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Demir ordumuzun manevrc;aları Frankoc~lar bir I~gili~ 
--. - , __ · · l6 ağustosta tayyaresıne tecavuz ettı 
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başlıyor Kontrol P!a~ının sonuna kadar 
tetbıkıne çahşılacak 

Manevralara 6 
devlet erkanı -
harp reisi ve 

30 ecnebi 
mOşahid 
davetli 

bulunuyor 

~~~-----·------~~-
ALMAN DENiZ FiLOSU HALEN ISP.ANYOL SULARIND.A 

Ankara : 29 (Türksözünün hu. 
susi telgrafı ) - Tayyarelerimizin 
Sirpotta yapdıklan muvaffakiyetli 
bir hava hücumu esnasında şakilerin 
reisi Seyid Rıza omuzundan yara
lanmış ve bu anda etrafındaki çapul
cular tarafından Munzurun şimaline 
kaçırılmıştır. Bu hücumda, serger. 
delerden Şahinde yaralanmıştır. 

Kıtalarımız biç bir mukavemete 
utramadan ilerlemektedirler. 

Şakiler mütemadiyen kaçarak 
geri çekilmektedirler. 

Dün gece iki nübetçimize teca
vüz eden bazı şakiler tamamen mah· 
vedilmişlerdir. Askerlerimizin demir 
çenberi o krıdar daralmıştır ki, ser
gerdeler artık son demlerini yaşa• 
dıklarım anlamıı bulunmaktadırlar. 

K, O, 

. ........ . 

Demir ordunun geçen yllkl manevralarından 

lstanbul : 28 - gecikmiştir -
[ Muhabiri mahsusumuz bildiriyor ]
Çelik ordumuz büyük manevralara 
hazırlanıyor . Bu seneki manevralara 
altı devlet erkanı harbiye reisleriyle 
30 ecnebi müşahid davetlidir. Manev
ralar 16 Ağustosta Trakyada yapıla· 
caktır . 

Dün Berlinde 
iptidai maddeler komis

'yonu toplandı 

By. Hitlerin 
son nutku 

Arap ittihadı yolunda 
çok alakalı hareketler 
Mısırh Emirin teklifini Vatani 

aldı 
• 

meclisi ruznamesıne 

Şam: 28 [Hususi] - Filistin 
müftüsü Hacı Emin Hüseyin ansızın 
Şama geldi. Cumhurreisini ziyaret 
etti, Vekillerle, Vatani kütle ricaliyle 
teınaalartıa bulundu. 

Müftünün Suriyeye gelişi Mısırlı 
Enıir Mehmcd Alinin (Suriye, Filistin 
Ve Şarki Erden) i birleştirmek tekli
fiyle alakadar olduğu anlaşılıyor. İlk 
günlerde sükUtu iltizam eden Müfti· 
den nihayet birkaç söz almak müm· 
kün oldu. 

Müfti t\vvela Filistinin taksimi 
rneselesini reddettikler:ni söyledik
ten sonraSuriye ziyaretinin Suriye, 
Filistin ittihadiyle alakası yoksa da 
hu nıeselenin müzakere ve münaka· 
şaya değer olduğunu ve bu müba 
haselerin Şamda ve Şam haricinde 
alakadar memleketlerde cereyan 
edebileceğini söyledi. 

Filistin müftüsünün Suriye Cum
hurreisi nezdinde uzun uzun kalması 
ve bütün siyasi ricalle temaslarının 
devam etmesi (birleşme) teklifinin 
iş sahasına geçtiğine delalet ediyor. 

Müftü bu işi inkar etmek müm
kün olmadığını görünce süalimize şu 
sarih cevabı vermeğe mecbur oldu: 

(Bu teklifı büyük bir memnurıi· 
yelle telakki ettik Arap memleket· 
ferinin birleşmesinden daha İyi ne 
İşittiğimiz oldu. Bu ittihadın diğer 
Arap memlrketlerine de teşmili arzu 
olunuyordu. Fakat reyimizi söyleme· 
den meseleyi iyice tetkik lazımdır.) 

Müftü reisi cumhur ve siyasi 
rica) ile temasının da Arap memle· 
ketleri i;.lerile alakadar olduğunu 
söylemiştir. 1 

Emir Mehmet Ali teklifinin alıp 
Yürüdüğü şundanda anlaşılıyorki 
~Ün akşam toplanan vatani kütle 
•çtirnaında da uzt.:n uzadıya bundan 
bahsedilmiş ve toplanacak vatani 
kongresi ruznamesine alınmıştır . .Su 
kongrenin açılacağı resmen şubele· 
re bildirilmiştir. 

~ ~plantı günü Paris heyeti 
gcldığindcn bir hafta sonra olacak 
tır. 

Bu kongrede heyetin 
müzakere ve tc 1 

k 
rnasan 

ca br. 

Parisdeki 
konuşula· 

Vatani kütle ricali de ( Suriye
Filistin - Erden ) birleşmesi tekli · 
fini iyi karşıladıklarını söylemişlerdir. 
Bu teklifin Paris ve La:.adraca da 
malum olduğu anlaşılıyor . 

Şehbenderin Mısıra gitmeside 
bu teklif ile alakadardır . 

Doktor Şehbender vatani kütle
ye muarız değilse de Mısırdan dö
nünce bir Halkfırkası açacağım söy
lemiştir . 

Paristen gelen sor_ı haberde F ran· 
sız parlamentosu hariciye encüm~~i· 
nin Suriye Lübnan muahedelerım 
ele aldığı ve mandanın kaldırılarak 
onun yerine muahedelerin kaim ol-
ması esassını kabul ettiği bildirili· 
yor : Muahedelerin yakında Fransa 
parlamentosunda tasdik edilmesi 
memuldur. 

~~-------·------~~-
Japon imparatoru 

intihar mı etti.? 

Japon imparatoru Hanri Pu-yl 

Pariste çıkan ( Lejournal ) gaze. 
tesinin kaydı ihtiyatla neşrettiği bir 
habere göze Japon lroparato~u Ha_n
ri Pu- yi kendisini öldürmek ıstemış. 
tir . imparatorun _:ıgır bir surette 
yaralı olduğu da ilave olunm~k~~d!r. 

Genç hükümdarın nevmıdısının 
siyasi bir mahiyette mi olduğu wyok . 
sa bir gönül izbrabından mı dogmuş 
bulunduğu belli değildir . 

Henüz teeyyüd etmemiş olan bu 
hab~r eğer doğru ise Japonyada 
yeni ve mühim hadiselerin zuhuru 
çok muhtemeldir . 

Yeni Irak 
Kabinesi 
Bağdad : 29 (Hususi) -Dört 

azası istifa ettikten sonra Irak ka
binesi yine Hikmet Süleyman beyin 
riyasetinde yeniden şu suretle te· 
şekkül etmiştir : 

Baş vezir Hikmet Süleyman 
Adliye " Seyid Ali Mahmut 
Maliye " Mehmet Ali 

iktisat " Abbas Mihdi 
Maarif " Cafer Hamendi 
Hariciye" Naci Asil 
istifa edenler Kamil Çadırcı 

( iktisat ) Yusuf izzettin ( maarif ) 
.Salih Cabir ( Adliye ) Cafer ( Ma· 
liye ) idi . Yeni vezirler de tanınmış 
siyasi ricaldir . 

Telgöçek - Musul 
demiryolu yapılıyor 

Musul 29 ( Hususi ) - Suriye ve 
Türkiye demiryollarının lraka bağ. 
!anması için Bici - Telgöçek hattı
nın mesaha ameliyatı d !Vam etmek· 
tedir . 50 kilometrelik mesafe ray 
döşemeğe hazırlanmışbr. Bu mesaha 
Bici -Musul arasındadır. (Telgöçek) 
istasyonuna ve Biciye malzeme gel· 
miştir. 

Ameliyat üç mevkidir . Telgö
çek, Musul ve Biciden devam et· 
mektedir . Üç yerde de mühendis 
heyetleri ve amele çalışmaktadır. 

Musuldaki istasyon binası da 
yapılmaktadır. istasyon Süphan ka
pısı ve lngiliz konsoloshanesi civa· 
rındadır. Hattın İnşas ı ve istasyon 
binası iş le r ind e, yerli müteahhitlerde 
vardır 

~-~-------·----~~~-

Oene bir lsteOI tekrarlamak 
zarureti kar~nsmdayız • Bu : 
gençlerin ve kUçUk çocukların 
·•Seyhan,, da yıkanmalarmm 
önüne geçllmesldlr. 

Şehrimiz Belediye EncUme
nlnln, Seyhan kıyısında Banyo 
havuzlerı yapbrmaOa karar 
vermlf bulunmasına göre, bu 
işin halledllmlf olduöuna mu. 
hakkak nazarlyla bakılablllr. 
Ancak: 

plalımsı tesisatın lkmallna 
kadar zabıtamn, gençleri va 
çocuklar nehirde yıkanmaktan 
şlddetle menetmesi llzımgel

dlAlnl ve bu kontrolün blhak
kln ba,arllması için, yalmz bu 
ı,ıe birkaç zabıta memurunun 1 

tavzifi ıcap ettlllnl sanıyoruz. 

lrlanda Başvekili 
ne diyor? 

Londra : 29 (Radyo) - Royter 
muhabirinin bildirdiğine göre; ser· 
best İrlanda Başvekili, f agiltere ile 
arasında sulhun, ancak lngiltcrenin 
lrlandaya hakim olmak hevesinden 
vazgeçtiği zaman kabil olacağını 

söy~~ 

Berlin: 29 ( Radyo ) - iptidai 
maddeler komisyonu bugün topla
narak devamlı müzakerelerde bu· 
lunmuş ve ehemmiyetli kararlar al· 
mıştır. 

Blumberg Budapeştede 

Budapeşte ; 29 ( Radyo ) -
Mareşal Blumberg tayyare ile 

Berlirıden buraya gelmiş ve tayyare 
meydanında Macar Harbiye Nazırı 
ile İtalyan , Alman sefirleri tarafın. 
dan kar pi~ br . 

Sergerdeler son daki
kalarını yaşıyorlar 

Çapulcu başı Seyid Rıza hava 
hücumlarında yaralandı 

iki nöbetcimize tecavüz eden 
şakiler derhal imha edildi 

Berlin: 29 (Radyo)- Siyasi ma
hafilin, İtalyan ve Alman teklifleri· 
nin ademi müdahale komitesince 
reddedilemiyeceğini söylemektedir. 

Cebelüttarık: 29 (Radyo) - Ta 
lim uçuşları yapan bir fngiliz tayya 

resine asi tayyareler tarafından te· 
cavüz yapılmışsa da tayyareye bir 
şey olmamıştır. 

Londra: 29 (Radyo) - Avam 
k_amarasında mebusların bazı . süalle. 
rınc cevap veren hariciye nazırı Bay 
Eden demiştir ~ i, 

- ltalya ve Almanyanm yerle
rini doldurmaktan başka bir teşeb. 
büste bulunmuyoruz. Kontrol planı· 
nı tatbik edecegiz. 

Valansiya; 29 (Radyo) _ Bir 
asi harp gemisi, hükumetin şark sa

hillerini bu sabah bombardman et· 
miştir. 

Londra: 29 (Radyo) - büyük 
İngiliz makamatına bildirildiğine gö· 
re; yedi Alman harp gemisi halen 
İspanyol karasularında dolaşmakta· 
dır. 

"Almanyayı ne parla
mentodaki kararlar ve 

ne de devlet ricalinin nu
tukları tuttuğu yoldan 

döndüremez.,, 

Bay Hltler 

Berlin: 29 ( Radyo ) - Hitler 
dün söylediği nutukda, ispanya su. 

larında Doyiçland ve Laipzig harb 
gemilerine karşı yapılan taarruzlara 
temasla, Almanya kontrola iştirak 
eden bütün devletlerin müşterek bir 
nümayişte bulunma1armı istediği 
halde kabul edilmediğini söylemiş 
ve demiştir ki: 

- Bundan böyle bu gibi ahvalde 
Almanya kendi istiklalini, hüriyetini 

ve şerefini bizzat kendisi koruya. 
caktır. 

Ve kendi kendisini himaye ede
cek derecede kuvvetlidir. Ne par. 

lamentolarda söylenen nutuklar, ne 
de devlet adamlarının hitabeleri 

Almanyayı fikirlerinden döndüremi· 
yecektir. 

Cemil Mürdüm 
ve M'artel 

' 
Dün şehri~izden 
Suriyeye geçtiler 

Suriye Başvt-kili Bay Cemil Miir 
düm ile Suriye F evkaladc Komiseri 
Kont dö Martel dünkü Toros eki· 
presi)e lstanbuldan şehrimize gel· 
mişler ve kıA bir tevekkultan sonra 
Halebe hareket etmiolerdir. 



~ahif e 2 TürkıözO 

Lehistanın son yıllarda ı,----------------------------------1 Şelhüır Hitler tarafdarı 
ı, 

Oluşunun sebepleri nedir? 
Birleştirilecek köy

ler hangileridir 

Lchistanın açıktan açığa denil
mezse bile, sezilecek derecede Al· 
manya tarafına meylettiği görülü· 

yor. j 
Fakat bu meyil Lehistanın hala 

Avrupada iki tarafı zıd temayüllerle j 
dolu parmakhklar üzerine oturan 
milletler arasındadır. 

Lehistanı şöyle anlatmak daha 
doğru olur : 

Lehistan, iki zıd taraf arasından 
Rusyayı daha az tercih etmektedir. 
Leh hariciye nazırı Albay Bekin de· 
eliti gibi : 

11 Lehistanın, Rusya ile münase. 
bab pek düzgün, hatasızdır. Almanya 
ile ise ticari münasebeti hayli ilerle 
miştir. 

Dançigdeki Nazi tezahüratı azal· 
mıştır . iki memleket arasında hid· 
deti mucip olacak bir çok sebepler 
zail olmuştur. Muvakkaten olsa da-
hi ...... 

Lehistanın, böyle sezilecek ·su· 
rette Almanyaya temayül etmesinin 
başlıca iki vazih sebtbi vardır : 

1 - Hitler kuvvetlerinin gittik· 
çe sağlamlaşması, 

2 - Hitler rejiminin, Lehistanı, 
büyük devlet olarak sayması. 

Fakat bu, iki devlet erdında Leh 
harici siyase!ini teşkil ed"n bir çok 
buaumetler ve ittifaklam hayhoyu 
altibda daha derin ve daha mühim 
bir imil mevcuttur. 

Pilsudskinin hayali ... 
Çünkü, Pilıudskinin demir eli de· 

tilae de, hayalidir ki, Lchistam ha· 
li idare etmektedir. 

Lehistanın dahili ve harici siya 
setini elin. Pilsudski efsanesi tahrik 
etmektedir. 

Mareşal Pilsudskinin vefabndan 
IODl'I başta Mareşal Snigli Rıydz 
olmak üzere onun muakkipleri, Pil 
aud.kinin metodunu ittihaz ettiler. 

Lehistan, serbest matbuatın bin. 
nazariye teşqi edildiği bir memleket. 
tir. Hüldlmet açıktan açığa bazan 
Pddetle tenkid edilir, bununla bera 
ber, gazetder sık sık müsadere edi 
lir ve muhabirler sık sık nezaretha· 
nelerde alıkonmakta tehdit edilir. 

Lchistanın her hükumet daire· 
ıinde harbiye nezaretinin bir hürosu 
vardır. Harp hazırhklan, vesaitin mü. 
bim bir kıımı yer. 

Fakat bu hükumet sistemi, 1926 
daki hükumet darbesinden sonra 
mütevaffa Pilsudeskinin bizzat ve 
tedricen vücude getirdiği sistemdir. 
Bugün bu ananeyi muhafaza edip 
yürütmek için , onun arkadaşları 
var kuvvetiyle çalışıyorlar . 

Şimdi Lehistanda hakim olanlar, 
bila , Pilsudeskinin eski arkadaşla· 
ndar. Ve bir zaman için daha Le· 
bistana onlann hükmedeceklerine 
inanmak lazım geliyor . 

Filhakika , Mareşal Smiğli Ridz, 
milleti (lider ) i olarak telakki \edil · 
mifsede , bugün Lehistam idare ·et· 
melde olan askeri oligarşinin ( bari· 
ci siyaset bakımından ) en mühim 
adamı , hariciye naıan Albay Bektir. 

Pifsudeski sat iken, Albay Bek , 
müteveffa Mareşalin en yakından 
dostlanndandı ve 1932 senesinde 
kendi eli , le onu hariciye nezaretine 
,.P-mitti , ve bu gün , Albay Bek, 
Pilaud~kinin kendisine öğrettiği 
tarzı JDUhaf-za ederek bili, Lehis· 
tan harici siyasetini idare etmekte· 
dir. 

Esas mahiyette olan P'ılsudeski 
~ , üç imparatorluğun parça· 
1annut uzuvlarindan yeniden mütte· 
bici bir Leh mılletini yaratmaktı . 

Pilsacte.lci bu hayalinin tahakkuk 
ettitini görecek k~ar yapdı • V c ı 

şimdi onun yolunu takip edenler , 
her iki tarafta Faşist ve komünist 
devletlerin ağızlarını esner gibi aç 
mış uçurumları bulunon gergin bir 
ip üzerinde yürüyorlar . 

Albay Bek , - Pilsudeski ana· 
nesini takiben küçük dev Jetlerle 
olan münasebeti pek parlak netice 
vermemişse de - bu gergin ip üze· 
rinde umumiyetle i} i yürüdü . Fa· 
kat , Alman - Rus ihtilafınua mu· 
vazeneyi pek sağlam tuttu , hakikati 
ile muhafaza etti . 

Eğer , son zamanlarda Almanya 
ya biraz temayül ertiği görülüyorsa 
bu da , yine maziden kalmış bir si 
yasi mirasıd eseridir . 

Evvela Lehler , Hitlerin bazı ok· 
şayıcı sözlerinden ve bir zamanlar 
Seriinin açıktan açığa göstermiş ol· 
duğu uzlaşıcı tavırdan hoşlanmış bu· 
lunuyorlar . 

Saniyen büyük harpten sonra 
Vistül muharebesinde Rusları mağ· 
lüp eden Lehler, bugün hala iktidar 
mevkiindedirler ve bu zafer ananesi 
de , Leh ordusunı nlifuz etmiştir . 

Bir general şöyle demişti : 
" Romanya bize yardım etmek 

surotiyle , Ruslan yeniden mağlup 

edebiliriz " 
Fakat , Alrnanyanın yeşil elbi· 

seli muharipleri . Lehler için bir baş. 
ka mesele teşkil ediyor . 

Pilsudeskinin , Alman askeri 
kabiliyt"tlerinc tam bir saygısı vardı 
onu takip sdenlcre de ayni kanaati 
besliyor . 

Üçüncü derecede ıu mesele ge· 
liyor : 

Almanyanın daima istiyen göz. 
leri , son zamanlardıı Leh koridoru 
ce Dançig serbest şehrimizden ay. 
rılıp , Alman arazisine uzanan Çekos· 
lovak endüstri ha valisine dönmüş bu. 
lunmaktadır . 

Londra mektubu 

Dahiliye vekaleti vilayetlere gön. 
deı diği bir tamimde : 

Başlıbaşınaı birer idare kurmağa 
vt faaliyette bulunmağa müsait ol · 
mayan dağınık köylerle nahiyeler 
civarındaki meskun yerlerin en çok 
beş kilometrelik mesafe dahiline.le 
bir~r idare altına alınması hususu 
derpiş: edilmekte " ve bu kanunun 
tasdikine kadar köylerde şimdilik 
umumi hizmetlerden maada esaslı 
işlere girişilmemesi:tavsiye olunmak· 
tadır. 

Kuruköprü-lstasyon 
yolunun tamiri 

Kuruköprüyle istasyon arasın
daki yolun şehrimiz belediyesi tara· 
fından tamir ettirilmekte olduğunu 
yazmıştık. 

Bu yolun taşları tamamen sökül· 
müş ve tesviyesi y::tpı lmıştır. Birkaç 
güne kadar kaldırımların döşenme

sine başlanacacaktır. 

Bu haf ta içinde şehrimizde hava 
hemen hergün aynı geçmektedir. 
Dört beş gündenberi hararet te 30 
ile :2 arasındadır. 

Dün en çok sıcak 30,7 santigrat 
dereceydi. Hava bulutsuz fakat ufuk 
lar sisliydi. 

Yıldırım bir adamı 
vurdu 

Evvelki gün Kevserli mıntıkası. 

na yağan yağmurlar esnasında Ha
liliye köyünden (Ceyhan) Halil oğlu 
lsınail adında birisi evinin önünde O· 

turmakta iken kendisine çarpan yıl. 

dırımla derhal ölmüştür. 

ısı il 

iNGiliZCE 
Genel dil olabilir mi? 

----·······--
" Arasıra ve başlıca uluslar ara. 

sında sıkı münasebetler sıralandığı 
sıralarda bir genel dil ihtiyacı bahis· 
leri tazelenir. 

Ulusların ayrı ayrı diller konuş· 

masının güçlüklerini inkar eden yok· 
tur . 

Ancak llangi dili genel olarak 
toplatma sorusuna gelince o zaman 
iş değişir. Her ulus kendi dilini <frta 
ya atar. 

Avrupada bir çok diller konu· 
şuluyorsa genel dil için de o kadar 
yavuk sayılabilir. 

Bir zamanlar Fransızca siyasa 
acununda genel dıl olmasa da var
dımcı dil gibi yer tutmuştu. 

lngilizcenin yardımcı dil olduğu 
iller ve günler de vardır. Yeniden 
bir genel dil uydurmağa da çabala· 
mışlardır. Bunların içinde Vo1apnık 
ile Esperanto oldukça yer tutmuş· 
tur . 

Birincisinin fiil şekilleri çok 
( 505440 ) siga - olması unutul-' 
masana sebep olmuştur. 

ikincisinin, isperentonun fıil ve 
grameri sade olması onu hala yaşa· 
tıyor. 

BunJan başka ispcranto bir çok 
Avrupa diJlerinin anası olan Latin 
köklerini aldığı :için öğrenmesi ko 
laydar. 

Bununla beraber isperento dili 
de genel dil ihtiyacı kapatacak ölçü
de yapılmamıştır . 

Yapma dillerden sonra yaşayan 
ve konuşulan diller arasında son za· 
mani arda lngilizce önüııüde süı ül 
mektedir. 

lngilizce bir çok memleketl~rde 
yardımcı dil gibi kullanılmaktadır. 

lngilizcede totonik ve Latin dille
rinin ikisinde de kökler vardır. Gra· 
meı i çok kolaydır. Dünyada en c,ok 
yayılan bir dildir. 200 milyon insan 
lngilizceyi kendi ana dili sayar. 
Doğu illerde lngilizce bir kfavuz dil 
gibi kullanılmaktadır. 

Avrupada da bir çok iller okul· 
larında ikinci dil gıbi okudulmak· 
tadır. 

Fransızca ile Almanca şimdi 
ikinci dereceye düşmü~tür. Rusyada 
da ecnebi Jiller arasında mektep 
ferde Almanca yerine lngilizce k ıbul 
edilmiştir. 

Böylece dünyanın heman yarı 
sının tanıdığı lngilizçe dili bir genel 
dil olmağa doğru .gitmektedir. 

Londra muhabirimizin sözü bu· 
rada bitti. 

Gerçekten lngilizcenin dünyada 
en çok konuşulan bir dil olduğu garb 
aleminde itiraf edilmektedir. Ve 
dünyanın neresine gidilse lnı:il:zce 

TDrkkuşu 
talebeleri 

Kampa yakında 
gidiyorlar 

Şehrimiz Türkkuşu "A,, bröve 
sini bitirenlerden beş kız ve 28 er· 
kek talebe pek yakında şehrimizden 
ayrılarak lnönü kampına gidecek
lerdir. 

Talebeler gidecekleri günün sa· 
babı Atatürk anıtına törenle çelenk 
koyacaklardır .. 

Hapishanelerle 
hastahanelerde 

ölenler 
Dahiliye Vekaletinden alak dar 

lara gelen bir emirde bundan sonra 
ölüm vak'alarında ihbarnameler nü
fus cüzdanlannın da raptedilmesi bil· 
dirilmiştir. 

Hastahanelere, hapishanelere ge 
tirilen her hasta veya suç sahibinin 
yanlarında hüviyet cüzdanlarının bu
lunmaması yüzürıden hastahane veya 
hapishanelercc kabul edilmemesi 
mümkün olmadığı gibi hunların Ö· 

lümlerinde de ihbarnamelerine hüvi
yet cüzdanlarının raptedilmesine ve 
sahipleri tarafından kaybedilen hü· 
viyet cüzdanlarının b·ı müesseseler· 
ce aranıp bulunmasına da imkan yok 
tur . 

Binaenaleyh hüviy~t cüzdanları 
mevcut olanların raptı · ta lıii ise de 
olmıyanların verilecek ihbarnameler
le iktifası zaruridir. 

bilen bir dilsiz gibi ~almaz her işini 
görebilir. 

Fakat umumi dil olmak için bu 
kafimidir. Bir defa Çincenin de belki 
lngilizce kadar çok konuşulduğu 
iJdia edilebilir. 

Medeni milletler aleminde lngi· 
lizce, Fransızca, Almanca htnüz 
birbirile boy ölçüşmekten ayrılma. 
mıştır. Herbirinin kendine mahsus 
meziyetleri faydaiarı vardır. Ve ta
bii her memlekette bu üç dil de yar· 
dımcı dil olarak mektebler progra 
mında kalacaktır. 

lngilizcenin gramerinin basit ol· 
du~u do~ru isede imla ve telaffuz 
güçlükleri vardır. 

Almancanın gremeri güç olmak· 
la beraber mazbut ve imlası kolay
dır. 

Basın meselesinde Aimanlar ha
la tefevvukunu muhafaza etmekte 
dir. Fransızca birkaç asırdan beri 
umumi dil gibidir. 

Binaenaleyh üç dilden birini 
tercih etmeğe kalkışmıyacağız. 

Yalnız nazari olarak (u numi 
dil) şeraitini ararken Türkçenin 
hatırımıza geldiğini söylemeden ge· 
çemiyeceğiz Büyük bir ana dil olan 
Türkçe dilini de ~sya ve Avrupada 
altmış yetmiş milyon ha k tarafından 
konuşulmaktadır. 

Gr~meri mükemmeldir. en eski 
dil olduğu halde hayatiyetini ınulıa 
faza etmiştir ve hala terutazedir. Ve 
iıı.kişafa bütün dillerden daha elve· 
rişlidir. 

Umumi diller arasında Esperan · 
to dili de matlup derecede taam· 
müm edememiş olmakl.ı beraber 
çok iyi yapılmaş birdildir. 

Yani hele garp dillerini lJi · 
lenler tarafından - çokaz zamanda 
ve gayet kofoy öğrenilir bir dildir. 

Nihayet Londra muhabirimizin 
sözleri de yapana atılmaz. lngilıtce 
de hakikaten Z!ngm, güzel ve kıy 

metli lir dildir. 

Vilayet daimi 
•• • 

encumenı 

Vilayet daimi encümeni, dün öğ· 
leden evvel, Vali Bay Tevfik Hadi 
Baysalın başkanlığında toplanmış ve 
idari işler üzerinde ehemmiyetli ka. 
rarlar almıştır. 

Baytar Umum müdürü 

Bir müddet evvel şehrimize ge· 
len ve birkaç gündenberi mülhakat
ta dolaşmakta ~olan Baytar Umum 
Müdürü Bay Sabri şehrimize dön. 
müş ve dün Mersine gitmiştir. 

Bay.Sabri, Mersinde teftişler 
yapacaktır. 

Şehrin inzibati 
durumu 
---

Son 24 saat içinde şehrimizde 
en küçük bir hadise bile vukubul· 
mamıştır. 

Bir çobanı öldüre
siye döğmüş 

Kumdere köyünden (Karaisalı) 
Koca Bezir isminde bırisi, Çinar 
köyünden Hacı oğlu Çoban Memişi, 
eline geçirdiği bir sopa ile insaf sız· 
ca döğmüştür. Bütün vücudu yara 
içinde kalan çobanın şikayeti üzeri· 
ne mütecaviz yakalanmıştır. 

Ücretli memurlar 
için çıkarılan ka
rarname metni 

Ücretleri büdcelerin masraf t~r · 
tiblerindeki tahsisattan verilen ve 
kadroları Baka11lar heyeti kararile 
tatbik edilmekte bulunan dairelere 
yeniden almacak ücretli memurlar 
hakkındaki kararnameyi aynen yazı 

yoruz • 
.. 1937 bütçesinin E cedveline 

( masraf tertibinden ücret Lalanlar 
dahil) masraf tertiblerinden bir ço· 
ğuna geçen seneki &ücretlere nc&za· 
ran mühim zamlar zapıldığı görül
müş va bu kadroların istilzam ettiği 
masraf, tealhik ettiği tertiblerdeki 
tahsisatları dahilinde olduğundan )ü. 

zum grsterilen zamların kabulünde 
tahsisat noktasından mahzur görül
memiş 'ise de ücretli vazifelerde ça· 
lışanlar hakkında teadül esasların 
tatbiki, maat ve ücretler a&sında 
teadül temini noktasından zaruri 
olduğu gibi bu husu; Büyük Millet 
Meclisi encümenlerinde müzakere 
edilmekte olan barem kanununun 
bazı maddelerinin tadili hakkın iaki 
layiha ile hükumetçe kabul ve teklif 
edilmiş olduğu cihetle yüksek tahsil 
gör.nüş olanların 1936 mali yıla 
kadroları ile tesbit edilen ücretlerini 
iki sene ve yüksek tahsil görmemiş 
bulunanlorın da üç serıe müddetle 
almamış oldukları takdirde bu zam· 

) . 
Mezarpala 

Dünyada zevk, arm bir, 
bin, yüzbin çeşid d~ 
kürre üzerindeki inun 

di kadardır. 
Bakımz arzuya: 
Mısır milyonerlerinden 

isminde birisi son günlerde
mezarlığanda tahtelarz bir 
palas" yaptırmıştır. 

Bu "Mezarpalas. içinde 
yerleri. elektrik tesisab Şofoi 
vardır. 

Mısırlı milyoner hayatta 
burada oturmak, öldükten 
line aynı yerde gömülmek 
vermiş. I? unun için evinin 
hizmetçileriyle birlikte t 
mezarlıktaki ahiret evine 
miş. Fakat bu husuıta d
proieyi tatbik etmeye imkil* 
mamışhr. Çünkü bu arada· 
polisi müdahale etmif, · 
tarzda, mezarlıktan intihap 
igametgihı terketmesini rica 
Bunun iizerine milyoner Zeki 
zarpalas" ta oturmak ze 
münden ~onraya bırakmak 
riyetinde kalmış! 

Kahire mezarhğmdaki ö18 
yıcılara gün doğdu demek. 
palasa hiç şüphesiz yer·~-.. ~ 

Son zamanlarda Nevyork 
telerinde şöyle bir ilin çıkb: 
bir dolar getiriniz.. BuilinlO 
bir dft adres bulunuyordu. 
ayna sütünda, &yni har~ \erle 
zılar ıörüldü: •Nihayet yarına 
dolarınızı getirebilirsiniz .• Bu 
nan altında da gene ayni adrd 
rüldü, Üçüncü günü iti yazı 
•Eter bugün bir dolannm 
seniz artak yannuzda salda 
rın vakit geçmiş olacaktır. 

Bu ilinlan gören gazet 
ralca düştüler. işin iç yüzGnl 
mak için tahkikata giriştiler. 
düler, muayyı-n adrese dola 
diler. 

Fakat buna ınukabil bu 
lann ne olacağa ibakkmda 
malumat alamadılar. 

Ancak sekiz gün sonra i · 
nnı ötrenebildiler. 

Meğer Nevyorklu iki 
dam aralannda iki mühim 
muşlarmış, Bunlardan biri 
hiç bir şey vaadetmeksizin 
lar tedarik edebilecetini id 
mi; ve hu adam bahsi ka 
1,2SO:kişi esrarengiz-ilanlar 
müracaatta bulunmuştur. 

ilave edelim ki bu sure• 
lanmış olan dolarlar. gene 
