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Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

On beşinci 
Yıl 

FERiD CELAL DÜVEN 

bit 
fp:::. umhuriyetimizin onbe
~ şinci yıldönümünü kut

'- lamak için hazırlıklara 
'""tlandı. Bu hazırı ıklar sonunda 

. b~nı rejimin on beş yıllık bir iş 
141 ~ lnçosu dünyanın gözü önüne ko· 

O, 1~_1rrıuş olacaktır. Ve bu netice 
(of ~~rk _ milleti içın elbette iftihar ve· 
0iiİ es, teşkil edecektir. 

1 rıP' ı0 On beş yıl ıçınde ne yaptık ? 
~ rk nıilleti mahvedicı bir mazinin, 
erın bır ıaafın içinden nasıl silki

ıı~ çıktı ? Na5ıl bugünkü dirı, say· 
• ıle karşılanan yerimizi tuttuk ? 
•uı .. 
1 dlun bunlar ,birer ~ir~r ~rl~ya se
l ğı zanıan ışın buyukluğu karşı· 
't~I\ hem hayretimiz, hem de kuv

'llııt artacaktır . 
''d Yapılan bu işler no bir muci
İor •r, ııe bır sihirdir. Bu işler, ka· 
~11 ,ve kiymeti ölçülemez büyük bir 

'" ıdare ve ırşadı ı.ltında, kabi
ı~ine hiç şüphe olmıyan bir mil-
1 n başardıgı ışlerdir, hakikatler
,· Ve bütün bunların husule gel-

''ı ''ndekı sır ise, uıun zaman baş
~.~. Perişan kalmış bir milletin ken
~ layik bir baş bulmasındadır. 

1r"'8kı ve yeni devir arasındaki 
~k, inanılmaz farkları görmek bu 

il 8 . nasip oldu. Halbuki, Türk 
i~t1•nin terakki sahasında kestir
b,1Yol, böyle bir neslin iürak e-
1~8Ceği bir şey değildir. Eğer 

e devrinde olsaydık mazi ile 
ijlııı llı~cadelemize, "Devlerin dö
~,ea,., adı verilebilirdi. 
de~llıdi. bütün bu onbeş yıllık mü 
~k ~rrıızin hakiki değerini vuzukla, 
n;•z ortaya koymak vazifesi kar 
rı,. a~ız. Bu vazife; yalnız hükumet 
ilıJ'.tı teşkilatına düşen vayife 

•r. Milletçe vazifelenmeliyiz, 
'dı la münevverlere düşen . bir iş 
,~· Atatürk devrinin hamleleriııi 
,:~larını, onun manalarını teba-

ÇJ de \;rrııek, millete; yaptığı işlerin 
~ :ec~ kuvvetli olduğunu göster

i eazıfesini 1 hepimiz üzerimize 
~Yız. 

, Ynbeş yılın hesabını devrimıze 
aparsak aldanırız, geçmiş ta · 

ooGUDA 
YARIN 

MANEVRA 
BAŞLIYOR 

harekat Genel Kurmay Askeri 
Başkanımızın riyasetinde olacaktır 

• 

j 
j 

BUyUk •eflmlz geçen manevralarda kuın11ndanlardan ı ;ı;ahat aııvor 

Ankara 16 ( Hususi)- Harekata ı,ıırllık 
edecek olan cUzltamlar , şimdiden yerlerini 
almışlardır • 

Manevralar, bizzat genel kurmay bafkanı 
marefalımız Fevzi Çakma§ın riyasetinde ola
caktır. 

HarekAt, §enlf mikyasta vukubulacak ve 
dört gUn sürecektir. 

Dojju manevralarına lftlrAk edecek olan 
kıtaat, 30 Ağustos Zafer Bayramında EIAzı§da 
bUyUk bir geçit resmi yapacaktır • 

Yapılacak bUyUk manevraların merkezi , 
Dersim havallsldlr. Bu havallde geçen sene 

ba,lıyan mahalll ııılAhat, askert harekAt ne
ticesinde tamamen tahakkuk ettirilecek ve 
Tunca ilinde tam bir huzur ve emniyet hasıl 
olacaktır . 

