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URDDAŞLARIN 30 AdUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN 

4 yıl önce bugün kazanılan zaferle 
ürk milleti yeni bir hayat kazanmışh 

·· Akşam karaltısı Dumlupınarın sarp yamaçlarına çöker
en, binlerce düşman ölüsünün kapladığı Adatepe etrafında 

büyük Türk tarihinin yeni bir safhası açılıyordu 

Bu gün, tam 14 yıl önce Dum
. Pınar önlerindeki Adatepe çevre· 
ilde kazandığımız Başkumandan 
:cydan muharebesi zaferinin yıldö. 
. ıtıüdür . Bu yıldönümünü hepimiz, 
t tek kalp gibi ürpererek şimdi 
şkun bir sevinç içinde kutlayo
ı 

30 Ağustos 922 de Atatürk'ün 
şbuğluğu iJe kazanılan bu zaferin 
günkü varlığımızdaki yüksek ma-

~sını daha iyi anlıyabilmek için 
0ılerimizi o güne ve o günlerden 
~eki hadiselerin karışık, bulanık 
l ku~ç burgaçlarına çevirmekte her 
de ısabet vardır . Çünkü biz bir 
t~tan o kapkara günlerin dehşet 
~ 1.Ztirap verici havası içinde geçen 

leri; diğer taraftan da o ka
Lklar arasından bu yurdun ufuk

.111la ve bu milletin mukadderatına 
t~o Ağustos güneşinin nasıl do· 
~ diğini mukayese etmedikçe; bu 

bayramını yapbğımız bu büyük 
Crin manasını tam olarak kavra
~~Yız. 

F'ilhakika 26 Ağustos 922 saba 
~ AJyon cenubundaki tepelerde 
Urk'ün ilk taarruz topu patlama-

tk Önceki umumi vaziyet cidden 
llnçtu : 

.Kuvvetli bir düşman ordusu ; 
hir - Afyon şömendüfer hat· 

1\ Şarkında ve. bu iki kilit naktası 
t~ında en amansız bir şekilde 
t • 
Çınleşmiş oturuyor ... 

Bir taraftan, Kocaeli garpta 
~ ~ak Karadenize, diğer taraftan 
>iik Menderes cenup istikametile 
c denizine kadar uzayan bu hat 

1nınca düşman, tahkimatını yap
ı, ernin ve müsterih koca bir yurd 
CşÇasını yutmuş, geviş getirmekle 
~ul ... 

lstanbulda, Padişah ve halife un· 
~ taşıyan ve düşmanlarla elele 
l ~ek Türk milletini esaret ve zil 
. 0Yunduruğuna sokmağa çalışan 
1\ adam ve onun hükumeti; mü· 

1 adiyen milli azm ve iradeyi za· 
~ı~ı faaliyetlerle demgüzar ... 

Urk yurdunun asıl gövdesinde 
? ~sırlann ve yıprabcı harpların 

·ıttt. Yorgun ve bitkin bir Türk 
~tı; Yoksul, vasıtasız, fakat bütün 
.'illan halinde yurdunun kurtuluşu 
~tiklalinin temini için canını dişi· 
tdrnış; yaralı bir arslan gibi ho· 
anıp•d·d· k I ... ı ınme te .. 
ite, 26 Ağustos 922 de, mil

• Ve lllemleket bu manzarayı gös
en ilk taarruz topamuz patlı-

.· Ve.. ondan : tam dört gün sonra 
' akşam kararhsı Dumlupınann 
Yarnaçlarına çökerken, binlerce 

illan ölüsünün kapladığı Adate-
·~~r~fında büyük ve ebedi Türk 
.ı lllın yepyeni bir safhası açılı · 
"" . 
tşsiz bir zaferle açılan bu yeni 
; o günü yaratan büyük Ada-

, Atatürk'ün dehalı idaresi ile 
tun başka bir inkişaf , her gün 
ij bir zafer ve her gün başka 
trleme ve yükselme eseri gös-

30 Ağustos 922 zaferine takaddüm eden günlerde : 

Başkumandan Mustafa Kemal ve Garp cephesi Kumandanı ismet Paşalar 

{ O gürılerdeki kıyafette J 

tererek bu günkü merhaleye ulaştı. 
Bu gün, bütün dünya milletleri 

Ankarayı hayranlıkla, imrenme ile, 
saygı ile ssyrediyorlarsa; Ankaranın 
sözü dünyanın bütün büyük siyasi 
meselelerinde hesaba katılır bir söz 
olarak dinleniyorsa; Türk ordusunun 

Türk milletine bugünkü bayramı 
kutlu olsun derken, bize bu bayramı 
yaşatmak için canlarını feda eden 
büyük şehitlerimize de minnet ve 
şükranlarımızı sunmayı ve onlara 
Tanrının rahmetini dilemeyi asla 
unutmıyoruz . 

kuvveti, Türk milletinin kabiliyeti, * 
Türk yurdunun üstünlüğü dünyada • • 
kudretin , kahramanlığın ve kabili- Proğram : 
yetin remzi diye anılıyorsa .. Bütün Bugünü tes'it etmek için şehri. 
bu mazhariyetlere biz, 30 Ağustos mizdeki Tüm Komutanlık tarafından 
zaferiniO:ruhlarımızda tutuşturduğu hazırlanan büyük merasime ait proğ-
sihir ilt: kavuşmuş bulunuyoruz .. ramı aynen aşağıya alıyoruz : 

30 Ağustosu hazırlıyan ve yara 1 - Subay ve askeri memur· 
tan Baş, bugün de , yann da başı- - Gerisi üçüncü sahifede -

mızın üstünde yaşıyor ve yaşıyacak. --~--- . -----
O'nun Türk tarihinde açtığı bu nurlu 

1 

sahne, hiç şüphesiz yarının dünya 
tarjhini medeniyet, servet , kuvvet 
ve refah üstünlüğü ile, beraberinde 
süriikliyecek ve Türk milleti de;ezel
den ebede kadar , kendisine mu
kadder tarihi rolü behemehal böy-
lece ifada devam edecektir. ı 

30 Ağustos 922, bize bugünü te- 1 

min etti. Gelecelr yüzlerce ve bin- 1 
}erce 30 Ağustoslar ise ; Türk mil -
leti ile beraber bütün dünyaya sulh, 
insanlık ve refah getirmelidir ve ge. 
tirecektir de . 

Buna inanarak ve bu ülküyü ta
hakkuk ettirmeğe çalışarak ilerileyen 

Mısır delegasyonunun 

Londrada gördüğü parlak 
kabul 

Londra : 29 ( Radyo) - Başta 
Nahas paşa olduğu halde Mısır de
legasyonu bugün havai akrobatik 
müsabakalarda hazır bulunmuşlar
dır . Bundan sonra şereflerine Lon· 
dranın yüksek sınıfa mensup bir çok 
insanların ve ailelerin hazır bulun· 
duğu bir koktel parti verilmiştir . 

Bu ziyafet şimdiye kadar dele
gasyonlara verilenlerin en muhteşe. 
mi aristokrati olmuştur . 

İngiliz kralı 

Atatürk'ün misafiri 
olacak 

lrıgilız kralı Sı ki:iı.ci Edrnrd 

I< ahire : 29 ( Radyo ) -
Akdenizde tatil seyahati i 
yapmakta olan İngiliz kralı 1 

sekizinci Edvard Gelibolu
yu ziyaret edecektir . 

Kral Turk topraklarını 
ziyaret esnasında, Türkiye 
Cumhur başkanı Atatürk' e 
misafir olacaktır . 

Venizelistler hak -
kında çıkarılan bir 

haber 
Atina : 29 ( Radyo ) - Radyo 

tarafından, hükümetin Venizelistler 
alehinde takibatta bulunacağına da· 
ir verilen haber nefretle tekzip edil
mektedir. 

Başvekil Metaksas bu hususta 
beyanatta bulunarak , bu kabil dü. 
şüncelerin maziye ait bulunduğu ' 
buğün artık Venizelist . Anti Veni· 
zelist değil , sadece Yunanlıların 
mevcut olduğunu söylemiştir . 

A rap şeflerinin ver
diği karara rağmen 

Kudüste yine kanlı hadi
seler oldu 

Kudüs : 29 ( Radyo ) - Arap 
şeflerinin grevlere ve şiddet hare· 
kederine nihayet verme hususundaki 
son kararlarına rağmen yeni bir ta · 
kım kanlı hareketler vuku<\ gelmeğe 
başlamıştır . Silahlı bir çok Arap 
Yahudi mahallesine hücum etmiş 
fakat lngiliz polisinin müdahalesiyle 
büyük bir hadisenin önü alınmıştır . 

Korada 300 kişi öldü 
-----

Londra: 29 (Radyo ) - Kora
nın cenubunda vukua gelen bir tay
fonda 300 den fazla insan ölmüş ve 
83 kişi de yaralanmıştır . 

T roçki tevkif mi edilecek 

Oslo : 29 ( Radyo ) - Sovyet 
büyüklerine suikast tertibinden suç
lu olan Troçki hakkında tevkif mü· 
zekkeresi kesilmiştir . 

ispanya ihtilali ateşini kaybetmedi 

A 

Asiler 
met 

büyük mukave
gösteriyorlar 

- ---... ·~ · ·· 

İren cephesinde ihtilalcılar çok büyük 
bir hücum yaptılar harp sabaha kadar 

devam etti 

Londra : 29 ( A.A ) - Asi kuv
vetlerinin lrun üzerinde yaptıkları 

taarruzun akim kalması üzerine bu 
cephede sükun hüküm sürdüğü bil-

dirilmektedır . Asi kuvvetler elinde 
Sevil Radyosu Madridde vaziyetin 
çok acıklı olduğunu yaymaktadır . 

fhtilalcı kuvvetler müdafaa ko· 
mitesi general Frankoyu bütün Is· 

panya milli kuvvetleri baş kuman· 
danı olarak ilan etmiştir . 

Madrid : 29 ( Radyo ) - Gır • 

na ta civarında asilerin yaptıkları şid
detli bir çarpışmadan sonra tarde

dilmiştir . Asil~r şimdi lreni bom· 
bardıman etmektedirler . 

Uçağı olmıyan 

bir yurt, damı 
olmıyan bir 
eve ben2er 

Fransız konsoloshanesinin bah· 
çesine bir top mermi"i düşmüş fa
k at patlamamıştır . 

Geç zaman alınan bir habere 

nazaran , asi]er lren cephesinde ye· 
niden şiddetli bir taarruza geçmiş· 

!erdir . Taarruz bütün şiddetiyle sa· 
baha kadar devam etmiş fakat bit-

mesi hakkında henüz bir malumat 
alınamamıştır . 

Madrid : 29 ( Radyo ) Bu· 
gün bir asi tayyaresi şehrin dört bü
yük caddesinin birleştiği ve harbiye 
nazareti ile devlet bankasının bulun· 

duğu yere bir bomba isabet ettir· 
miştir . Dört kişi yaralanmıştır . 

Bugün Büyük Zafer bayramımızla beraber uçak haftası da başlıyor . 
Bu iki günün birbiriyle birleşmesi bir tesadüfün değil , çok manalı ve çok 
ifadeli bir düşüncenin eseridir. Çünkü artık , bundan sonra yurt müda· 
faası , ve bu uğurdaki savaşın zaferi her şeyden çok hava hakimiyetinin , 
hava kuvvetinin büyüklüğüne , sağlamlığına bağlıdır . 

istiklal muharebelerinde zaferinde, felaketin de havalardan geleceğine 
tereddütsüz inanmak lazımdır. Bütün milletler varını yoğunu vererek hava 
kuvvetlerini çoğaltmağa çalışıyor . Her millet topraklannın üzerinde endi· 
şesiz , rahat ve huzur içinde yaşamanın ölçüsünü , yurdunun üzerindeki 
mavi kubbeyi dolduran makine uğultularında buluyor . 

Türk milletinin bu büyük hakikati çok iyi gördüğünü , bu hususta yap
tığı fedakarJıklann büyüklüğünden anlamak ko1ayca mümkündür . Fakat , 
daha geniş nefes almak , daha korkusuz yaşamak için bu fedakarlıkları 
daha çok artırmak mecburiyetinde olduğumuzu da unutmıyalım 1 

/ 

• •• 
~""""'"~· 

1 

Türk Hava Kurumu Bu sene dokuzu lstanbul, sekizi lzmir, ikisi Adana, üçü Ankara 
Banka~ar ve demiryollan ) , diğerleri de Bursa , Mersin , Bafra , Seyhan, 
Ôdemış, Samsun , Tarsus Turgutlu ve Uzunköprü namına 31 tayyare 

Yurtdaşların bayramını sevgi ısmarlanmıştır . ' 

) lerile kutlular . ( y · t 1 · · · · k · · b b I d d ı ) ( enı ayyare erımıze ısım oyma merasımı , azı se ep er en o ayı, 
------------. 30 Ağustosta değil , ilk Teşrin ayı içinde yapılacakbr . 



Sahife : 2 Türle sözü 30 Ağustos 1936 
_.. .............. !!!!!!"!!'!'....,,,!!!!!!"!!'!'!!!!!!"!!'!'!!!!!!"!!'!'!'!!!!!!!!! ...... !'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!'!!!!!!"!!'!'!!!!!!"!!'!'!'!!!!!!!!! ....... !'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!! ........ !!!!!!"!!'!'!!!!!!"!!'!'!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!'"""'""!!!!!!"!!'!'!'!!!!!!!!! ....... !!!!!!"!!'!'"""""'!'!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!'!!!!!!"!!'!'!!!!!!"!!'!'!!!!!!"!!'!'!!!!!!"!!'!'!!!!!!"!!'!'!!!!!!'!!~~ ....... ~~!'!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!'""""" ....... !!!!!!"!!'!'!!!!!!"!!'!'~~ 

Okumak - okumamak 1 

ve çalışmak- çalışmamak 1 

bahsi etrafında 
------·------

Dünyanın en çalışkan, en politi
kacılarından, devlet adamlarından 
biri de Herriot Edvarddır .. Anka
raya gelerek Büyük Şefimiz Ata
türk ile de görüşmiiş, onu fevkalade 
takdir eylemiş olan bu muhterem 
adam; Fransaya pek büyük hizmet
lerde bulunmuş; ve bilhassa borçlar 
meselesi yüzünden, - Amerikalı

lar andında -- , ( borçlarını tanımak 
yolunda başvekaleti feda eden a
dam ! .. ) ismiyle tanınmış, ve o di
yarda pek büyük şöhret kazanmış

tır .. 
Yani, onu, ayni zamanda , bir 

mertlik ve insanlık nümunesi olarak 
gösterirler .. 

Sonra, Liyon belediye reisi sıfa
tiyle de, bu Şt!hri; F ransanın üçüncü 
derecedeki şehri haline getirmiş -
tir . 

Biz, Türkler, Fransanın bu, müm 
taz devlet adamı hakkında, öteden 
beri dostluk sempatisi besleriz .. Bun
dan 2-3 yıl önce o, Ankaraya ge
lip te Parise rföndükten sonra: ( Tür
kiye ve Kamalizm ) hakkında çok 
değerli konferanslar vererek, bize 
karşı sevgi ve teveccühünü göster
mişti .. 

Türk, bu gibi dostluk jestlerini 
ve tezahürlerini unutmaz 1 ... 

Yaşadığımız zamanlarda. türlü 
hatlar ve havai şeylerle meşgul ol
dukları ve hayatı hafif telakki ettik 
!eri; üniversite ve enstitülerin bu
lunduğu büyük şehirlerde eğlence 
yerleri ve oyalanma zeminleri ziya
de olduğu için, gençlerin, ve hatta 
ihtiyarların bile okumadıklarından 
bahsedilmektedir . 

Bu mesele hakkında, fikri sorul
duğu zaman, - dünyanın en çok 
okuyan ve yazan adamlarından bi
risi olan - , F ransanın. eski Başve
kili , M. Horti; şu cevabı vermiştir : 

- ... ( Politika hayatına atıldı 
ğımdan itibaren, kitaba, ne kadar 
kıymet verdiğimi bilemezsiniz ! ... 
Eskiden, kitap okumak; benim için 
bir mesleki mecburiyetti .. Halbuki. 
şimdi, bu benim için sonsuz bir zevk 
h 1. l .. 1 a ıne ge mıştır .... 

Pek tehlikeli, hatta korkunç bir 
cehaletin zebunu olmak istemiyenler, J 

mutlak ve muhakkak surette, okuma
ğa mecburdurlar .. 

Okumak; hayatın ayrılmaz şar

tıdır 1 ... Oku da, ne okursan oku 1.. 
Ben. okuduğum zaman, pek fark gö
zetmem 1 ... Şöyle ki : Kütüphanem- 1 
de elime ne geçerse, onu okumağa 
başlarım .. 

Yani, bu işi, mütalea ve tesadü 
fe bırakırım 1 ... 

Bana gönderilmiş bulunan hiç bir 
kitap, nazarımdan kaçamaz ! .. Ga
zete, kitap, mecmua, bülten, yıllık! .. 
Hulasa : Ne olursa olsun muttasıl 

okurum !... Katibim, sabahleyin ga
zeteleri alır; onlar da bilhassa ben, 
alakadar eden yazılar varsa işaret 

eder ve bana verir . Onları okuyu
verırım . 

Bu, günlük okumalarımdan ma
ada, kendime etüd mevzuu bulacak 
şekilde hareket ederim.. Hükumet 
ve belediye işleri bitince, kendimi, 
hemen bu işlere veririm .. 

Şimdiki halde, yakında Liyon 
hakkında çıkaracağım bir kitabın 
hazırlıklarını ikmal edebilmek ve ha
zırlamak üzere, durmadan mahzen 
evraklara taşınıyorum.... Aşa!ı, yu
karı 30 senedenberi belediye reisli
ğini yapmakta olduğum bu şehir 
hakkında bir şeyler yapmadan ve 

· bir eser bırakmadan meslekten çe
kilmek istemiyorum!?!... 

Liyon hakkında yazacağım eser: 

beş kısımdan ibaret ola~ak; ve o kı
sımlarda Romalılar - Raböle zama· 
nmdaki ve Avusturya işgali altında
ki Liyon'dan bahsedilecı:ktir .. 

Bunları anlattıktan sonra, M. 
1 

Herriot, yine 1{itap bahsine rucu ede-
rek: 

( Kütüphanemde 25,000 
cild kitap var!? .... Artık, orada yer 
kalmadı!.. Kitaplarımdan bir kısmı· 
m kütüphanelere yolluyorum ... 

Kitap okumak zevki biraz azal
mıştır, ama çok değili .. Bizim zama
nımızda, gençlik, bazı püyük isim
lerin etrafında toplanırdı. 

Eskiden, lbsen, Taine, Renan'ın 
eserleri tehalikle beklenir; ve onlar 
çıkar, çıkmaz kapışılır; insan, iki - üç 
gün, hep o piyesin tesiri altında ka
lırdı .. 

Şimdi, (bu toplayıcı mefkereler) 
de hayli azaldı, galiba?... Bana ka
lırsa, gençliğin bugünkü (Entellek
tüel derbederliği), her halde, bundan 
ileri gelmektedir ... 

Asrımızda noksan olan, üstadlar
dır!... Bütün kabahatı, gençliğe yük
lemekte ne mana var? ... 

Bu vaziyet karşısında: Artık, 
yine eskilere baş vurmaktan başka 
çare kalmıyor .. 

İş böyle olunca, 20 sene önce 
yazılmış eserleri alıyor; zevk ve le
zetle okuyor; onlar da yeni, yeni şey
ler buluyoruz!... Ve, hatta hayretlerle 
tesbit ediyoruz ki, hayat, bir teker-
ı ürden ibarettir; ve herşey yeniden 
yapılmakta, başlamakta ve yazıl

maktadır!.. 

İyice tahlil olunacak ve yazılacak 
olursa, insaniyetin hemen ayni unsur
lardan müteşekkil olduğu; ve hele 
siyasi jestlerin pek mahdut olduğu 
görülür. 

Milletlerle , milletleri terkip eyli
liyen fertler arasında anlaşmazlıklar 
vardır. Muayyen bir bilgi derecesine 
varılır, varılmaz, - İnsan - , doğ
matiynden ziyade reybilikte karar 
kılıyor. Okuya, okuya , - fert - , 
zamanı, zamanında yaşayan adam• 
!arla, vatandaşları , onların fikirleri 
hakkında bir hayırhahlık göster
meğe , beslemeğe başlıyor . . Ya
kındakilerini , hatta uzaktakilerini 
daha iyi bir surette tanımağa, tanı -
yınca da sevmeğe başlayıveriyor .. .,, 

Hayatın manasını anlamak ve de -
ğerlendirınek için düşünce ile hare· 
ketin yekdiğerini kollamasına, hatta 
daimi surette kontrolü altında bu
lundurmasına ihtiyaç vardır . Tam 
adam, ona derler ki : 

Kendisinde hem ( hareket adamı ), 
hem de ( düşünce adamı ) olmak I 
kabiliyeti vardır .. Her hangi bir kim
sede , sadece , ( hareket adamı ol j 
mak ) kabiliyeti varsa, o adam henüz · 
nakıs sayılır. Bu takdirde, insan, ha
reket çenberinin içinde mahsur bir 
halde kalmış demektir.Siz o zaman, 
sadece, ya bir zamanın, ya bir dev
renin, ve yahut ki bir partinin ada
mı olabilirsiniz .. ( hareket, bir tas
dikdir ! . ) Fakat, onun bir nevi in
kar olduğunu unutmamak şartile !.. 
Çünkü, hareket; bir şeyden maada 
bütün mümkünlerin inkarı manasına 
gelir .... 