rine iade edilmiştir. 

) alnız bu bahis say · 
pisko1oiisi hakkında merakb 
rübe neticesi elde edilmiftir. 

Ruzvelt Sovyet tayf 
cisini kabul etti 

Ncvyork: 29 (Radyo) -
cumhur Ruzvelt, Nevyorkta 
muvaffak Sovyet tayyareciıİllİ 
beyaz sarayda kabul etmiş, • 
larda bulunmuştur. 

lardan istifade ettirilmeleri ve hizmet •••••••••·-~ 
müddetlerine göre istifade edecek
Leri zamlardan istifade edememeleri 
ve hizmet müddetlerine göre isti· 
f ade edecekleri zamlarm ise kadro
larına daha fazla zam yapılmıı olsa 
bile ücretlerin:n tekabül ettiği me· 
muriyet maaşlara ile bunların bir 
derece üstündeki maaşlar arasmda 
ki kadrolara dahil ücretli vazifelere 
yeniden ahnacaklann gene tahsil 
dereceleriyle diter vasıflarına göre 
girebileceklt:ri maaşlı memurluk de 
recesinin an~ak bi:- derece yükse
line aid maaşın emsali basılanı teka. 
bül eden miktarda ücret verilmesi 
!:uretiyle tayinleri muvafık olacağı 

Siprtcuu mal )'OJWIClll luııyhobu • 
llnımlM;a;' bedelı derhal ödenir 

•• • GUVEN:. .. 
IUMER BANK ve 
EMLAK ve EYTAM BA 

,_. 

Kuru~ 

Oüven'e güveniniz. Ve • 
gortaların ızı gOvenerek verın 
MUrecaat : Rıza Salllı 
No: 11 A. Bebekli KiliH 
Pow kutusu : 95 TelefotJ No : ~65 
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Maliye vekaletince teklif 
bn teklif icra vekilleri 
kabul olanmuttur •• 



< HiKAYE? 
•• • Uç kızın evı 

Üaiversitenin karpsında ufaak 
tepe yükselir . Bu tepenin yem· 
.llrbna , dar bir merdivenle ÇI· 

• Tepe , daracık yollaaile büyük 
· hareketleri ve dolayısiyle dün· 
batlanb temin eder . 

itte bu tepenin üzerine, 3 er 
tlı bir takım kiralık evler , adeti 
'imiş gibidir ve burada eski za· 
bavaamın sükOnü teneffüs edi-

• kiralık evlerin yanı11ra , Viya· 
romantik devirlerine , aid bir 

ev de , h .. lyaya dalmış bir hal. 
llralanarlar • Evlerin arkuuıda • 
· taılarla kalaanmlqmıı küçük 
tokak vudlr ki geceleri bir gaz 
buile aydınlanır . 
Bu evlerde bir zamanlar Beto· 
• Subert , Yohan Ştravı oturur
: Barok tarza. evlerden biri de 

· taieaıif senfoni ,. bestekinmo 
llhkaız kalıp sonu gelmiyen 1ev 
.aıacarasım geçirditi • 3 Kızoı 

• diye anılan evdir • Hatti · o 
antik hayata aid maceralar an" 
lır • kronikçiler , aabne şairleri ' 

etçiler , romancılar ve batti 
llnıyii bu yerde pçen oolann 
Y'llbı canlandanrlar • Dolayasile 

~ bir ÇOk kiti , bu devreyi . bu 
. P Iİtaıif fairaoe ömir ~ 
r • F .Ut mavi gözlü Trudeile 

Eman~ bu evlerden birinin 
dilci sakinlerinden olduklara , her 
e bir çok kifinin malUoıu olma· 

erektir 1 
Mari ıöalii Trude , benim ev 
· ola bdımn kızıdır ; sanşın 
da , Truderin dostu olan bir 

ı Benim dostum Frita de prkr 
beatelcindır ve biz ikimiz , bu 
lc.ı için yanık tut&quruz . Ta' ... ii 
~ , bunlardan biri içia I 

• lceodilitinden anlaşılan birıey· 
• Y• 1 Her neyse 1 Ben, ev sahi· 
· kadının kazına 6atkuUwp , bes 

dostum da bu iaziii..al'Jlll) dol· 
1 

~llar günü atl-.ı_.ta, Fr u 
ziyarete pldi. Tam o arada 

ilci lcız da oda• pdiler. Tek 
reli aparbmiınaa bu bdar çok 
rini bir aray.ı ıeleeeii lıesap
•k yapllmlm11 oldutund-. 
· z için ele bir ele pi1aao bulu

renitÇe ,... .,..... indik. 
ine ..wt.. ~ .ler

kaz, mavi .... la~ Bir ilk 
puan .. Bir ~ano_ \le .Jaz. 
birinin anne» olm ewabibi 

, uzakta_ S.. umelk o gün 
'ut olmamaz ic;ia bütU. prtlar 
De relmif, demikti. 
F rita, benMn riJt.;ni bamlacL • 
en yemi adri ~~ aefia bii 
enin DOMAi 1'eraberinde re· 
. ti. 

Hemea pi,._.n bafaaa ıeço. 
adeti efsanm bir tarzda çal
a ve ıliri beniril olan şarkıyı 

1e1te .aylemete baş1am. Kız· 
biridın botaına giden, şarkı· 

naelodisiyıÜ; diterinin de, benim 

... 
n natme aldaler bnUarak da· 

ve ilkbahar akp:nmm alaca 
tı ilk gölreferini- odaya at 
biribirimize bir parça fllflr 

IVIAP ... bakbk. 
lcizlarm ca'li1> Y.izleri, kJ. 

. Bu, bararetttn gelen bir 
Jeli, yoksa gurup eden IÜH". 

•1111 iDI yüzle.ine wruyordu? 
• laa bir müddet için odadan 
• Kap.ya tekrar eçbldan ve 

ar İçetiye ıirdikleri zaman, dos 
ben, birletik eserimizin onla· 
· uyad ırdaiJ derin tesi· 

ohchak. tclilann 

Y•z•n: ... 

gözleri de yaprDUfb. Oulan hafifçe 
okşayıp kucakladık ve Ben: 

_ Fakat, dedim. bu kadar da 
santimantal olmayımz, ç900klarl 

Firts, benim bu işaretime şunu 

ilive etti: 
_ Böyle minimianicik bir ıarkı 

yüzünden 1 
Kızlar, şu mukabelede bulundu-

lar · 
:_ yok canım; biz bu şukıcık 

yüzünden bu kadar kederlenmiş de· 

tiliz ki 1 • 
Demelerile beraber d~ • bırden 

ıö~ yaşlarile boşandılar : 
_ Demin dışından küçük bir 

kahvebaneye telefon ettik, bu günkü 
maçm neticesini sorduk.. ve. ... G~ 
yL. kulübünün yenildiğini öğrendik 
de 1 

- Trude: 
_ Otto. dedi, o kadar kötü oy· 

namış. ki bu gün 1 
Her iki kızcatızda, pek, ama 

pek kederli idiler. Frits~e . ben, g~z
lerimizi birbirimize çevırdik ve ~z, 
onlardan daha ziyade kederlendık, 
dopasu 1 Dostum, piy~un.kapa
pu yavqça bpatb ve birleşık ese· 
rimilİD notumı bir köteye fırlattı. 
Kendimizi laıhkari hezimetle yenil
miş bitsediyorduk. Odada uzun müd. 
det 1Usuştuk, Tam bir sükQn devre· 
si ... Nihayet kızlar, sülcOnu bozdu. 
lar : 

. - Çapkınlar neredeyse gelirler 
buraya 1 

••• 
F rins, kalkıp ıitmete davrandJ, 

,aplcua .W., Merclnn ..... ,... 
yana inerken, merdiven yakan br .. 
manan futbokıı dilikaohlara rula 
dık. Sikit ve ezgindı1er Dostumla 
ben ilk bahar akıamınm alaca ka· 
ranlıtında yürüdük. Çok üzülmüt 
olan Fritsi evine kadar götürüp bı
rakınca· gerising4'ri döndüm. Tepeye 
çakışta,' alır atar adım atmatı tercih 
ediyordum. Evin önüne ıelditünde, 
aemin katmdaki yemek odasının 
açik duran peneeresinden piyano 
HIİ ifittim. Kulak verdim ve F ritsin 
beltesini farkettim. Arka11ndan da 
laaltnn benim fiirimi tegaMi eden 
berrak 'çan akisleri duyuldu. Sevinç 
heyecanı içerisinde, dialedim, .dinle· 
elim, sonra .penceredea içeriye şöyle 