Ankara : 16 ( Hususi) - Doöu manevra· 
ları, önUmUzdekl hafta Per,embe gUnU ales
sabah baflıyacaktır. ButUn hazırlıklar ikmal 
edllml' ve kıtaat bugünden yerlerini almıştır. 

lstanbul : 16 ( Hususi muhabirimizden )
Kadın tayyareclmlzln,Dojju manevralarına ı,. 
tlrAk etmek Uzere E13zığa gitmesi muhtemel
dir , Atatürk kızı Bn. Sabiha Gökçen , Anka· 
rada bulunuyor • 

Almanyada manevralara 
dün sabah başlandı 

Manevradaki asker adedi 

1,350,000 
Büyük manevra harekatı bir 

sahaya münhasır değildir 

Beşlin: 16 ( D. N. B.) - Hille
ria huzurunda bugün büyük bir re

smi geçit yapıldıktan sonra Alman 

orbusu sonbahar manevralarına l..ıaş · 
lamıştır. 

Alman ordusunun manevraları 
Almanydnin bütün hudud sahilleıin 
de olacaktır Bu manevra yalınız 

bir sahaya inhi ıar etmivecektir. 

buseneki manevralarla kıtaların tek 
nik hazırlığı ölçülecektır. 

Silah =altına alınan ihtiyatların 
mık tarı 350,000 diı. Manavralara 

1, 150,000 kişi iştirk etmektedir. 
fhıiyrt ve munlaz olarak silah 

altında bulunanl ar manevı al ardan 
sonra daha allı ay orduda kalabile 
ceklerdir. 

Askerlik mükellefini bu müddet 

içinde bitırmis olanlarda ayni mua
meleyi görecektir. 

Görinğ bugün, bu vaziyeti bir 

beyenname ile ilan etmiştir. 

Sovyet - Japon meselesi 

AskeriH eyetler, işi hal 
edemiyeceğe benziyor 
Japon kıtaatı muvakkat anlaşmaya 
muhalif hareketlerde bulunuyor 

kısmını işgal eytemis olduğunu bildir 
mişlerdir. Sovyet askeri mümessille
rinin bu protestosuna ve Japon kıta
larının hemen, derhal bundan evvelki 
mevzilerine geri çekilmesi talebine 
rağmen, japon askeri mümessilleri 
bu meşru talebi is'af etmekten imti. 
na eylemişlerdir. ı ~n bir sayfa alalım - Bu say

ıı,u ngi mılletin tarihinde olur· 
~. ~ - burada hangi şayanı hay 1------------------------
di arrııe bizi ~kendi üzerinde, 
c,~nbeş yılımız kadar tutabilir. 

Bu mıntakada iki taraf kıtaları 
birbirlerine dört ile beş metre kadar 
yaklaşmış olduklarından ve h:r daki
ka silahlı bir çarpışma olması müm
kün bulunduğundan iki taraf askeri 
mümessilleri, bu mıntakada her iki 
taraf askerlerinin 80 metre kadar ge. 
ri alınmasını mahallinde kararlaştır
mışlardır. Bu husustaki raporun gel
mesi üzerine uzak şark Sovyet aske. 
ri kumandanlığı, mütareke anlaşması
na tevfikan Sovyet kıtalarının derhal 
10 Ağustos saat 24'de işgal ettikleri 
mevzilere dönmelerini ve Japon mü• 
messillerinden de Japon kıtalarının 
ayni saattaki mevzilerine geri çekil
mesinin istenmesini emretmiştir. Sov
yet mahalli kumandanlığı derhal bu 
emri infaz etmiştir. 

., ıı::ı:nuz, Kültürümüz, dahili ve 
irıı lıtıkamiz, iktisadi kalkınma 
ra it ve yol pslitikamız bütnn 
, vllıukayesesini göz önüne ko
lta asıı olacıığimız neticeler ra 
· ~~ dayanmasa inanmak güç 
'' ket bunların herhangi birisin 
l6tk

8
"'. ğörüyor ve arıyorsak 

~ld lrıılletinin yetişmek iste-
efc b' 1 k . . 

~'dı~ ır an evve varma ıçın 
iti, ~ö kayret titizliktendir. 

1~ ili Yü dört jandarma bekler 
~'lıra tı~ tepsi, bir diyarden di-
1~e na Qıtrııek,, maşalı Atatürk 
'ltıi b 8'P oldn, köylü ;doktoru 
'''ne u devrinde gördü, halk 
'biı~akın devleti bu devirde 

)Ok Q 
1
". