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viY OMA VE BERLiNDE SKERi KAT! 
bütün ihtiyat Roma hükumeti 

subayları askerliğe davet etti 
Dış Bakanımız Macaristana silahlanma 

İstanbulda 
~-1· \ hakkı yakında veriliyor 

eııı '1areşal Balbo; Berlinden Romaya döndü 
la t'.'I ' 

~ 
t 

ş 

!idil 
ç 

a 

.. ransız mahafili vaziyetten şüpheli ! 

d'. Roma: 15 (Radyo)- "Havas,,bil
~tıyor: Piyade ve süvari sınıflarına 
tttısup bir kısım ihtiyat zabitleri otuz 
Ustosa kadar devam edecek bir ta

llı devresi için silah altına çağrılmıştır 
Paris: 15 ( Radyo )-Almanyanın 

11 haftalarda hudutlarda tahşidat 

1'Pınası ve bir kaç gün evvel asker 
0Plarnası ve bunun üzerine ltalyada 
'ihtiyat subayların vazifeye davet 

edilmesi siyasi mahfellerde şüphe 
uyandırmıştır . Efkarıumumiyede şu 

sual tekrarlanmaktadır: 

- " Berlin ve Roma yeni bir ma
ceraya ını atılacaklar ? ,, 

Paris : 15 ( Radyo ) - Mareşal 
Balbo'nun Berlinden pek acele dön
mesinin, İtalyanın son askeri hareka
tile alakadar olduğu söylenmektedir . Hariciye Vekilımiz Bay Rü§tÜ Aras 

l<uin Meri 
dün mavi 

,, ~ordelayı aldı 
ispanya ihtilalının son 
vaziyeti ne merkezde 

İstanbul: 15 [ Telefonla l - Ha· 
riciye Vekilimiz Doktor Tevfik Rüş· 
tü Aras, refakatinde Paris Büyük 
Elçimiz Suad Davaz olduğ'u halde 
bu sabahki ekisprese bağ'lı hususi 
bir vagonla şehrimize gelmişlerdir . 

~l'ıtıandinin rekoru bir 
at kırk beş dakika 

farkla kırıldı 

tı1 ~~dra : 16 ( Radyo J - Kuin 
, :rbden Şarka doğru Ameri· 
1ı~0 •rupa rekorunu 1 saat 45 
1-~rıı farkla kırmış ve mavi şeridi 
•,,. 1 tlır ~.I~ • 

1 Oı ~.eri bu aeyahatinde 39,63 
~w·erırıden gıtmek te idi . 

• 

t ~~n Meri bu rekoru 3 gün 20 
dakikada teaia etmiştir . 

; "~purumuz daha 
~nıze indirildi 
A.ıık • 

t ara : 15 ( Telefonla )-Av· 
~ ~~iiihlarında yapılmakta olan 

ı ~il~ !oluk • 1 urhan " vapu· 
·,, Uıon törenle denize indiril. 

~lnıanyada 
~il.lk otomobili ve 

~ lllllobil ekonomisi 
tlin 

to1ı : 15 (Rııdyo)- Almanya· 
~Un b' h bili . ır isle karşılanan halk 

itıt t crıııin kolaylıkla alınma ça 
'bj1 cvcssül edildiği gündenberi 
itı~· takırn meselelerde kendi 
. gınd 

~ ı 1c k cıı doğmuştur. "Frak va· 
1 ~ fuvvet,, (KOF: Halk otomo· 
t~t•ta~tı !190 veyahut 1050 mar

Otoıı:•r.. ~iç şüphe yoktur ki 
. d' ııbılı bu güne kadar kul 
1
)\· •ter lı." "k b'll d · ı 1 g" uçu otomo ı er en 
~lıı~ ıırcbiteeek ve onların ye
ı"'ııd~ktır. 
il den bu • b" .. k t· "t~ I susı uyu otomo· 
·~~ il •rıııda daha geniş model 

ı 1• ~toınııbil yapmağa başlan· 
tı l. •lıbazırda k'' "k t "lr k uçu o omo 
tlııc a~ ayda ve uzun vade· 
o~llc ~dılebilir. Halbuki büyük 
•t tı ısnı 1 d n Ilı.. ar an ığı dakikadan 
1 ııı Uştcr· 

• c sist ~~e teslim olunur. Bi 
;~1 tı,~ Öd erııı ıle küçük otomobil 

~·tıııcsi ~ninceye kadar üç sene· 
.. ~ .nb.ı aqt

1 
•ktiza eder halk otomo 

ii~ ~I ilıikı~1 111 ".1ası. için kayd edile 
çlil ) llıaktadı Ytiz bınlerce ki~iyi ba ,"ri ltı ~ Ve 81~ • Bılhassa cenubi Al· 
ııı9 ~•t Sil Aınele muhitinde bu 

fcvk..ı!a ı J· ..... t.: 1t, 

Asiler planı değiştirdi ! 
Hariciye Vekilimiz Haydarpaşa' 

da merasimle karşılanmıştır . 

Yunanistan Memur-
1 

larının evlenme 
mecburiyeti 

Allkante civarında muntazam Ası kıl'alarının 
hareketinden bir intiba 

Jl.tına: 15 (Radyo)-- Yunanistan \ 
. hükümt l~, ç kaı.diği biı nizamname j 
ıle hıç bır manı ve sebeb olmadığı 1 

taktirde 25 yaşını ikmal etmiş hükü.
1 mel ınemurlarını evlenmeye mecbur 

tutuyor. Kısa bir müddet zarfında 

evlrnrııeleri için bekar olan bütün 
mrmurlar a lıir mühlet verilecek oza 
man zaıfında evlenmedikleri taktirde' 
işten el çrktirilecektir. Bu nizamna· 1 

meye tokunağı bulunan birde be ı 
karlık vergisinin alıııınasıda düşünül .'! 
mektedir. 

Berlin : 15 - Franko'cuların 
ileri hareketleri üzerine Teruel'de. 
Sarion ile Sakunto arasında ır.eyda· 
na gelmiş olan cephe vaziyetini bil· 
meden: Mekiusuza ile Amposla ara· 
sındaki Ebre cephesinde yapılad hü
cumlardan bahsetmek doğ'ru değ-ildir. , 
Franko'nın, temmuz sonunda fSagun· 
to'yu zaptetmek hedefini güden pla· 
nı artık bir sır değ-ildir. Bu planda, 
Frankonun, Valansiya'ya doğ'ru daha 
ileri gidip gitmek istemediğ'i malüm 
dej!'ildir. Ancak, Sagunto'nun ele ge. 
çirilmesi Franko ordusu için gün geç· 
tikç.e daha büyük bir zaruret haline 
girmektedir. Çünkü, bu suretle, bu 
şehrin limanından ıı:a ia, Teruel -
Akdeniz yolu ile Sandanter'den Sa· 
gunlo'ya kadar giden ve Atlan· 
tik Okyanusu ile Akdeniz arasında 
muvasala lemin eden deıniıyolu Fran. 
konun eline geçmiş olucaktır. Nasyo· 
nelisller Akdenize varalı üç •ydan 
fazla olduğ'u halde. hinterlant ile bu· 
radaki mevziler arasında hala doğru. 
dan doğ'ruya bir muvasela temin e
dememişlerdir. 

imkanını bulan gazeteciler, ikmal a· 
meliyelerinin güçlüklerini anlatmak 
la bitiremiyorlar. Bilhasssa general 

-Gerisi üçüncü sahifede-
l 

Agrikültürümüz 
Ziraat vekaleti zirai 

bir inkılap hazırlıyor 

Ankara: 15 (Telefonla) - Verilen haberlere göre, Ziraat Ve 
klll B. Faik Kurdojjlu zirai inkılabımız için mühim tetkikler yap 
tırmakladır. Fransfzca Acricultur (Agrlküıtür) kellmeslnln 

Bulgarlaıa Frans•zi 
' 

istikrazı 
Sofya: 15 (Radyo)- .Uzun za· 

mandmıberi Bulgaristan da bulunan 1 
Fransız maliyecileri Bulgaristan lıü 
kümctile yapılan müzakereler netice·! 
sinde bir anlaşma hasıl olmuş ve 
175 milyon frank istikraz yapılmış 

Türkçe kültür ve ziraat mana· 
sına olan agrl kellmelerlnden 1 
terekküp ettlOI ve Türkçeden 
alınma bir kelime olduğ'u kat'iyelle ı 
anlaşılmış bulunmakladır. Cumhuriyet 
bayramında Ankarada toplanacak bü· 
yük ziraat kongresinde (Ziraat) yerine 
Ôztürkçe olan Agrikültür kelimesinin l 
kullanması kabul edilecektir. 