bir bakmata heveslendim. Pervaza 
tutundum. Bu aralık, son ~k~rd . da. 
~ kızlınn seti kesilmışti. Birde 

. .' erp? ()danm clerinliiinde, 
ne pr bi 'ft 
piyanonun önünde, öptifen r ça 
seçtiml 

Demek oluyordu, ki o ilkbarbar 
pazanme ötleden sonrada, biz bir 
l*'Çlak Olsun zafer edinmiştik; P· 
:lilıli oldutum bu uferde, ue olsa. 
bizimde uf bir biaemiz vardı, el· 
bett~ı ... 

Sonra ilerledim ve bir vakitler 
içerisinde •bitmemiş senfoni. beste. 
kin F rants Şu bertin bette yapmakta 

.. lbem oldutu .. Oç kam evi. nin 
:ünden bir gölge gibi sessizce geç-

ti. . babı asa, kendisine derin izbrab 
m, ih" -•JI veren. bu Barok tarzı tar ı ve~-

bur evin önündenl 

Radyo 1 
Markoni 

Dünyanın en güzelJ en 

hassas makinesidir 

Tu·zıa 
hazırlanan 

mallar 
Dış pazarlara satış 
yapanlara verilecek 
prim tesbit edildi 

Ankara : 28 Haziran (Hususi) -
3078 sayıla tuz kanununun 34 üncü 
maddesi; memleket içinde hazırlanıp 
tuzlu veya salamura halinde yabancı 
memleketlere çakanlmakta olan pey· 
nir, zeytin, babk , deri ve batırsak 
gibi maddelerin hazırlanmasında 
sarfedildiği tesbit edilecek tuzların 
her kilosuna karşı sahiplerine bir 
prim verilmesini amirdir. 

Bu prim malın ihraç edildiği tuz. 
la fiatmm altıda beti kadardır. Da· 
hilde sarf ve istihlak edilecek tuzlu 
balıklor için verilecek prim miktarı 
ile bu maddelerin hazırlanmasında 
iham olan tuz miktarımn tayini Eko. 
nomi ve Gümrük ve inhisarlar Ba
kanlıldan tarafından teıbit edilmesi, 
ayni madde hükümlerine göre, liıım 
gelmektedir. 

ihraç edilmekte olan maddeler· 
den, peymr , zeytin ve balıklar için 
sarfı liznfı olan tuz miktarı her iki 
bakanlıkça mütterektn ıu tekilde 
tesbit edilmiştir : 

Kilo 
14 kilo hesabile 1 teneke beyaz 2 
peynir için 
100 kilo kaşar peynirinin 
100 kilo zeytin ( mahsulü tuz· 
lamak için) 
100 kilo salamura zeytin için 

ıs 

12 

Torik lakerdası 100 kilosu için 29 
Palamut likerduı 100 için 28 
Palamut karnı yank 100 kilosu 
lÇID 34 
Torik karna yarık 100 kilosu için 40 
Paı.ı.ut YOBOZU bpm 1ank 
100 kilosu için 20 
Paçal taze tuzlu (bemevi balık) 
100 kilosu içia 25 
Kolyoz birinci tuzlaması 100 ki-
loau için 40 

Kolyoz tuılama• 100 kilosu için 60 
Koloridya 100 kilosu için 38 
Hamsi • • • 36 
Likorinoz • ,. ,. 3S 
Uakumrum • ,. ,. 24 
Sardalya • • • 30 
lstavrid ,. • • 30 
Çiroz kuru • • • 31 
Tütün labç ( tahta ) tirsı, Mer. 
sin 100 kilosu için 
Sazın, turna, yaym, yılan 100 
kilosu için 

30 

42 
Ecnebi memleketlere çıkarılan 

peynir, zeytin ve balaklar için kanunun 
emri mucibince verilecek primlerin 
tediyesi şrkli vapur acentalan veya 
timendifer idareleri tarafından alel· 
usul gümrüte verilecek manifeıto 
veya barna neler üzerine mahalli 
gümrük idaresince lizımgelen tet· 
kiklerin ifasından sonra bu malların 
ihraç edildiğini bildiren ihraç ıaha
detnamelerinin inhisar idarelerine 
ibrazında ihraç olunan malan safi ki
losu miktarı üzerinden yukarıdaki 
listede yazıla olduğu veçhile bunların 
her birisinin şekil ve hazırlanmalan 
na göre sarfı kabul edilmiş bulunan 
tuz nisbetleri dairesinde sarf edildiği 
tesbit edilecek tuzun beher kilosu 
için mıntaka tuzla fiabnın albda beşi 
nisbetindc yani 2,S kuruş prim ta. 
hakkuk ettirilecek ve tahakkuk d 
tirilen bu primlerin itası keyfiyeti 
inhisarlar baş ve müstakil müdür. 
lüklerine; ihracatçalar tarafından in· 
hisarlar idarelerine verilmiı olan di· 
lekçe ve ihraç şahadetnameleri ve 
bunlara dayamlarak tanzim edilecelc 
ikişer nüsbo prim tahakkuk cetvel· 
leri aynca bir tahrirata leffen gön· 
derilmek auretiyle inhisarlar umum 
müdürlü~ 10rulacakbr. 

T,Dıi11 edileoek çetvellere 

Maraş ta 
imar 

faaliyeti 
Marq : Haziran [ Hususi muha. 

birimiz bildiriyor J - Kurtuluş sa
vqında pek harap düoen kahraman 
Maraş, son üç yıl içinde oldukça te· 
rakki ve inkişaf eylemiştir. 

Şarbayhta atanan doktor Hasan 
SükQti Tükel şehre yepyeni ve mo· 
dern bir çehre vermiştir. 

Marq ve Maraşhlann ihtiyaçla. 
nndan çoğu satlanmıştır . Asri me· 
zarlık.ekmek fabrikaları, pazar yeri, 
çocuk bahçeleri, aile parkı, elektrik 
tesisab, üç ayda, şehitler çeşmeleri 
inşa olunmuş, bando tesis edilnıiı , 
ana caddeler ve kaldınmlar parke 
döşenmiş, bir zamanlar hastalık ve 
mikrop yuvası olan pis su. derele· 
rinin üzerleri kapatılmış, yangın teş· 
kilitı genişletilmiş , eski çarşılar yı
kılmış, kapalı çarıı açılmış, fidanlık 
kurulmuştur . 

Belediye sulan fenni surette cel· 
betmek ve bu sudan elektrik istih. 
sal eylemek için lizımgelen proje ; 
yapbrmaşbr. Şehir imar plan ve ha· 
ritası, spor sahası bu yıl ikmal edi
lecek, bakteriyoloğ celbcdilmiş bu· 
lunacaktır. 

Sayın doktor Şarbaylıkta kal· 
dıkça Maraı daha bir çok yeniliklere 
kawpcak ve ajı zamanda tamna
mıyacak bir manzara taşıyacaktır. 

Ali Enver Toksoy 

Hava postaları 
lngiltere hükumetinin son defa 

neşrettiği hava postalarına aid ra
porda ilgi çekecek bilgiler vardır. 

ille terakki adımı olarak İngilte 
rede cenubi Afrikaya gönderilen 
mektup ve kartpostallam bir zam· 
ma tabi olımyaiakldi ucretle ıitti· 
tini kaydedelim. 

Hindiatana. Burlcaya, Malayaya 
da bu tarife tatbik olunmata bati•· 
mııbr. 

Yalanda Avustralya postaları 
da idı ücretle mekb.ıp nakledecektir. 
1938 de yapılan plina göre, bunu 
ve buna benzer ıslahab temin için 
lngiltere posta idaresiyle hava neza. 
reti arasında 1 S yıllık bir anlaşma 
yapılm11 ve dokuz milyon lira tah. 
ıisat konmuştur. 

ilk denemesi yapılan bu sene zar. 
fanda hava postasiyle tapnan mek
tubların sayısı yüz bini bulacatı tah 
min ediliyor. 

Haftada Mısıra dokuz posta, 
Hindiatana bet posta, Şarki Afri
kaya üç posta, Cenubi Afrikaya 
iki posta, Avusturyaya iki posta ya. 
pdacaktır . 

Bu işlerde yalmz lngilterede 
yapılın tayyarele kullamlmaktadır. 

Tayyare postaları gece uçuşları 
