
meleri. 8450 25-28-1-4 

• Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