, tır. Paranın geri verilme şeraiti ayni 
miktarda ve 12 taksitle ifa edilecrk· 

Çiftçi ile ziraat ilim adamlarımız 
arasında bir irtibat mevcut bulunma· 
dığ-ıııı gören Ziraat Vekaleti, bu 
köprüyü de temin edecek, ilim a· 
damlarımızın tesbit elliği şekilde çi!t· 
çiye yayacak ve talbik ellireceklır. 

tir. Bu i;tikrazla Fransız mallarının 

iştirası kabil olacaktır. 

Zabitlere tek gözlük 

Bu usule Ziraat Vekale,i (Akkol) 
adını vermiştir. Akkol, müstahsilleri· 
mize fazla kazanma ve modern çift· 
çilik usullerini öğretecektir. 

Bütün münakalelerın, önced.:n 
oldu~u gibi, çok bozuk ve karışık 
bir irtibat yvlu olan Alkaniz ve Mo 
rella üzerinden yapılması lazımg~I· 

mcktedir. Bugüne kadar burada he 
nüz bir demiryolu hattı ellerine ge· 
çirememişl~rdir. Bundan dolayı, bu 
mahzuru ortadan kaldırmak için 
Gavdeza ile Vivarez arasında bun· 
dan dört hafta evvel, 4000 işci ile 
60 kilometrelik bir hat döşemesine 

başlamıştır. Bu hattın 8 hafta için· 
bitirmesi için miıhendislere emir ve· 
rilmiştir. 

Cepheıiın' bv klsıiııiıı · dol.ıiıiıal.; 

İımirde Kültürparkta inşa ettiri· 

l 
memnuniyeti ıen ve Kültürparkın en güzel bina

larından biri olan Ziraat Müzesi bi· 
Bükreş: 15 (Radyo) - Kı alın nasının kısa bir zamanda istenilen 

~i~ .• emiı:!Ja.'!l~si!~ Runıanya .Za_bitle', , mükemmeliyelle tanzim .edilmiy.ece · · 
rınio tek g• ,.:;tuk ı~tiaı lı menolmuştur. dnla~ ılm.; vt. ZirdJt Vekaldırıc~ fuaı 

Küçük itilafla Peşte 
cereyan eden müzakerat 

arasında 
ileriliyor 

Budapeşle : 15 ( Radyo ) - smda bir itiliıfa varılması bekleniyor. 
Macarislana s;liihl~nma hakkının la. 1 Budapeşle : 15 ( R:ıdyo )- Ma· 
nınması ve Trianon muahedesinin bu ! carislan, küçük itilaf, Yugoslavya ve 
hususlaki maddelerinden feragat edil· İ Romanya arasındaki görüşmeler kat"i 
mesi ve küçük itilaf topraklarında sarhaya girmiştir. Macaristanın siliih· 
yaşayan Macar akalliyelleri mesele· !anma hususundab müsavalının la· 
sinin halli Peşte hükumeti ile kOçük nıııması ve Kelloğ' misakı zihniyeti 
itilaf devletleri arası.nda cereyan et· dahilinde girişilmiş olan taahhütlerin 
mekte olan müzakereler süratle ile· yeni baştan ilanı ic,:in müşterek bir 
rilemektedir. Yakında ikı taraf ara· beyanname neşredilecektir. 

Balkanlar Antantı 
ve Bulgaristan 

Balkan Antantına 
mani kalmamış 

Bulgaristanın 
girmesine artık 

Fransız gazeteleri şayanıdikkat 
makaleler neşretmektedir 

l'oıis : 15 -Bugünkü Ôvr gazc· \ 
lesi çok şayanıdikkat bir makale neş· 

Çek- Südet 
müzakereleri 

Südetleır Şefi Henlayn 

Prağ : 15 [ Rad ıo ) - Çek Na
zırlarile Südet Mümessilleri arasında· 
ki rnüzakereler hirkaç gün evvelki 
hararelini kayıp etmiştir Südet mü· 
messillerinin, Südeller Şefi Henlayn' 
den aldıkları Yeni talimat üzerine 
haı eketlerini degişt irdikleri görül· 
nıeHed r . 

Romanyada 
Yeni idari kanun 
Bükreş : 15 ( Radyo ) - Yeni 

idari kanun meriyet mevkiine gir· 
miştir. On mıntakada kral mümes · 
sillikleri ihdas edilmiştir . 

Bugün bu münasebetle büyük 
bir merasim yapılmış ve merasimde 
kral da hazır bulunmuştur. Kral Ka· 
rol bütün kral mümessilleri ile ayrı 
ayrı görüşmüştür. 

kapandık tan sonra derhal tanzimine 
başlanmasını kararlaştırılmıştır. Bura· 
sı daimi surette açık kalacak bir mü· 
ze olacağ'ı için itina ile hazırlanacak 
ve çok istifadeli bir eser halini ala· 
cakhr. ~1üzc için csa~lı bir pliın ve 
droıt haınlan:nı~tıı . 

retmiştir. Bu makale Balkanlara aıt· 
dir. Deniliyor ki: 

- "31 Temmuzda Salaniklc vu· 
ku bulan hadise dolayısile Balkan 
Anla ntı de Bulgaristanı samimiyellc 
tebrik etmek liizımdır . 

Balkan Antantı, Bu!garistana sı· 

!ahlanma sahasında müsavi hakları 
vermek yeni Nöyi muhedesinin aske· 
ri hükümlerini ref etmek ve Trakya· 
nın Bulgaristana aid olan kısmındaki 
gayri askeri mıntakayı lağ'vetmek 

basiretini gösterdi. Bulgaristan'a ge· 
lince, bu memleket de, kendisine 
tahmil edilen vecibelerden, Hitler Al· 
manyasının yaptığ'ı gibi bir taraflı 

hareketlerle hoyratça sıyrılabağ'ına, 

Büyük bir sabır göstermenin ve bey· 
nelmilel leahhüdleri dürüst! ile ifa et· 
menin mükafalını görüyor. Selanik 
Paktı, müşterek emniyet preı•sipleri· 
ne tevfikan ve milletler cemiyeti pak
tının ruhuna uygun olarak dostane 
ve müslihane yapılan tadilata bir nü· 
mune ol arak gösterilebilir. 

Komşuların ve sabık - düşman
larının rizaları ile azad olan Bulgar. 
istanın Balkan antantına iltihakına 

artık hiç bir mani kalmamıştır. Ma· 
lfıındur ki, bilhassa M. Titulesku'nun 

in iyativi sayesinde ve sulhun tersini 
ile Balkan devletlerinin emniyelini le· 
min zımnında teessüs eden bu antant, 
kendisinin haricinde kalmış iki devlet 
olan Balgari:;lan ile Arnavutluğ'a baş· 
langıçlanberi açıklı. Sofya hükümeli, 
Nciyi muahedesinin yeni bir teyidi 
mahiyetinde olacak olan böyle bir 

iştiraka şimdiye kadar 1'arar ver· 
nıemişti. Fakat komşulariyle bir ba· 
rışma siyasetine girişmekten de ha
li kalmamıştı. (Yugoslav - Bulgar 
anlaşması ile Bulgaristamn Niyon 
anlaşmasına iştirakine işaret olunu· 
yor) 

Balkan Antantı, Bulgaristanı 
kendisine çekmek ümidini daima 
muhafaza ediyor ve bunun için de, 
mukaddeme, sük üneti ve maziyi u. 
nutmayı mutazamnıın bir iest yap . 
masının lazım geldiğini biliyordu. 
Ankarada vakı olan son Balkan 
Antantı içtimamdan sonra içtimaa 
riyaset etmiş olan M. Metaksas'ın 

( Gerısı ıiçuncu sahılcde ) 
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Kadın 
Devlet 
Adamları •• 

KULU BU 
! Otuz ağustos 1 >şu !k~y®tO®ır: 

Zafer bayramında 
Dumlupınara gidecek 

mümessilimiz Amerikanın ko· 
calar mektebine 

mukabil, İngiltere· 
nin ev kadınları 

birliği daha ciddi 
bir müessesedir. 
Burada < v kadınla · 
n "Kocalar mekte
bi"nde erke ki erin, 

Ffkirlerin ve an'anelerln istikrarım 
kaybettiği bu asırda, her mesele üzerin· 
de toplanıp konuşmak ihtiyacı görUl
mekte, her meslek sahibi, arkadaşlariy
le, kendine benzerleri ile görüşmek ar
zusunu duymaktadır. Hatta, bugün Ame-

30 Ağustos zafer bayramında 1 
Dum1upmarda yapılacak olan me · 
rasimde Adana belediyesini azadan 
Mühendis Ziya Akverdinin temsiJ 
etmesi belediye ercümeninin dürkü 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

rlkada bir " Kocalar mektebi ,, bile var· 
mış. 

karı1ariyle nasıl iyi geçineceklerini 
düşündükleri gibi düşüncelerle va
kit geçirmiy.Jrlar. Bu, şüphesiz, on 
Jarı biraraya toplamaya amil o'an 
şeyin esasıdır. Fakat, onlar bunu 
daha şahsi meseleleri halledersek 
temine karar vermiş bull'nuyorlar. 

Aile mefhumunun Yirminci A. 
sırda kuvvetini kaybc.ttiği ökden
beri söylenilir. istatistikler de evle
nenlerin boşananlara nisbetle azal· 
dığmı, gittikçe bekar kimselerin sa 
yısının fazlalaştığını gösteriyor. Fa 
kat, bütün bunlar ancak, tahlil olu · 
nacak, lakin körükörüne kabul edil
miyecek şeylerdir. 

işte, evli kadınlar birliği birçok 
meselder arasında bunu da tetkik 
için kurulmuştur ve başlıca vazıfe

lcrinden biri de evlilik hayatım rne· 
sut kılacak amilleri tesbit etmek, 
felaketlerin, aile facialarının önüne 
geçmek için çareler buJmaktır. 

Sevgililerini, kanlarını öldüren 
erkeklerin, kocalarını öldüren kadın · 
ların sık sık görüldüğü bugünlerde 
böyle bir çalışma her halde şükran
la karşılanacaktır. Fakat, bir mese· 
lenin ele alınması, onunla meşgul 
olunması, üzerinde tetkikler yapıl
ması acaba onun halli demek mi . 
dir? 

Bununla beraber, şüphesiz ki, 
bilhassa böyle ağır bir meselede 
yaraya nişte sokmakla, hiç olma:tsa 
dikkati üzerine çekmek, aksülamel 
uyandırmak kabildir. 

oraya gelenlerin başlıca meşgaleleri 
olan çocuk, onların yarımda bulunsa 
neşe ve saadetleri t:ımam olacaktır. 

, Fakat, annelerin de çocukları hak-
kında hep bir arada rahat rahat 

1 
konuşmaları için de ya lnız olmaları 
ve başbaşa vermeleri lazım değildir. 

1 
j Küçük çocuklu anneler bile, ek-
'ı seriya o gün çocuklarını sütninele. 

tine bırakarak bu toplantıya yalnız 
i gelmekte ve bir gün yavrularından 

l uıak kalmaktadırlar. Fakat o gün , 
1 gene çocuklarının iyiliği için göriiş· 

1

1 

müşler, on ların lehine kararlar al 
l mışlardır . 

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

Lise ve Orta 
Okullarda 

İnıt ıhan ve kayıd kabul 
günleri tesbit edildi 

Kültür Bakanlığı lise ve orta o-

1 Vilayetimiz emrine/ 

1 
verilen öğretmenler ' 

1 

1 

ı 
Erkek ve Kız Öğretmen okulla

rından bu yıl mezun olup Vilayeti
miz emrine verilen Öğretmenlerin 

isimle:ini aşağıya yazıyoruz : 
Şehrimiz Erhk Öğretmen oku. 

!undan: Ali Tözün, Mahmut Tören , 
Hiiseyin Kalaba. 

Bahkesir Eıkek Öğretmen oku· 

lundan : İhsan Saym ve Mustafa 
Ebedi, İzmir Kız Ôğn tmen okuluo
dan : Fatma Mükerrem , Masume 
Tözün, Ramize Çulhacıoğlu , Hay· 
riye Ôzakhün ve M ... liha Nural.Kon 
ya Kız Muallim mektebinden Ciha 
diye Günertaç. ve Edirne Kız Ôğ· 
retmen okulundan Müveddet Tuna. 

Müsebbibler mahkemeye 
j verildiler 

kulların yeni talebe kayıt ve kabul 
1 

Belediye fen dairesi muakkiple 
zamanlarile ikmal imtihanlarının rinden Ahmet özüpak sebze hali ci· 
başlama ve bitme zamanlarını tes · varında tamir edilmekte olan bir !1 

bit ederek bütün vilayetlere bildir fırını tetkik ederken beton döşeme I 
miştir. nin çökmesile başından yaralanmış l 

Lise ve ortaokullara 22 ağus· 1 ve bir müddet sonra da bu yaranın 
tostan itibaren yeni talebe kaydına ' tesirile ölmüştü.3 1 

başlanacaktır. BeJediye fen heyetince yaptıtılan 

Lise ve ortaokullar üçüncü sı· 
nıfları imtihanlarına bir eylülde baş· 
!anarak 9 eylUle kadar titirilecek. 
tir. 

tetkikattcı tamiratın gayri fenni bir 
şekilde yapıldığ1 anlaşılmış ve mü· 

sebbibleri beJediye encümenince 
müddeiumumili~e verilmiştir. 

Hamur ekmek 

Burası hala 
yapılmamış!. 

Bundan birkaç ay önce yi 
ne bu sütuda yazdığmız bir ya 
zıda müteahhit tarafmdan 
açılan kanallardan Salih bosna 
bağının ilerisind~ki em met 
relik bir kısmın kapatılmadığm 
dan bu cıvarda oturanların 

beş kilometrelik bir mesafeyi 
katetmek suretile ba~larına 

gidebildikleri ve bunun bir an 
önce kaptılması içinalakadar 
ların nazarı dikkatini celbetmiş 
dik. 

Dün aldığımız bir mektup -
ta bu yerin hala kapatılmadı
ğı ve bu civarda oturanların 
çok müşkilat çektikleri bil diril· 
mektedir. 

Alakalıların bir daba ve ehe 
miyetle nazarıdikkatini celbede 
rız. 

Yakalanan et 
kaçakçıları 

Ali oğlu yelken kamil, Ali oğlu 
Halil ve Ali oğlu İbrahim adlarında 
üç kişinin kanara dışında hayvan 
keserek et kaçakçılığı yaptıkları gö 
rülmüş ve haklarında zabıtlar tutul 
muştur. 

Çakı ile yaralayanlar 
ve yaralananlar 

Hacıbayram civaıında oturan 
İbrahim oğlu Mehmet, kardaşı Ah 
met Mezarcı, Ahmet oğlu İsa Şan
lıtürk adındaki kimseler Mehmet 
oğlu Beşiri çakı ile başından on 
günde iyi olacak derecede ; Afifi 
oğlu Abdullah Akdoğan adlı birisi 
Ali oğlu Kazımı çakı ile ; Ali oğlu 

Salabaddin de Emin oğlu Mehmedi 
serhoşluk saikasile çakı ile yarala. 

Evli kadınlar birliğinin birçok 
komiteleri vardır. Kadınlar arasın· 
daki, bilhassa ilım sahasında büyük 
mt.vkii haiz ruh doktorları, içtimai
yatçılar vardır. Aile meselesini bun
ların her biri kendi ihtisas ~abaları
na göre tetkik etınekte ve alınacak 
kararları ortaya koymak.tadır. Bu 
teklifler umumi heyet halinde mü 
zakere olunuyor ve vaı ılan esaslann 

tatbiki için de diğer müess~selere 

müracaat ediliyor. 

Bitirme inıtihanı:ı a tabi olmıyan 
lise ve ortaokullaun ı'irinci ve ikin 
ci sınıfların ikmal imtibanlamıa 3 1 

cylulde başlanacak, 17 eylule ka 
dar cJevam < decektir. 

çıkaranlar dıklarmdan yakalanmış ve hakla· 

Anneler de toplandı 

Evli kadınlar birliğinı1erı Laşka 

lngili-ılerin bir de anneler birliği 
vardır ki, bunlar da bilhassa aile 
çocuk meselesi ile ;:ılakad~r olmak
tadır)ar. 

Şüphesiz ki çocuk, aile mesele 
sinin en esaslı bir cihetini teşkil et. 
mektedir. Anneler birliğinin azaları 

da bütün faaliyetlerini yalnız bu 
mesele üzerinde toplayorlar : Ço
cukların büyütülmesi, ruhi, sıhhi şe
rait içinde yetiştirilmesi, terbiyesi, 
mektep ve meslek hayatı, anneler 
birliğinin en esaslı meşgul olduğu 
bahisleri teşkil etmektedir. 