da yapacaktır. Londradan A vustu· 
ralya Sidneye yedi günde, Kap 
Tavne yüz saatte, Hindistana Ke
raciye altmış saatte gidecektir. 

Azami sürat ınatte iki yüz mil
dir. 

Yedi sene zarfmda hava pos 
talan kimilen en modern makine· 
ler yapılacaktır. 

Karataş Altınku 
plajı açıldı 

malın cinsi, ihraç tarihi, sahibinin is
mi, mahreci, darah ve safi mikdan, 
malın cinsine göre yüz kilosu için 
sam kabul edilen tuz mikdan, tuı 
sarfiyat Yekünu dercedilmeai lizım· 
dır. Bu Priınler inhisarlar umumi mü
dürlütünden alınacak mezuniyet CID9 

ri üzerine aahiplerine ~ • 

IAsrisinemanın 
Yayla gibi serin ve vasi salonunda umumi istek 

ve arzu üzerine bu akşam 

Aljolson-Ruby Keeler 
Casino de Paris 

filminde 
Yüzlerce kişinin alkışmı toplamaktadır 

iLAVETEN: 

T ommiksin en heyecanlı filmi 

mr Kanlı intikam -.. 
GELECRK PROGRAM : 
Sinemanın en büyük artististi POL MUNI 

( Yılmayan adam) 
filminde 

Bugün güddüz iki buçukta matine 

Gazino dö Pari-Kanh intikam 
8269 

·--------------------------------------------------

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Viyana operuımn altun sesli güzel muganniyeai 

MARIA COBOT ARI 
IVAN PETROVIÇ JORJ ALExANDER 

m iştirakile vücuda getirilen ve en büyük opera parçalarile süslenen 
muıikal filmlerin en mükemmeli 

( Beyazlı kızlar mektebi ) 
imle her cihetçe muvaffak olmuşlardır. Maria Cobotari bu filmde Toska 

ve dahil bir çok nefis opera parçalarım altun sesiyle bütün seyircilere 
dinletecektir 

Gf.l .ECEK PROGRAM : 

Hayat mücadelesi 
PEK YAKINDA : 

MAURICE CHEV ALIER ve dilber yıldız MARI GLORI nin 
yarattıkları şaheser film 

( Neş'e ile) 

Büyük romancı VELSIN akıllara durgunluk veren harikulade eteri 

100 sene sonra 

32 kuruşa 1 

koyun eti 
Meslekime ve milletime olan aşk 

ve muhabbetime ve binnetice edin
diğim vukuf ve tekamüle ve muhte 
rem müşterilerimin menafiine binaen 
mezbahada kesilmiş firikodan geç· 
miş bütün sıhhi ve fenni şeraiti haiz 
bulunmu~ olan Koyun etinin beher 
kilosunu (71) ve ( 91 ) No. lu dük· 
kinlarımda 32 kuruşa satmaktayım. 

Binnisbe oldukça mühim bir ten

8266 

Ceyhanda 
Halkevi köy gezile

rine başladı 
Ceyhan: 29 [Hususi muhabiri. 

mizden] - Bu pazar Halkevimizin 
fail komiteleri yedi otomobille ka. 
labahk bir kafile halinde Ayua. 
gitmiıler, tarihi tedkiklerde bulun· 
muşlar, deniz spor ve etlenceleri 
yapmışlardır. 

Gençlerin önümüzdeki pazar da 
köy gezilerine devam edeceii sa. 
mlmaktadır. 

zilat sayılan bu satıı keyfiyeti; çok ----!P'!!!"-~---~!!!"!!!!-
tabiidir ki diger hemsınıf rakipler 
üzerinde bıraktığl derin tesirat do· 
layasile bu etlerin ekle gayri salih 
olduğu yolunda kasden propaganda 
yapılmaktadır. 

Fakat hakikatten çot uzak ola. 
rak uçurulmak istenilen bu çürük 
ve yatsız Balon'un; çok müdrik ve 
münevver halkımıı.m zekası karşı
sında sukutla neticeleneceği şüphe· 
sizdir. 

ilandan maksadım reklam olma 
yıp mahaza bir takım rakiplerin ruh· 
lannda yuva yapan ibtilcir perde
sini yırtmak ve hakikati inkişaf et· 
tirmekten ibarettir. 

Mamafih kasaplık koYUBlarmun 
daimi ve yedekli oldul-ı ve bu 
rekorda aebat ,.CM-hreeııll'llllll 

~.telllıil!a 

ikmale kalanlar 
okusun 

Orta mektep ve Lise smıflannda. 
hesap, cebir, hendese, terkimi ter. 
simi hendese, müsellesat, mibanik, 
gozmografya, fizik, kimya , fen bil
gisi, İngilizce derslerinde ikmale bo 
lanlan ikmal imtihanına hazırı'amü 
üzere bir kurs açhk • 

isteklilerin bir Atuatosa bcllır 
• 'lürklözü,. nde L T. L M. ,__.,~ 
lanna müracaatlan • C. 

derim, 



Sahife : 4 Tfidcsöm 

• 
30 Haziran 1~ i::&/ 

.----A __ d_an_a __ B~o~rs~a~s_ı~M~~u_a_m __ e_I_e_Ie_r_i ___ ı 
PAMUK ve KOZA 

Birincr Noter 1 1 BELEDİYE İLANLARI 
------------=~ 

CiNSi 
__ Kilo Fiyab 

En az 
K. s. 

En çok 
K. S. 

Sablan Miktar -----------
1- iki bin metre tul Toprakkal~ Bazalt bordur taşırun ahnnıa!• J ~ R. Nihat Aysan 

Kilo -----====;'=====• l<apımalı pamuk Dairesini Ziraat Bankası karşısına taşıdı 
8268 

eksiltmeye konulmuştur. 

Piyasa parlağı ,, 34 34,50--
Piyasa temizi ., 
ıane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 

2- Bedeli keşfi beş bin yüz yirmi liradır . 

------------------------------------------------
3- Muvakkat teminatı üç yüz seksen dört liradır. 
4- ihalesi temmuzun 8 inci perşembe günü saat on beşte beledi 

ÇIKTI 
encümeninde yapılacaktır . dıİ 

5- Şartnamesi keşif ve sair evrakı belediye yazı işleri kaleınİO 
----,, isteyenler orada görebilirler . 

6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile 
-;;~---------Beyaz 

Siyah - 1---- Bürücek vE Kayabaşı 
RAKILARINI 

likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur.8237 20 -25-JO 

ÇIGfT --,-- -ı-
"Y cmlik,. ı 

ı--.. --.. =T.....,oh_u_m....:..:.lt:.--.ık-.,-- ----- 1 

Ekspres 
iane 
Yerli 

~~ U BU B A T 
Bu~day Kıbrıs 

--'-"--:Y.-::e_r_li _____ - _-_l=~~- _-_-_--~~---=--=. 
,, Men tane 

Arpa --- - 2,87 
Fasulya --
Yulaf ---------

İçki bayilerinde bulacaksınız 

1 
H. 8193 

--~~~- ---------------------------------17 

1- Şehir yolları için 150,000 adet Toprakkale parke taşıuıo 
alınması kapalı zarf u~ulile t ksiltmeye konulmuştur . 

2 - Keşif tutarı (14325) liradır 
3- Muvakkat teminatı (1074) lira (50) kuruştur . 
4- İhalesi Temmuzun 12 İnci pazartesi günü saat 15 de beıeJ 

encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartname, keşif ve sair evrakı belediye fen iş]eri müdiirlıı 

dedir. 

1 ~~~:-t~t'_u-mu== =-·==='.'-_--=-____:----=·=·-=--=--_=_-_ 1 Sıcakl~rdan korkmayın 1 

6 - Taliplerin ihale günü saat on ikiye kadar teklif mektuplartııl 
lediye reisliğine vermeleri ve ihalede hazır bulunmaları ilan olunur · 

8251 24-27-30-4 

Tanzifat ve tenvirat veıgi mükelleflerinin dikk•; 
1- 937 senesi tanzifat ve tenvirat vergi ve resimlerine ait ınUf tdt 

~etvel~eri: Çınarlı asfalt cadde buz l>ayii kahve divanna Kayıılıbal= 
ıye daıresine Camiicedit: Çukur kahve divarma: Türkocağı: Şafak I!' 
tasına: Mestanzade: Mestanzade camiine: Hürriyet: eski bayram H~fl'I~ 
ocağma: S,myakup: Alemdar mesçidine: Alidede : Hasan ağa canıiS 
Sucuzad~: Sucuzade ocak binasına: Karasoku: Cumhuriyet otelinin ~ 
Kocavezır: hayvan, sebze pazarı tahsilat evine : tepebağ : Kürt f-f•. 

UN 

1 
.~ört yıldız Salih ı 620-675 
uç " " ,57ç--

~ ~ ı-D~ö:-:rt:-y-ı-;.;.;ld:-ız~D.:...oğ,.,..ru--=-ıu~k----1-675 
.!ol: - , üç ,, " ı-650 ___ _ 
::ı c - ~--;:----'-'---~-----] ~ I_ Simit ,, \-900 
~ ~ l D&rt yıldız Cumhuriyet 1 650-~ 
C'I °' -t.... 1 uç " " 1_6_25 __ _ 

Simit ,, 1 
---~---------=-----------------· Kambiyo ve Para Liverpol T elgraflan 

29 I 6 I 1937 iş Bankasından alınmıştır. 

ı---'--------::-Sa_n..,....tim;.;__...::...;.Pent 
Hazır ı 6 1 97 1_-_L=ir_et _ ____,,..------ \ 

ı--T-em_m_u_z-va_d_e_li___ 6 ifil Rayişmark -ı- 96 
•---------

1

1 

6 
I 

87 
_Frank ( Fransız ) -ı7- 68 

B. Teşrin vadeli ......--- -

1

--- Sterlin (İngiliz ) 627 00 

1 
__ H_in_t_h_a_zı_r ----- 5 ı' 98 Dolar ( Amerika ) 1 78 _ -75-

Nevyork 1 12 20 Frank ( isviçre ) , 

Siyah 

l Bira 
DA 

Geldi !.. ANKARA r,)~,·lf···'-
Ankara birası 

Her depoda, her yerde vardır. 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu 

içiniz ! . Her yerde israrla arayınız. 
ADANA ACANTASI : 

Ankara Birasını 

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

8206 14-26 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile dolduıulanbir kristaldır 

Kay ad elen Fenni cihazlarla, raylann lizerinde vagoniaraakıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su drğil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapaları na dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolandır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 

7953 - 68 

1 

Evlerinizde her dakika buz gibi yiyecek ve içecek bulundurmak ve 
sıhhatinizi korumak, hastalıklardan sakınmak istiyormusunuz? Mutlak ha-

kiki ve elektrikli buz dolabı oıan Kelvinator buz dolabı aımız. 
Peşin para vermırden 18 ay vade ile ve evinize her gün aldığınız buz 

parasile bu mükemmel dolabın bir tanesine sahip olursunuz. 
Beş sene zarfında bozulursa bila ücret tamir ve tebdil edilir. Elektrik 

sarfiyatı iki misli noksandır. Yeni Mağazaya telefon edi-

niz derhal evinize teslim olunur. 

8966 11 

Peşin ve veresiye satış yeri 

Sahibinin Sesi "Yeni M ~ğaza ,, 
1 

. Ş. Rıza - lşcen 
.... Belediye civarında, ADANA 

oğlu Sunullahın dükkanına: kuruköprü: şerbetçi Mehmet Alinin dük~~ ~i 
~anedan: Hacı Bayram kuyusu meydanlığma: istiklal eski istasyon DP·. 

dıye buz bayii Adil Doğanın dükkanına: Döşeme: Doğumhane karŞj 
şatbey: Yarb~şı poli~ karakolu civan: Cemalpaşa: su deposu karşısı .. ~ 
meydanhf?a: Cumhurıyet:Cumhuriyet mahallesinde Halil İbrahimin dil"" 
nın~: Karşıyaka: ~arşıyaka ocağına: M~rzaçelebi Kamil Karazincir ~ 
resme: Seyhan: Suleyman dükkanı civarına: Mıdık : Hazım Alinin d&1 
nına: Aklcapı: bakkal Alinin dükkanına : Köprü köyü: köydeki ksh'
asılmıştır : 

Birinci taksit: Ağustos: ikinci taksit: ikinci teşrin aylarının sonu ol' 
üzere iki taksitte ahmr. Taksit müddetleri içinde ödenmeyen vergi~ 
simlere O/o de on ceza eklenir. Bu cetveller 29-6-937 salı günüıtd' il 

mış ve 8-7-937 perşembe günü kaldırılacaktır. itirazı olanların .; 11 

_ gün zarfında istida ile müracaat etmeleri ilan olunur .8267 30-2"' d 

.Akdeniz Karataş Altun.I : ________________________________ __,,,,,,,,/ 

kum Plijı açıldı 
Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefis yemek 

ve mezeler, her türlü içkiler v~ buzlu meşrubat, ~aynak rnla111 hmusi ya· 

takla odalar,fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 
İstirahat yerleri aile ve bekarların yerleri ayrılmıştır. 
Her gün pazar da dahil sabahları saat 6 da ve cumartesi günleri saat 

1

16 da Orozdibak civarında K?laylık evi önünden hususi kamyonlar hare· 

ket etmektedir . 8194 H. 16 . . 
----..-.--------------....---------------------------
----------------------------------------------------

. Çifteh~I)~ _l{~ph(!ası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 
Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkind ,~n 

yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve midedt!n 
•muztarip olaolarl a Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

ı 
Senelerce çocuğu ,>lmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstdit 

ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardır 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar şunlar · Kuruş 
dır: 200 Bir gecelik 

otel oda.51 
125 Bir gecdik 

taş odalar 
75 Birinci baraka 
50 İkinci ,. 

Odalar dört kişilik tir. 

Fazlasından fark alınır 

30 Hususi banyo ! Bir liişi ücreti günde 
15 Umumi " .k. d f k d 

ı ı e aya a ar. 

Niğde vilayetinden: 1 

1 - Niğdenin merkez kazasile 
Bor, Nevşehir, Aksaray kazalarında 
(333) tek ve ( 308 ) çift ki ceman 
(949) göçmen evi yapılacaktır . 

2 - Eksiltme 5-Temmuz- pa. 
zartesi günü saat on beşte pazarlık 
suretile Niğde hükumet konağında 
müteşekkil iskan komisyonunda ya· 

pılacaktır. 

Şartname , plan ve keşifnameleri 
vilayet iskan müdürlüğü ile adı ge
çen kaza iskan dairelerinde mevcut

tur. 
3 - inşaatın heyeti umumiyesi 

anahtar teslimi suretile verileceği 

~~~~~~~~~~·-~--~~~~~~~~~~--~~··. ~bi kau~iliarile ~~m ~~mda 

Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek. 

tiğiniz iztirabı unutmaymız.8264 3 

verilebilecektir • A n c 3 k 
na birden istekli çıktığı tskdi 

cih olunacak ve usulüne te"fı 
minata bC?ğlanacaktır.8259 _______ / 
Kaçakçılar vaJJ 

hainidir./ 

••.. ~ti' 
Umumi Neşriyat ıvıtl 

: M. Bakşı 

Adana Türksözü rnattl 

b 

ti 
s 

t 
ş 