Yalnız düşünce adamı olmak !... 
O da iyi değil .. İnsan,düşündüğünü 
tatbik etmezse neye yarar ? ... İnsan, 
bir kitabın esiri de olmamalı ; ve , 
zeka, hiç bir zaman,arzu ve meramı 
örtmemeli, artırmalıdır . 

Atatürk, Napolyon , Vaşington , 
-Dünyanın bu,en büyük dahileri-, 
her iki hassayı nefslerinde topla -
mış insanlardır .. Yalnız , bu iki has
sayı nefste toplıyabilmek için;keşif 

Uçak haftasında 
neler yapılacak 

Rugün kutluladığımız 30 ağus
tos zafer bayramıyle birlikte bir 
hafta devam edecek tayyare bayra
mı da başlıyor. Bu münasebetle 
şehrimiz hava kurumu da bayram 
günleri için hazırlıklar yapmış bulu
nuyor, 

Aldığımız malumata göre: 1 ey
lül Salı akşamı Yazlık Sinemada ha
va kurumu menfaatına havacılığa 9'e 
Adana Türkkuşunun açılış merasi
mine aid iki güzel film gösterilecek
tir. Ayrıca çok heyecanlı bir film 
olan İnsan kaçakçıları adındaki film 
ilave edilecektir. 

Büyük ve gayesi çok yüksek 
bir kurum menfşatına olan bu sine
ma geçen sene yurd sever ve hami
yetli halkımızın bekle~en rağbeti 
göstereceğinden şüphemiz yoktur. 

2 eylul 936 Çarşamba akşamı 

Seyhan parkında zehirli gazlar hak
kında çok kıymetli bir konferans ve 
rilecektir. 

Eylul 636 Cuma akşamı da yine 
Seyhan parkında Hava kurumu men
faatına müsamere verilecektir. 

Bunlardan başka bu akşam şeb 
rimizdeki Gazino ve sazlı yerlerde 
müşterilere hava kurumunun tutkalı 
makbuzlarından dağıtılacaktır. Lo
kanta ve barlarda da müşterilerden 
alınacak paralar yekunundan °/0 10 
Hava kurumuna yardım parası alı
nacaktır. 

Türk Hava kurumu Adana şu

besi l Eylul gününü havacılığa yar· 
dım günü yapmış ve o gün bütün 
mağaza, Lokanta. kazino, Fabrika 
ve müesseseler bir defaya mahsus 
olmak üzere yardım yapacaklardır. 

Hava kurumu bu maksadla her 
müesseseye ( bugünkü kazancımda 
Hava kurumunun da hissesi vardır ) 
cümlesini taşıyan afişler dağıtmıştır. 
Ayrıca Kurum, halkımızın alakasını 

artırmak ve tayyarenin ne demek 
olduğunu gösteren vecizeler dağıta
caktır. 

Dünkü hava 
~aziyeti 

Havarasaddan aldığımız malu
mata göre: 

Dün saat 14 de tazyiki nesimi 
7 51,8, en çok sıcak 33,6, en az sı

cak 23, l, rutubet yüzde 34 dü. 
Bir metre mik' abı havadaki su 

buharının mikdarı 13,2 yi göster
mekte idi. 

Rüzgar Güneyden saniyede 3 
metre süratle esiyordu. 

Kadastro azalıkları 

Reşadbey mahallesi kadastro 
azalıklarına, keresteci Abdurrahman 
oğlu mustafa, Çinarlı mahallesinden 
Nalband usta Mehmed ve lsmail 
belediyece tayin edilmişlerdir. 

ve ihtiralarda bulunabilmek için , 
ilmi ve fenni sevmek ; hazmederek 
ve anlıyarak, çok okumak; tahlili ve 
terkibi bir zekaya malik bulunmak; 
metodla çalışmak şarttır .. Dünyada, 
herkes, bir Atatürk, bir Vaşington, 
bir Napolyon, olamazsa da , vatana 
ve memlekete yarayışlı bir ferd ola
bilmek için, biz, gençlerimize , dur
madan, usanmadan, yorulmadan ça
lışmaları, okumaları lazımgeleceğini 
hatırlatmak isteriz . 

A.sfalt caddenin 
tamiri 

Belediye, asfalt caddenin tamiri 
için 50 ton asfalt almağa karar ver
miştir 

Belediye, bu tamiratı bu yıl için
de yapmak arzusundadır. Fakat bu 
mikdar asfaltı temin edecek bir mü -
teahhid henüz miiracaat etmemiştir. 

Belediye, bu hususu temine ça
lışmaktadır. 

Şehir mezarlığına 

Bir su deposu yapılıyor 

Şehrimiz mezarlığına Belediye 
makineli bir tulumba dairesi yaptı 
rack ve büyük bir su deposu inşa 
ettirilecektir. 

Bu İnşaatın yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Yelıiotel 

Yeni tadilatla mükemmel 
bir şekle girecek 

Şehrimizin en güzel oteli ve be
lediyenin malı bulunan Yeniotelde 
bazı tadilat yapılmakta olduğunu ev
velce de yazmıştık. 

Otelin inşaatı hararetle devam 
etmektedir. 

Otelin arka kısmında istimlak 
edilen yere kadar bina büyüyecek 
ve bambaşka bir şekil alacaktır. 

Otelin alt kısmındaki eski Mezad 
salonu, gayet büyük bir lokanta ve 
kazino haline ifrağ edilecek ve ikin
ci katdaki yemek salonu yerine de 
üç banyo odası, iki yatak odası ve 
bir isirahat salonu yapılacaktır. 

[Bu kısım tamamlanmak üzeredir.) 
inşaatın daha bir müddet sür

mesi muhtemeldir. 

Son alacağı şekille, Y eniotel 
cenubun en konforlu; büyük bir 
oteli olacaktır. 

Cavit Oral 

Niğde Saylavı Cavit Oral, intihap 
dairesi olan Niğdede bir müddet 
kalmak üzere dünkü trenle şehri
mizden hareket etmiştir. 

Kalekapısındaki bozuk 
caddeler 

Kalekapısı civarındaki iki bozuk 

1 caddenin bu yıl içinde yaptırılması 
için belediye karar vermiştir . 

inşaata yakında başlanacaktır . 

Mezat salonundaki inşaat[ 

Belediyece istimlak edilen ve şim
diki Belediye binasının garp tara
fında uzayan dükkanların yerine ya
pılmakta olan yeni mezat salonunda
ki İnşaat devam etmektedir. 

Aldığımız malumata göre : Me 
zat salonu pek yakında ikmal edi
lecektir. 

Kadınları tehdit etmek 
istemiş 

T aşçıkan mahallesinde Hacı Meh
met oğlu arabacı Mehmet adında 

birisi, umumi ev sermayelerinden 
Emsal ve Hüsniyeyi tehdit ettiğin
den, vukubulan şikayet üzerine ya-

ı kalanmış ve tahkikata başlanmıştır. 

Orta mektep mual
limliği imtihanında 

Şehrimizden iki kişi 

kazandı 

Orta mektep muallimliği imtiha
nına şehrimizden 5 kişi iştirak et
miş ve ilk imtihanda kazanarak 

Ankaraya gitmişler. Orada yapılan 
imtihanda şehrimiz Namıkkemal o · 
kulu muallimlerinden Necmeddin : 

Necip Esin ve Osmaniye ikmal mek
tebi Riyaziye muallimi Hakkı kazan-
mışlardır . 1 

Hakkı,Orta mektep muallimi ola
cak ve Necmeddin Necip Esin ise 
Gazi terbiye Enstitüsü diplomasını 
da almak için bir sene· mezkfir 
mektepte okuyacaktır. 

Belediyenin ilaç 
ihtiyacı _ 

Belediyenin bir senelik ilaç ihti
yacının teminini şehrimiz Kızılay Ku
t'umu taahhüd etmiştir. 

Nafiadaki ihale işleri 

Nafia dairesindeki ihale işlerine 

Belediye namına nazaret etmek üze
re Şehir Meclisi azasından Hüseyin 
Daim tayin edilmiştir. 

Umumhane kadınını fena 
halde döğdü 

Dün, amelelerden lsmail oğlu Hü 
seyin adında birisi, Genel ev serma -
yelerinden Cemile isminde birisini 
eline geçirdiği bir sopa ile ağır su. 
rette döğmüştür. Hüseyin yakalan
mış ve tahkikata başlanmıştır . 

Eşyaları çalındı 

İcadiye mahallesinde oturan Meh
met oğlu Yusuf polise müracaat) a 
evinde bulunmadığı sırada bir şahsı 
meçhul tarafından bir çok eşyaları · 
nın çalındığını şikayet etmiştir. Po
lis bunun üzerine derhal faaliyete 
geçmiştir . 

-----------
Yeni Sefiller filmi 

Moskovadaki Mosfilm Stüdyo
larında Viktor Hügo'nun meşhur 
Sefiller romanından mülhem " Gav· 
roş " filminin vücuda getiıilmesine 
başlanmıştır. Bu sesli filimde, Sefil
ler romanının çok enteresan tiplerin 
den ihtilalcı halk çocuğu "Gavroş ., 
unhayatı canlandırılmaktadır. 

,. -"" 
1 Vatandaş ! 1 

Türk havasının korunması için 
İsmet lnönünün milletten istediği 
fedakarlık, asla ağır değildir . 

Havamız güven altına girdiği 
gün, bu memleketi kaplıyacak o
lan huzur ve sükunun bu kadar u
cuza temin edilebilmesine teşekkür 
etmeliyiz . 

-Türk hava kurumu-

Iranı iyice 
tanımalıyız 

lranın her cephesinde medeniyet 
ve terakki yoluna girmiştir. Bütün 
komşularımızla, hele lran'a; gazete· /~ 
!erimiz az ~eşğul oluyorlar . 

lstanbul gazetelerinde fran hak
kında ayda yılda iki üç satırlık bir 
havadis görürsünüz. Bunu da ya bir 
ajansın ya bir firenk gazetesinin !ut- !y 
fona borçluyuz. Gazeteler dün Hl!· lS 
beş harbile dolu idi. Bugün de Is- · 
panya iç kargaşalığıyle sahifeler dol· 1 

duruyorlar. Bu memleketten hah- !la 
setmek için mutlaka menfi hadise· ~a 
!er mi beklemeli ? Avantür hikaye· ~trı 

l~rinden, cinayet romanlarından baş· tt 
ka okunacak yazı, takib edilecek ' 8• 

havadis yokmudur ? . 

lran hakkında ne kadar bilgimiz 
var ? Bugün İran rejimi nedir ? ve 
bu rejim nasıl kuruldu ? buna kaç 
kişi cevap verebilir ? 

1 

~ Geçenlerde İranda Meşrutiyetin 
32 inci yıl dönümü kutlanmıştır. Bi- ~ 
rinciyi hesaba katmazsak Türkiye- ~:dd 
den iki yıl evvel başlamış olan bu 
inkılap hart·ketleri otuz yıldan beri l~ç 
bir çok sarsıntılar, değişiklikler ge
çirdikten sonra bu günkü müsmir ~ıd 
ve müsbet şekline girmişdir . t 1• 

Fer 
Edebiyat aleminde bir hayal ı 

1 ~ s 
memleketi sandığımız ran bugün lıı~ 
modern medeniyet hayatının bütün 
realiteleri içinde ciddi adımlarla te 
rakki yolundadır. Eğer muhabirle· 
riniz yoksa lran gazetelerine göı 
gezdirmekle de bu hükme kana bi
lirsiniz . 

lran gazeteleri boğazlar mese
lesini büyük bir ilğiyle adım adıın 
takip etmişti. Şimdi de Mısır-Bri
tanya muahedesinden yine öyle 
dostana bir alaka ile bahsediyorlar. 
Ve Mısırlıları hararetle tebrik edi· 
yorlar . 

Tahranda çıkan " İran " gazete· tıı"n 
si son sayılarının birinde bundan ~de 
bahsederken Mısır medeniyetinin flı,c 
eskiliğini ve Yunan fiylosoflarının 

ve sanatkarlarının Mısır medeniye 
tinden istifade ettiklerini sayıp dök
diikten sonra F ati miler zemanında 
istiklaline kavuşan Mısırın Salahid· 

dini Eyyubi devrinde mütemeddin ve 

müterakki büyük bir Akdeniz dev· 
!eti olduğunu ve bugiin de bu mua· ~•&ı 
hede ile tekrar istiklalini kazandığı' t•kl 
m uzuıı uzadıya anlatarak Mısırın ilıey 
çoğrafi durum bakımından bu gün" ~d. 
kü ehemmiyetine işaret ediyor ve ltı~t 
Mısırlı kardeşlerin saadetine ortalı •ki 
oluyor , 

Geçenlerde Irak muhabirleri 
Tahran gazetelerine !rakın küttür 
ve ekonomi hareketleri üstüne süttı0 

sütun mektuplar yazmışlardı. Ara· 

daki hudut ihtilafı halledildikten son· 
ra İran - Irak komşusiyle çok dcıS' 
tane münasebetlerde bulunmağa baı· 
ladı. Yakın orta şarkta mühim bir 

ltib 
merkezi sıklet olm~ğa bıılıyan B ı} 
dadı gözden kaçırmıyor. İran A!· ~~I 
ganla da hudud ihtilafını halletn.ııŞ 
ve yeni bir dostluk devrine girrnış 
tir . 

Hülasa İran bütün komşulari ,Jc 
o' dost geçinmekte ve rahat rahat ıne_ 

leket içinde idari islahat medeni te 
sisat ve imarat ile meşğul olmakta 

dır Halı gibi lran emiaasının alı 01 

satımı, eskiden beri büyük kerv3°, 
yolu üstünde olması dolayısiyle Gaff 
alemiyle ın\'nasebeti pek eski ol~P 
lran Avrupaya belki bir asırdan b~ 
ri talebe gönderıneğe başlamış 01 

duğundan münevverleri de çoktur ' 
içtimai inkılaplar da genç müne"' 
verlerin büyük yardımları olmakta' 

dır . 
nl Dost, kardeş komşularımızın. )t 

l deniyet yolunda bu ilerleme len> -
öğünebiliriz. Ve bunu ilgi ile, sev~ 
ile takip etmek de gazetelerirniı10 

vazifesidir . 



ıl önce bµ.gii t.anılaıı zaf e Türk, ...... 
mil yeoi bir hayat kaZa~b 

- Saat 6 • 6,15 e kadar su
ukert memurlam, 6, 15 den 
kadar diter zevatın ziyaret

bul edilecektir. 
- Bu merasime Adanada bu
kıt' alarla müesseselerin bütün 
ve memurlan büyük üniforma 
veyahut getr ile ; memurlar 

'lelı::ldillıere mensup zevat res
ah elbise ile iştirak edecekler· 

Kırımda 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

et görduğu için aç
• yapan asılzade 

bayan 

DemiryOtiİ Faaliyeti azlık 

l Eylôl 936 akşamı Türk Hava ~ 
mu menfaabna gösterileeek filmler 

1-Ankarada pl&nör uç111lar1ı 
2- Adana Türk Kuıunun •tılıf merasimi 
3- ln.-n kaçakc;ı\an 

BELED. İLANLARI 

1 Tüccar ve fabrikacılan-
1 mıza: 
1 Çif çilerimazia 4 Temmuz 93S 

tarihli yüzde üç bava ka,...,. ,.. 
dun kararlan iç yal mücicletWir ._.._,nele bu yd ve gelecek j,i 
b. brann tatbik edileceii alMıia 
«l.rlann bilmeleri için ilin .... 

TORK HA VA KU· 
RUMU Aı>ANA 

7241 ŞUBESi 
1 s 



Sahife : 4 

1 1 • B Ad ana orsası muame e erı 
PAMUK ve KOZA -

Kilo Fiyatı 
ClNSt Eu En çoL. Satılan Mikdar 

az 
K. s. K. s. K.Uo 

- ---=------ -= = 
---Xapımalı pamuk 

Piyasa parlağı 
" Piyasa temizi 
" iane 1 41 . 41,50--

iane 2 
Ekspres • 
Klevlant 44,50 1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 \ 1 Siyah 
ç 1 c l T 

Ekspres 1 iane 
Yerli " Yemlik ., 

1 1 .. " Tohumluk ., 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs ı_ 

" 
Yerli 4,20 

.. menfa ne --
Arpa 3,25 3,52 --
Fasulya 
Yulaf 
Delice ----
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 1 1 

UN 
Dört yıldız Salih -~~ --1-~ üç • » 

:s~ 

"' Dört yıldız Doğruluk 
700 ___ 

:;:: 
..>: üç » » 62ç--
..2" o - Simit • 800 
~Cö - Dört yıldız cumhuriyet -" > 700 

" ('l ()o üç ..... • • 625 
Simit » 800 

Liverpol Telgrafları 

p .... I Kambiyo ve para 
29 I 8 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 

"tanıım 

Hazır 1-6-~ Liret . 

1 1-
Temmuz vadeli 6 21 Rayşmark 

Frank « Fransız » 
:-

Birinciteşrin vadeli 6 14 Sterlin « İngiliz » 635 00 
5 Hit hazır 149 Dolar « Amerika » 

Ne::;ıork 11 38 Frank « İsviçre » 

6748 79 

SOCONY-VACUM 
-

Müstahsilatı 

Gaz : Develi 
: Kanadlı atlı Benzin 

Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı : Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 

Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi servis teşkilatımızla her za· 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADHES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

1 

1 

l 

1 

Türksözü 

Adana pamuk müstah
silleri satış kooperatifi 
tasfiye heyetinden : 

26 - 6 - 936 tarihinde fevka. 
iade surette toplanmış olan Adana 
pamuk müstahsilleri satış koopera· 
tifi ortakları heyeti umumiyesi tara
fından şirketin feshine dair verilen 
karar iktisat Vekaletinçe tasdik edil. 
diğinden mezkur kooperatifin 26-
6-936 tarihinden itibaren münfesih 
olmuş ve tasfiye haline girmiştir . 

izzet Koçak, Hilmi Dağcı , Cev· 
det Varol müçtemian hareket etmek 
salahiyetile kooperatifin tasfiye me 
murları tayin edilmişlerdir. 

Ticaret kanununun 445 inci mad· 
desine tevfikan şirketin alacaklıları 
alacaklılarını tesbit ettirmek üzere 
Abidin paşa caddesinde Ziraat ban. 
kası karşısındaki 40 numaralı şirket 
merkezine nihayet bir ay zarfında 
müracaat etmeye davet olunurlar. 

işbu ilan birer hafta fasıla ile üç 
defa neşredilecek ve yokarıda yazılı 
bir ay müddet üçüncü ilan tarihin
den itibaren başlıyacaktır . 

7217 23-30- 6 

Ceyhan belediye reisli -
ğinden: 

1- Belediyemizin Ceyhan nehri 
üzerinde işletilmek üzere yeni olarak 
yaptıracağı kayığın muhammen be. 
deli 632 lira 50 kuruş olup açık pa· 
zarlıkla ihale edilecektir . 

2- ihale : 1 Eylı'.il 936 salı saat 
16 da belediye salonunda daimi en· 
cümen tarafından yapılacaktır. 

3- isteklilerin evvelce bu kabil 
kayık yapmış olduklarına dair daimi 
encümeni tatmin edecek vesika ve ı 
ya delail göstermiş olması meşrut
tur. 

4- isteklilerin Ticaret Odası ka 
yıt makbuzu ile muvakkat teminat 
akçası Üzerlerinde olduğu halde iha· 
le gün ve saatında belediye salo· 
nunda hazır bulunmaları lazımdır. 

5- Keşifname ve şartnameleri 
görmek istiyenler her gün belediye 
fen işleri bürosuna müracaat ede
bilirler . 7195 19-22-26-30 

.. 
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Adana yeni kimya laboratuvarı 

Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rıza İşcen 

Her türlü kimyevi tahlilat çok titiz olarak dikkatle yapılır 
7232 BELEDiYE KARŞISINDA 4 

Ankara fıçı birası 
~-# -·_;-, 

i ....... 

Şölen 

gazinosunda 
• 

Çok ucuz 

Satılıyor ! 

Ayakta ., Bardağı 10 Kuruş ( Mezesiz ) 

Ayakta Dublesi 12,5 " ( • ) 

[ BİRA MEZESi SANDUVIÇ iLE OTURARAK ] 
Dublesi 15 kuruştur ! 

Fırsattan istifade ediniz l 
Ankara Bira Fabrikası Ôz Türk sermayesile kurulmuştur . 
Herkes gibi siz de: Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını içiniz. 

Her yerde israrla arayınız . 

[ Adana acentesi • Rıza Salih Saray Posta kutusu 
• 95 Telefon No: 265 

Bebekli Kilise sokak N: 11 A. ~ 11 R. 7230 4 
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30 Ağustos 1936 

T~R.KiYE 

ZiRAAT 
6ANKA51 

. i 

D ..... .,_ '· . 
AR -, A 

BiRiKTiRENı 
~~T·~Dt;R 

Doktor Operatör 
Numan Bedri 

Doğum ve Kadın hastalıkları birinci sınıf mütehassısı sabık Tıp fakül· 
tesi kadın hastalıkları kıliniği muallim muavini. 

Bu zemane kadar Ankara vilayet doğum mütehassıslığı, Denizli 
memleket hastanesi Nisaiye- mütehassıslığında ve doğum evleri 

Baş tabip ve kadın hastalıkları müte
hassıslığında çalışmış olup halen serbest çalışmak 
üzereistifa ederek A ·hn~yagelmiştir. 

Hergün sabahdan akşama kadar Yağ camisi karşısındaki sokakda 

1 
muayenehanesinde hastalarını kabul ve tedavi eyler. 

7159 13-15 

--·~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_.., 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay.:delenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hemevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S bulu u .... 

j Cdfil B~er 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 
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