Birliğin en mü im teşebbüsle-

Lise olgunluk imtihanları da }l 

eylUlde lıaşla~1ıp 19 eylulde bite
cektir. 

Erkek öğretmen okulları da ik· 
mal imtihanl:ırına 7 eylfilde Laşlı 

yacaklarclır. Orta ve liselerde nam. 
zet kaydına yirmi eylülde son veri· 
lecck, dersleı 3 birinciteşrinde l.aş· 
lıyacakhr. 

Parasız yatılı talebe alınma mü· 
sabaka imtihanı 1 cylu[den 3 eylfile 
kı:ıdar sürecektir. 

Bıçakla tehciit ettiğinden 

Hüseyin kızı Cemile ; Salih oğtu 
Habip adında biı isinin hotbehot 
e\inc girerek bıçakla kendisini teh· 
dit ettiğini şikayet etme.si üzerine 
Habip yakalanmış ve tahkikata baş 
lanmıştır. 

rinden biri "Anneler günü" dür. Ha- rıyan en iyi şey nedir? Bir s oğuktan muhafazaya ya· 

kikaten bir ana · baha gününü an· Fransız hekimine göre nişan 

K k
.. .. · d f R rında kanuni takibat yapılmıştır . 

uru opru c1varm a ırıncı e- l 
cep oğlu Mehmet ve Kanlı fabrika K k 
civarında fırıncı Mustafanm hamur 1 . Umar oynar en 
ekmek çıkardıkları görülerek ekmek j k _ 1 d } 
!er müsadere olunmuş ve hakların ya a an 1 ar 
da zabıtlar tutulmuştur. 

li. 

iskan raporu 
olmadığından 

Seven 

Harun oğlu İdris Soyda!, Hüseyin 
oğlu Necip Görelle ile Borsa civa. 
rmda Hamdinin kcıhvehanesinde is 
kambil kağıdı ile kumar oynarlar· 
ken yiizelli kuruş para ile yakalan"" 
mış ve haklarında kanuni takibat 

1 

yapılmışbr . •• .. 

OLUM 

Birinci Ortaokul eski müdürü 
Fransızca Öğretmeni Ferruh Soley 
evvelki gece ölmüş ve cenazesi diin 

mesfekdaşlan ve dostları la rafından 
kaldırılarak Yeni mezarlığa gömül. 
müştür . 

Ôfüye Tanrının rahmetini diler 
ve ailesine baş sağlığında bulunu 
ruz • 

üşümez 
N µ+ , -mwııı a• illili •-•-•-

dıran bugünde yapılan eglenctlere yüzüğü! sevgi, hareketi 
yalnız Birlik azası değil, bütün an· artırdığından ve ni~an yüzüğü de sev· donduı ucu t'Sse ona tesir etmez, sev. ''Sevgi, rahatlık ve ;aadet hissi 
neler iştirak edebilir. ginin bir sembolü olduğundan, böy gi onu soğuğun tesirinden masun uyandırır. Türlü üzüntüyle tazyik gö· 

ı 1 bırakır. · 1 '1-r k l k Gene o gün, yalnız anneler bir- e . ren msan ar, so5 u a mıya en ço 
liği merkezinin bulun~uğu Londra- Bu Fransız hekimine göre, sev- "Sevgi, sinir sistemini teskin e- maruz haldedirler. Sevgi, hareket 
da değil, İngilterenin küçük, büyük gi, üşü:neğe manidir, soğuğa karşı der, sevgiyle ciimleyiasabiye sukfın cevalliği temin ettikten başka, cür'cti 
şehrinde toplantılar yapılır. mukavemet temin eder. Eğer bir de. bulur; sevgi, kanın devranım tanzim de artnır. Seven, yer yüzünün zir-

Yalmz, belki bu günün bir ek- likanh bir kızın kendisini sevdiğine · ve vücudun muhtelıf uzuvlarınm fa- wsine lırmanıp eriştiğini sanır . ., 
siği olarak işaret olunabilecek bir ] kanise ve bilmukabele kendisi de o- aliyetini ıslah eder." Dördüncü bir hekim .de, şöyle 
nokta vardır ki, o da şudur : Eğle· ı nu seviyorsa, çıkıp karlı bir dağ te. Bir başka hekimin sözleri de söylüyor: 
neceklere çocukları sokmuyorlar . pesine oturabilir. Rüzgar nekadar şöyle: "Ben, tamamilc tıbbi örçü içe. 
Şıiplıesiz ki, böyle bir toplantıda , ~-==~=m • • ---~ · -;-_ _ ,__ - :::µ:=:- ~ ===~.;;.;;:;;,,-=', ~.;.;:..,...;;....__;;= ı 1 

Orta tedrisat 

Öğretmenlik yardımcı ... 
lığını kazana ı lar 

Orta Ôğretm('n Öğretmenlik yardım 
cıhğı yazılı smavındaflimiz öğretmen· 
)erinden sınavı kazananların adlarını 
aşağıya yazıyoruz . Bu öğretmen" 
!erin 22 Ağustosta Ankarada Gazi 
Enstitüsünde yapılacak 'Sözlü sınav· 
)arda bulunmaları için Kültür Direk· 
törlüğünden kendilerine tebliğat ya 
pılmıştır: 

Merkez Çınarlı okulu öğretmen. 
!erinden Fahri Erzin , Gazipaşa İlk 
okulu öğretmenlerinden LGtfi Ba 
şeğmez, İsmet lnönü okulu öğret· 
menlerinden Yakup Aveı ve İsmet 
Ramazanoğlu, İnönü okulu öğret
menlerinden Adil Onur , Dörtyol 
kazası Gazi okulu öğretmenlerinden l 
Adsal, Ceyhanın Kırmızıdam oku'u 
öğretmenlerinden A. Galip Gür dil . 

Kabadayılığı tutmuş 

Bekir oğlu Ahmet Uğurluel adın 
da birisinin rezalet çıkaracak dere
cede sarhoş olduğu görülmiiş ve üze 
rinin aranmasında birde kama bulu
narak alınmış ve hakkında kanuni 
muamele yapılmıştır. 

Plajda parasını çalmış l 
Mehmet Nuri oğlu Hikmet adında 1 

birisi Plajda soyunma yerinde asılı 

bulunan caket.nin c-.binden Salih 
oğlu Mustafa adında bir şahıs tara
fından iki yüz kırk beş kumşunun 

çalındığını şikayet etmesi üzerine 
Must~fa yakalanmış ve hakkında 

kanuııi muamele yapılmıştır. 

Esrarla yakalandı 

S"'hkalılardan Ali oğlu Ökkaş 
üzerinde 20 santigram esrarla yaka 
lanmış ve hakkında kanuni takibat 
yapılmıştır . 

Yeni bir gemimiz 
daha gelmek Üzere 1 

Ankara : 15 ( Hususi ) - Al. 
man tezgahlarına ısmarlanan Etrüsk 
adlı 3500 tonluk yeni gemimizin in 
şaatı tamamen bitmiş ve tecrübe
leri yapılmıştır , 

ovyetler Birliğiııdt 
lif miihim vazifeler 
bir çok kadınlar 

da Bayan Şaburova, bunlardaıı. 
1917'de kendisi basit bir 1• 

lnkilap, gerek sosyetede get.e 
· \lar 

tioiı 

<lttıl 

lllıy 

karı 
biriı 

düstride vaziyetini tamaııı!J 
ğiştirmiştir. 1920'de Şaburov' 
ı m 'de paı U mektebine de' .

1 

miş ve bu suretle aldığı tah51 

disinin organizasyon kabil\ 
inkjşaf ettirmiştir. Şaburova 
mühim mevkilerde bulunrnııŞ 

'~hıJ 
zun sene "Rabotnitsa" meC lışılı 
idare eylemiştir. 1931 serı' tala~ 
1935,e kadar Rsfsr merkeı! (~iş, 
Komitesinde azalık etmiş ve 
R f k k ~dili~ s sr sosyal yardım Hal 

8 
. 

liğine tayin olunmuştur. 19.3 E 
sinde ele Rsfar Yüksek So ~nl;ı 
s~çilmiştir. • k· \lııı 

Bayan Şaburova'nın fa~ 1kat 
takdir eden Sovyet hükuınellı tııak, 
disine kadınlar arasında seıfl' 3111da 
aliyetinden dolayı fş kızıl tacık 
nişanını vermiştir. ~ C\liııe 

Sovyetler Birliği Yükse lııorı 
yetinin Milliyetler Konseyi R

11 
fuzuli 

kili Bayan Şimnaz Abdul ~ Yok. 
Aslaneva, vaktiyle her türlll 
tan mahrum bir Azerbaycaıı ~ .... 
19 yaşında, Pedagoji fil\ -... 
devama başladı. Kfndisi, ço. p, 
kemmel bir muallimedir. 1 hlıy01 
Baku muallimleri, kendisirıi ~~Qı 
Sovyetine seçtiler ve Aslaıı" tııı,1 
devlet idaresi tecrübesini, b~ E 
tin m~arif konseyinde çalışa ~uçu~ 
etti. İki serıe sonra Mavera~ l!ıek . 

;, b 1! 
Federasyonu merkezi icra "' ı. ~tay. 
ne seçildi ve 1936 senesinde ~dde' 
yasayı tasdik eden 8'inci fe~ ;i b··ıı 
Sovyetler Kongresine iştira~ ı~,in~~ 
tahrir komisyonunda buluodıı- •ç1~ t 

Bo\'an Nuri Karacayev9' ~ıt, c 
menistan Cumhuriyeti Adliye 
Komiseridir. Bayan Karacıı)rt 
hayatı, bir çok şark kad1rıırı1~ 
ti gibi başlar. Kendisi çok 

1 
fakir bir ailenin kızı idi: 
hayatını kazanmak için hahl 

'b yordu. Baba~ınm zoru ile 1 

adamla evlendi, sonra f>..Ş 
anasının yanına döndü ve u 
girdi. Adliye komiseri ofuıı~ 
dar, Karacayeva, bir ço 
muriyetlerde bulundu, kaııı 
mesi azası, sonra şehir aııı;11 

şehir müddeiyiumumisi ve .~ 
ra da Türkmenistan müddei 
muavini oldu, ve bütün bLI ~ 
yetlerinde kendisini mükeıtl111 

idareci olarak gösterdi. . 
inkılaptan evvel oda bııt~ 

olan Afanisiyeva, halerı, ~ar. : ~rıc. Etrüsk 304 yoku alacak ve sü 
rati 13,5 mil olacaktır. Aynı ebad· 

ı da üç yeni gemimiz daha gene Al
cr.anyaıda inşa edilmektedir . Bu 
gemilerin beheri 136,269 lngiliz li· 
rasına malolmaktadır. Yeni gemi
miz geldiği zaman Mersin hattına 

tahsis olunacaktır . 

. . . ıııı· •ır t 

1 hurıyetmde maarıf halk ~o .eıı ~1-~ 1 
avinidir. Sovyet hükiimetı, ~ ~~~ftıt 

Mareşal Balbo dün 
İtalyaya döndü 

Münih : 15 ( Radyo ) - Hitleri 
ziyaret ettikten sonra Mareşal Bal · 
bo otomobille İtalyaya hareket et
miştir . 

risinde mütalea oeyan edeceğim. 1 

Sevgi, hazım cihazı üzerine fay-1 
dalı olarak müessirdir. V f! bütün . 
uzviyeti, daha iyi işletir. 3undan ı 
dolayı da seven kendisini mesut bir 
kahraman olarak hisle, soğuktan yıl t 
maz. Yılmasma sebeb de kalmaz.' 

Bir erkek sevdi mi, istikbali düşünür 1 
hayat sigortasına girer, maaşına 

za n ister ve daha faal çalışır, kadı 
nı sevgi güzellr~tirir, seven dişinin 
hareketleri serbestleşir; o da kendi- 1 

sinin başkalaştığı hissindedir!?,. J 

1 diğerlerine olduğu gibi, ç~ · 
tetkik etmek ve devlet .jşlf# e~: 
mek imkanlıuını vermiştır· ~ .kut 
sonra pedagoji tahsili yaP" 'nir 
nasiyeva,. Kareli' de bir çok~" i Sı 
de :r:uailim olarak çalışmış 

1 
~ns 

liyeti ile kendisini gô~ttı' ~~~ij~ 
Kendisi, Yüksek Sovyete 

3 tı se 

çilmiştir. f"'' a~~s 
Azer lıaycanlı Kübra . $ ~~. 

Azerbaycan Cümhuriyetı a~' tş 
H Jk K • . ·d· lı-' h.· •• a omıser muavım ır. -.ıt 

nesinde tahsilini bitiri~~e'111d ~ 
Çocuk Enstitüsü direktOf' 05 lıı~tl 
ğe getirilmiş ve burada gb~$ bitib'. 
faaliyet üzerine 1937 d~ ey~ 1 

vazifesine tayin edilmiştır·, jS) i;ı~ 
E - . k . t tekil ·ı ~ . n l}'l sta anovıs , . 1 ,tı Jit 

mühendis kadınların ıle'eı ı ~ki 
bunlar arasında mükeıtlrtl j ~l;ık 
lar ın ve çok y ü k s e ~ 111tı -

1 

lerin tebellür etmesin1 .,,~ l\)i 
dıı 91 ~~ 

kılmıştır. Bunlar arasın 
1 

bilıl L ı:ı, 
şağıdaki isimler de saY1 a 0~,ı~ 11Jıd 

Türkmenistan hafif eıı ~ 
,,ıı. . 1 

komiseri Bayan Atıbaye ·~eıı. "a 
k 1111· ıı ~ 

ristan sosylll yardım 0 )19 ~~ l 
yan Mananova, Özbekistıırı ,·t ~l 
d . . k . G . rıJı;,Va 
ustrı omıscı ı rıgor; 
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Sevda Panayırı 

Tllrksözü 

İspanya ihtilalinin 
son vaziyeti 

Balkanlar antantı 

( Birinci sahifeden artan ) 

ı 

ğiııdı 
eJel 

nlat 
dan 

Karımı Pazara 
koyuyorum; 

getirdim; mezada 
almak isteyen varını? 

Birinci sahifeden artan -

Aranda'mn sahil boyu ordusu bu va· 
ziyetten çok müteessirdir. Askere I 
iaşe levazimile cephane yetiştirmek 1 
İçin, kamyonlar, yüzlerce kilometre 
süren daracık yollardan g'çmek zo· 1 
rundadırlar. Hükümetçilerin hava 
silahı, bu zorlukları katmerleştirmek 
için ellerinden geleni yapmakradır. 
laı. 

Antant mukarreratını Sofya hükii· 
metine bildirmesi ile M. Stoyadin. 
oviç'in Belgrada dönerken, Bulgar. 
istandan geçişinde M. Köse lvanof' 
la dostane mülakatta bulunması Sof 
yada çok takdir edilmişti. "Karımı Pazara getirdim, meza 

da koyuyorum; satınalmak istiytn 
Var rnı? . . 
. Bu; eski Golua şarkılarından bi· 

tı . 
nın nakaratıdır. Fakat, bu moda 

artık geçti. Biribirinden memnun ol k1Yan karı veya kocanın pazara çı
barılrnası, mezada konularak başka 
ırıne devrolunması usulü kalktı. ova 

ıııul Şirndi, en ziyade yabancı iki 

ir ı, 

ger. 
arıı' 

uro• 
deı 

tabS 
bili) 

ıntC ;uhu, kalbi biribirine bağlamaya ça 
seO 1

1Şılıyor ve bunu için her türlü vası 
erktf {~~ra miiracat olunuyor. En ziyade 
iş vı · ışanlılar panayırın) dan istifade 
Ik ~ Cdiliyor. 

193' A. Bu mevsim, panayırı mevsimidir. 
So A. nl~şıları çok faydası görülüyor ki 

k~ıupanın her yc:rinde açılıyor. Ha 
fal ~ aten büyük bir meydanda toplan 

·ııııllo ~k, yüzlerce kadın ve erkek ara
se 

1 
da gönlünün çektiğiyle hemen o 

ızıl ea~ıkta evlenivermek, koluna takıp 
l ~ıne götürmek fena bir şey değil. 

ükSt !un ""dd d"" .. . o lu ınu ~t aramaya, uşunmeye, 
yı " ıuı· 
ul p. tok 1 masraf etmeye de lüzum 

türlo . 
- Benimle evlenmek ister misin? can 

roıl - Evet, ya sen? .. 
. çrİ ~ Ben de. 
;'. 1 )ılı apas hazır. Oracıkta nikah kı

t Yor, oluyor, bitiyor. 

0~0•ın·ıı kızlar tallplllerlnl 
•ıı kabul ederler? ... 

~kosin; Bel~ika hududu yamda 
er3)1 'lıck ~· şirin bir kasabadır. Evlen· 
3 k tıı, 1 18tiyen Fransız delikanlıları hep 

5jnd1 ~;a gideıler. (Sevda Panayııı) 
i f~'. ıı bu 0 

.. güzel tertib olunur'. ~o~akla 
tirak lı 1 i ;uk beyaz bezler gerılır. Uzer
Iunıl'ıf 'ıı~ e: ".:>afa geldiniz! ,. "Tali iniz 
ev•· i11 °1sunl.... gibi cümleler yazılı
dlif . 

f Son ac• Ck . ra, kasabanın kızları evlen· 
wı~- ııııçiıı gelen delikanlılara bol iç
ok ~d eyya ikra'll ederler. Gözlerinde 
i. 

1 ı, ~ ateşleri parlıyan bu güzel kız 
lı•11 ~kuka.vemet mümkiin mü? 

le i~1 '- o • 
1 sırı in de Venedik gibi bir 

A ,:~t köprüsü) bir (Sevda tüneli). 
)ı kadın) denilen yüksek bir 
lalı Vardır. Biribirlerioden hoşla. 

:'ıı; kul kola girerler, buralarda 
\11 ta dolaşırlar ve hayatlarını bir· 
~eye karar verirler. : 
, (·Sene panayır çok parlak ol 1 

1ıı,1 •a, giineş battığı zaman Eko 

~ Ydanında hiç kız kalmamış, 1 
~ı~ 1 

~ e Reisinin "Evlenme 1 
~ •,. 
l~iltcrede, Skeg !S Belediye re· 

~sız kızların çoğaldığını gö· 
'tııııı una bir çare aramış ve bir 

· ı' · ~ ?azarı) açmaya karar ver 
ı, ~ 6 
i~ıc ,,1 ~· 

tir'. j, . ~~.adeta bir kamptır. Aile yu 
al"~, , ~lir~ak istiy~~ kadın veya er· 
·o~ 1ll •ad edehılır. Kampta bayat 
1ş ~ dın, c .ve neşelidir. Yenir, içil· 
(j;tı 

1 
~~1edılir. Civarda ziyafetler, 

te al \ 'e er tcrtib olunur. 

f 11t lı~ekj. kampa iştirak edenler-
a . 5 hıı Q çıft evlenmişlerdir. Bun· 
t\{ ır. ~ oıı sekizle yetmiş ara· ! 
~ Vdı yaşa bakmıyor de· ı 
lııu 1110 .d 
ı.."'\ı· 1 aresi, kasabanın papa-
"'lf ır ? k k ' ı~rl · . apas, kadın ve er e · 
~~ k -rııı~ prezante eder. Ev· 1 
~··· a arar verenlerin nikahları. 
"'i ~zı .,.. 1 d 1 k r IC)k .,un er, in cnece , ağ· 
A.~ llla koyacak vakit bula· 

il.ıt 1:nı olunca bitgin bir hal· 
a Uzanır 

);ıll . 

''ııa11 " 1 ~divaç Panayırları 
ı ı.;, :llard 

""lllıd a; Romanya - Po. 

~ 
Uıı yakın Müntesde ku 

'4 aı. 
~ ~., ·a, 1500 m ~lrc yüksek· 

l >-~ Yaylanın üıerindediı. . ,, ııl 
arı yaklaşınc.ı ah.ılı 

elbiselerini değiştirirler, itina ile lı· 
raş olurlar, evlerini silerler, süpürür· 
ler Bir hazırlıkdır başlar. 

Cumartesi günü, delikanlılar 
beygirlerine, merkeplerine binerler 

Dağın yolunu tutarlar. Kemerlerinde 
süika (Bir nevi içki) matrası, milli 
musiki aletleri olan Tülnik (Tulum) 
asılıdır. 

Saadet dağına çıkmak İçin kırk 
kilometre yürümek lazımdır. Manza 
ra çok güzeldir. Yeşil çamlar, yük· 

sek kayalar, sonra bir yayla, orta· 
sında kocaman lleyaz bir salib diki· 
li. işte panayır yeri. 

Paııayır. Pazar sabahı kurula· 
cak. 

Şafak sökünce kadın ve erkek 
kalkıyorlar. Papas bir dua okuyor. 
ortadaki salibin etrafında dönüyor. 
lar, panayır açılıyor. Köylü bir deli
kanlı, gözüne kestirdiği bir kıza yak. 
!aşıyor: 

- Hoşuma gidiyorsun. Tarlam 
var. koyunlarım var. Benimle evlen
mek ister misin? ... 

Genç kız sadece cevab veriyor: 
- Ben de senden hoşlandım. 

Haydi, babamın anamın yanına gi · 
delim ... 

Diğer kızlar yavaş sesle arala. 
rında konuşuyorlar, dertleşiyorlar : 

- Şu uzun boylu, esmer deli
kanlıyı göriiyor musun? Ta karşı
da duruyor. Hoşuma gitti, çok be
ğendim . Fakat, Süika matrasını 

çoktan boşalttı. içkiye düşkün. Bu, 
bir kadın için tehlikelidir . 

Kasabada tanınmış zengin ve 
şişman bir tüccar, güzel kızlardan 

birisine yaklaşıyor, evlenme tekli· 
finde bulunuyor : 

- iki çiftliğim, yüzlerce ine· 
ğim, hinlerce koyunum var . 

Diyor. Genç kız bir kahkaha 
salveriyor : 

- Fakat çok şişmansın. Biraz 
z'yıflamaya çalış. Eğer gelecek se· 
neye kadar serbest kalırsam o za
man konuşuruz . 

Uzun müddet tahammül edilm
mesi kabil olmıyan bu vazi
yet, Saguntoya karşı yapılan ileri 
hareketin belli başlı amillerindendir. 

F ranko' cuların bu harekette, karşılaş. 
tıklan zorluklar sehile doğru yapı. 
lan yarma hareketindekinden daha 
olmamıştır. Harbın cereyanıda 
göstermiştir ki, yarma teşebbüsleri, 
ilk harekC"t sona kodar hecefe var
dığı takdirde muvaffakiyetle tetevvüç 
etmektedir; Fakat Sagunto'da böyle 
olmamıştır, General Aranda. Sierra 

Bulgaristanın Balkan antantına 
iştirakinin çok yakında vaki olaca· 
ğını ve hatta keyfiyetin önümüzde· 
ki Cenevre içtimaında tesçil edile 
ceğini ümid etmek lazımdır. Unut
mıyalım ki, Küçük - Antant gi· 
bi, Balkan antantı da, milletler ce· 
miyetine mertçe bağlıdır ve Anka 
radaki son içtimaında Cenevre pak
tına sadakatini teyid ediyoı ve akid 
devleelerin " kendi dahili işlerin 
de hiç bir müdahaleye müsamaha .. 
etmiyeceklerini ilave ediyordu • 
Anşlustan tezyikinden sonr " Bal· 
kanlar Balkanlılarındır 11 formülüne 
her zamankindC'n ziyade hürmet et. 
mek lazımdır . 

Espadan'da general Varela Sierra Mamut iskeletleri 
de Montegraoda' durulmuştur. 

Bunun içindir ki, bundan takriben Moskova : 15 ( Tass ) - Kaza· 
on gün evvel doğıudan doğruya Vi kistanda Semipalatinsk civarında 
ver yanındaki mevzii< ri yarmak te- kumlar arasında müteaddit mamut 
şebbüsünde bulunulmuştur. Bu işe, iskeleti bulunmuştur. Fakat, bu ma· 
ltalyanların, muvaffakiyetleri nisbe- mut iskeletleri, sular tarafından ol. 
tinde büyük zayiat vermiş olan "Lit. dukça tahrip edilmiş bir vaziyette
torio11 ve "23 Marzo,. alayları tahsis dir · 
edilmişti. Girişilen hareket buna rağ 1 Karadenizde Bielıy adasında 
men muvatfakiyetsizlikle neticelendı 12,5 metre uzunluğunda bir mamut 
Hücumlar, fevkalade mükemmel bir dişi, Ortnburg civarında Tok nehri 
surette teçhiz edilmiş ve topçusu sahillerinde de 1,3 metre uzunlu. 
F rankocular üstün olan hükiimetçile ğunda ikinci bir mamut dişi bulun 
rin mukabil hücumları karşısında muştur. Orenburg civarında bulunan 
akim kaldı. Hükiimetçilerin topçusu bu diş, 48 kilogram ağırlığındadır . 

tesir ve isabet bakımından, diğer Bü 
tün modellere üstün olan 12,4 san· 1 
tımetrclik Rus toplarına istinat et· 1 

mektedir. Bu münasebetle üç ltalyan 
fırkasının iki fırka halinde terkip edil 
miş olması zikre şayandır. Kerta 
ve Fortoza önünde yapılan savaşlar 
dı:ki büyük zayiat bunu icabettirmi 
ue "Lame nere11 adındaki ltalyan lir 
kası dağıtılmıştı. Bua rağmen, bu ikı 
fırkanın mevcutları eskisine nisbe .le 1 

çok küçülmüştür. Önceden her fırka 
12,000 kişi iken şimdiki iki fırkanın 1 
ber birindeki mevczt 8000 i aşma 

1 
maktadır. 

1 ÇOCUK HASTALIKLARI 1 
MÜTEHASSISI 

Dr. Nihal Bayat 
Adanaya geldi 

Hastalarını hergün Mahmut 
paşa hanı karşısında 18 numa · 
rada hususi muayenehane!inde 
saat 14 -18 arasında ka-
bul eder. C. 

Adana Memleket has
tahanesi Baştabipliğin
den: 

Bu sevda alışverişi bütün gün 1 
hararetle devam eder. Çingene çal· 

Nasyonalistlerin kumanda heyeti 
17 · 20 temmuz tarihlerinde, maksat 
ve hedefleri eski planı değiştirmek 
olan fakat ehemmiyetsiz gibi 
körülen bir manevra yaptı. General 
Solşag bir baskınla Monte Salada 1 
sırtlarını zaptetti bu sur etle Sakon l 
loya karşı yapılan hücumler Valansi 

Yemesi ve yatması Hastahane 
mize ait olmak üzere 30 lira aylık 

ücretli iki hastabakrcılıga ihtiyacı· 

mız vardır. 
gıcılar şen, oynatıcı havalar çalar
lar. Kız ve erkek birbirine sarılır, 
dönerler; başları dönünceye kadar 

dönerler. l)ans bitince bir çift ai
lelerinin bulunduğu yere doğrulur 

- Bir çift daha anlattı 1 

Alkışlar.tebrikler ... 
Akşama doğru yeni çiftler, kol· 

kola girerler; şarkılar söyliyerek 
hep birden kasabaya dönerler . 

Kız veya erkek bulamıyanlar 
tenha v.: kestirme yollardan meyus 
ve mükedder köylerine giderler . 
Arkadaşları alay ederler : 

- Üzülme, gelecek sene lıelki 
taliin açılır ? .. 

Romanyada, Targo Müresde, 
yazın buna benzer bir panayır ku. 
rulur . 

O gün delikanlılar yaylaya çı· 
karlar. Kızlar daha evvel gelmiş· 

tir. Cihazları önlerinde yığılıdır : 
ebise ve yatak, gümüş sofra ve 
mutfak takımları, ilah .. 

Delikanlı, evvela kıza, sonra ö. 
nündeki eşyalara bakar • Bir an 
düşünür; sonra kararını verir, ı.. ıza 

işaret eder. Eğer kız da kendisinden 
hoşlanmışsa kalkar, yanına gider. 
Sonrasını anaları ve babaları karar· 

laşlırır. Nişanlılar kolkola dostla· 
riylc beraber müstakbel zevcin evi· 

ne giderler. Gece nikah merasimi 
yapılır, sabaha kadar içilir, eğle· 
nılır , 

ya istikametine çevrildi. Monte Salado 
ı Selva • Valansiya yolunun 20 kilo. 

metre şimalinde bulunmaktadır: Ha 
reketin daha dörcbncü günü sapla 

1 

nıp kalan bu ameliyenin mahzuru, 
Arandanın, Sierra Espadan çetin bir 
muharebe cereyan ettiği için Ebre 1 
cephe~indrn takviye kıtaları getirtti
ği bir anda cephenin 40 kilometre 
uzamış olmasıdır. Gelen bu takviye 
kıtalarından geııeral Solşagaya da 
pay düşmüştür. Tekmil kuvvetlerin 
Tcruel · Levante cephesine toplan 
ması cenubi lsapanyada hükiimetçile 
rin başlarına geldiği gibi mevzilerde 
ki mevcudun azaltılması neticesinde 
hezimetlerini mucip oldu. 

Yeni Oset 
alfabesi 

Moskova : 15 ( Tass )- Rsfsr 
halk maarif komiserliği , Rus affa. 
besi esasına dayanan yeni bir Oset 
alfabesi vücuda getirmiştir . 

Vaktiyle Useti'de kullanılan 
Arap harfleri kaldırılarak inkılap· 
tan sonta bunun yerine Latin alfa
besinden alınmış yeni bir sistem kon 
muştu. Fak&t Rus alfabesi , Oset 
dilinin sad~larını dah4 iyi. bir. su~ 
rette ifade ~yl~~ektedır • 

İsteklilerin evrakı müsbiteleriy. 
le birlikte Hastahaneye müracaat 
lan. 

13 -16-18 9646 

O.:omaniye Belediyesinden 
Osmaniye belediyesi için bir bu· 

çuk ton su istiap edecek büyüklük· 
te ve maruf fabrikalar mamulatından 
bir a r a z o z alınacağından 
a r a z o s u olanların bele -
diyemize gelmeleri ilan olunur. 

9 - 12- 16 9631 

Mürettip alacağız 
Gazete kısmında çalışa
cak iki mürettip alaca· 

ğız. İdarehanemize mü
racaat. 

Zayi Ruhsatname: 

311 numaralı ihracat ıuksatna

memiz gaip olmuştur. Yenisi alına· 
cağından eskisinin hukmü yoktur. 

. _ ... Gülek l.imited şirketi 
9650 

Binlerce figüran, Yüzlerce güzel 
kız Aşk, Gençlik ve Güzellik 

şaheseri 

YAZLIK 
Sinema 
Bu Akşam 

Senenin en fazla musikili ve en 
fazla danslı filmi olan ve Sinema. 

nın yeni keşfi 

Doris Nolan 
Tarafından fevkalade bir eser 

olarak yaratılan 

(Nevyork 
Damlarında) 

Göz kamaştırıcı bir lüks ve 
ihtişam filmini sunuyor 

Senenin en büyük ve en fazla 
muhteşem bir şahaseri... .. 

9649 
~-------------------------

Sahife 3 

r 
Kar ataşa 

otobüs seferleri 

, 

1 

Seferi elli 
kuruş 

ADANA -KARATAŞ 

Cumartesi günleri saat 12 
de. Acem hanından. 

Cumartesi günü saat 14,30 
da Acem hanından. 

Pazar günleri saat 5 te Acem 
hanından 

Pazar günleri saat 6,30 da 
Acem hanından 

KARATAŞ-ADANA 

Cumartesi günleri saat 18 , 
30 da PPjdan 

Pazar günleri saat 18,30 da 

Plajdan 

11 
Yerler numaralıdır. Daha evvel 

iden Acem hanı yanındaki Ömer 
başeğmez ticarethanesine mü-

1 racaat edilerek kapatılabilir. 

Seyhan defterdarlığından: 
Eski Sahiplerinin Adı 

Dişci lbrahim 
Avni oğlu lsmail 
Sayık veznedar Bekir 
Kazım kızı Fatma 
Doktor Osman Hayri 
Fabrikatör Ali ve kardeşi 
Hacı Kürtlerin veresesi Cabbar 

Cinsi 

kargir ev 

• 
• 

" 
" 
" 
" 

Enkaz Fiyatı 

540 
160 
240 
260 
280 
400 
160 

Seyhan nehrinin sağ sabi! sulama kanalı güzergahında bulunan, yukarıda 
kimlerden istimlak olunduğu vesairesi yazılı bulunan yedi parça kirgir 
evin enkazının yıktırılarak kaldırılması şartile açık artırılması on gün 
uzatılmıştır. isteklilerin •/o 7,5 teminat akçasile 26 Ağustos 938 cumar· 
tesi günü saat onda Defterdarlıkta toplanan Komisyona gelmderi . 

9651 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Pasaport Kanunu 
Kaııuıı rıo. 3519 Kabul rarıhı: 28161938 

Neşir tarihi : 15171938 

• Dünden artan -

halde olup kenl vasıtalırile v~ya kamııi v~li vaya vasilerinin maddi hi· 
mayeleri altında olarak tedavi ve tebdilhava için gelenler bu hükümden 
istisna edilebilirler .• 

3 . Mücrimlerin iadesine aid mukavelelerle iadeye esas olarak ka. 
bul edilen suçlardan birile mahkum ve maznun bulunanlar, 

4 Yanlarında Türkiyede 15 gün kalıp tekrar gitmelerine yeti· 
şecek para bulunmadığı gibi Türkiyede kendilerini himaye edecek yakın 
akrabası bulunduğunu veya Türkiyede ecnnbilere kanunla menedilmemiş 
işlerrien birini tutacaklarını isbat edemeyenler, 

5 • Transit olarak Türkiyeden geçip gitmek için geldikleri halde 
yanlarında kafi para veya vasıtaları olmayanlar ile gideceği memleketler 
için vizeleri bulunmayanlar, 

6 . Türkiye:len sınır dışı edilmiş olup da avdetlerine müsaade e· 
dilmemiş bulunanlar, 

7 Her hangi bir suretle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olup da 
avdetlerine müsaad~ edilmemiş bulunanlar, 

8 · Türk vatandaşlığından iskat edilenler, 
9 · Türkrye Cümhuriyetinin emniyetini ve umumi nizamını lıoı · 

mak niyetile veya bozmak isteyenlere ve bozanlara iştirak ve yardım et· 
mek maksadile geldiği sezilenler, 

1 O - Fahişeler ile kadınları fuhşa sevkedcrek geçinmeyi me~lek e. 
dinenler, beyaz kadın ticareti yapanlar. 

Ma:ldc 5 - Hi'cimiyetleri ve idareleri altında bulunan memleket· 
lere Türk vatan:lışları~ın girm!lerini kayıd ve şartlara tabi kılan veya 
meneden devletler bbaasına karşı bu yolda kısmen veya tamamen kayıd 
ve şartlar koymağa veya memlekete girmelerini menetmeğe icra Vekille· 
ri Heyeti salahiyetlidir. 

Madde 6 - Hjkumet, umu ni sıhhati tebJid veya ihlal etmesi 
melhuz b lStalık ve illetlere mü btela olan ecnebilerin Türkiyeye gir mele· 
rini men ve takyid edecek tedbirler almlğa salahiyettardır. 

Madde 7 - Hjkumet yabancı d !Vletlerle p1sap::ırt ve vize işle
rinde gösterilecek istisnai kolaylıklara müteallik karşılıklı anlaşmalar ya. 
pabilir. 

Madde 8 - Hükumet harp halinde ve di~er fevkalade haller zu · 
hurunda memleketin l>ir mıntakasına veya umumuna şamil olmak üzere 

(Sonu Var) 9583 
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emal Satır 
Kızılay civaı ında eski Maliye Şubesi yanında 

•• 
apartmanı su l 

H<lstalarını hrr giin sabah sa2t 7 dm 12 ye ve 2 den 6 ya kadar kabul 
der. 

[ Salı günleri öğleden sonra Parasız bakılır ] 
Q521 26 26 

________ _._ __ _.,,..,_,.,__ _____ .aoı ______________________ • 
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FORT 

to obil ve KAMYON lastikleri / 
Adana \ c ha valisi acanl.ısı hüklımcl cadJesinde 

BAŞEGMEZ 
1 icaıethanesidir 

Telgraf adırsi : B ŞEGMEZ 
9490 

Telefon : 168 
34 80 

•""""-~ııİllr:ll:ıll~D----,---·------- ----~ .. --
Doktot Operatör 

• 
ıper 

Almanyada tahsilini ikmal < tmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun miid
det asistanlık ynpmıştır. Hastaların ı Hilal iahmer civarında Müslüm apart-
manında hergün sabahleyin saat S 12 öğleden sonra 2 - 6 yaka· 

dar kabul eJ r. g. A. 9598 

TGrkaözft 

Malatya Bez ve iplik fabrikası Türk Anonim şir.ket 

BELEDİYE İLANLARI Adana M-ensucat fabrikası Clirektörlüğ ünden : 1 
Kaput bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hesabilc 25 temmuz 

938 tarihinden itibaren bezlerimiz aşağıdaki fiyatlarla satılacağını iJan ~-----------------------
ed"riz. 

Genişlik Top Kuruş 

1 ip 2 Çifçi 75 cm. 36 metre 645 
Tip J.1 astarlık 85 cm. 36 metre 687 
1 - Yukarıdaki fiyatlaramız fabrika teslimi bedeli peşindir. 
2 - 20 toptan noksan olan perekende satışlarda yüzde iki zam ya

yapılır. 

3 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 9602 Sa. 3 

,. 
TÜRKSÖZÜ 

IMa tbaacılıkl j Gazetecilik 1 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 
matik makinalann'da 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk· 
sözü matbaasında baı. 
tırınız. Temiz bir tab 
nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

1 LAN 
• 

T A B 
* 

KlTJ\P 
* 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya
pıfır. 

Resmi curak, ced. 
vdler, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum • 
tab işleriniz, en kısa 

1 - Yeni Mezarlık içinde yaptırılacak bekçi ve bahçcvan oclalan jlt 

sundurma inşaab açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 4932 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 369 lira 90 kuruştur . 

d. t 
4 - ihalesi ağustosun 29 uncu pazartesi günü saat onda Bele ı} 

Encümeninde yapılacaktır. 
5 - Bu işe ait şartname ve sair evrak Yazı işleri kalemindedir. b 

teyenler orada görebilirler. . 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarile bıf 

likte Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

12-16-21-26 9641 

1 - Belediyeye ait şİptillide muhammen bedeli icara elJişer 1~ 
olan 14, 24, 26, 28, 29 ve muhammen bedeli altmışar Jira olan 30, 
ve hükumet içinde muhammen bedeli yirmişer lira olan 1, 3, Kolo~~ ı 
civarında muhammen bedeli altmışar lira olan 36, 38, 40 numaralı dıı 
kanlar 31 Mayıs 939 tarihine kadar icara vrrilmek üzere açık artırtııl 
ya konulmuştur • 

2 - ihaleleri 25,8,938 Perşembe günü saat onda Belediye 
meninde yapılacaktır • 

3- Muvakkat teminat muhammen bedelin yüzd yedi buçuğudur. . 
4 -Talipler ihale gün ve saatinde yatırmış oldukları teminat ııısL 

larilc birlikte belediye daimi encümenine ve şartnameleri görmek İS 
yenlerin her gürı belediyeye muhasebesine müracaatları ilan olunur. 

Dr. 

11-16-20-24 9640 

Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

•i 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındaki fil ~, 

Kütüphanenizi gü. 
zelle;;tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane

sindc yaptırınız. Nefis 

C 1 L D 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde )A 

pılır . · ayenehanesinde kabul etmektedir. 

* 

GAZETE 
:fürksözü matbaa

sı •Türksözü.ndcn baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

-----------------------------------------~--=-

1 

1 

1 
t 
1 
1 

1 

--"""'""'~~~~~...._ ______ .......,....., _______________________ , 

DOKTOR 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir hastahkları mütehassısı 

Reşatbey mahallesi Ordu Evi civarı Savatlı 
Bay Halil evi 28-30 9531 

----------------------------------------
Por takal ağaçlarının sıhhati nasıl 

temin edilir ? 

v OLK ile, çünkü: 
1- p ortakallara arız olan haşeral ve hastalıklarla en kolay ve pratik 

cadele etm::k ancık VOL'< ile kı~ildir . ,şekilde mü 

1 

1 

'fi 

Vo } k ılacına yardımcı bir m<ldde karıştırılmasına lüzum yoktur 

v 
Vo 

olk 
lk 
Ik Vo 

Mevcut ilaçlardan en emniyetlisi<lir. 

Resmi müesseseler tarafından her ilaca tercihan tatbik 
ve tavsiye edilmektedir. 
Ve Volkun kullanılmasına yaray::m Püskürgcçler her za 
man bahçecilerin emirlerine amade bulundurulmaktadır. 

• 
yerı Adana 

Mazhar Hasan Biraderler 
iki g. B. 14- 15 

satış 
Mühür 

9506 

----------------------------------------

y eni otel ve Seyhan lokantaların
da alakart ve tabildot 

Tabildot 

50 kuruş 
9638 

: -

Her mevsım ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmlftlr. Bir fincan ~•Y gUniJn bunaltıcı •ıcaıını "'~ 

Kumbaraı biri 
\~ ~ 

.. 

Tl.JRJ<j)'! 
CUMHV llYETI 

ZlRAAT:BANIASI 

Müjde 
. ıcıır. ~d 

Adanada Abidin paşa caddesinde yenı yapılan l~ l>ankası lı~ bı,tıit~ 
78 numaralı doğruluk evine müracaat edildikte kiralık . satı 1'1 b~ 
dükkanlar, bağlar süratle temin edilir. t ltıu 

Doğruluk ~Gı 
~~'lld ı 

15-15 9581 fiili 

---------------------~adv ~ ~ 
Umumi neşriyat .~ l~ c~~ı~ 

Macid Guv 11
' 

Adana· TürksöiÜ 


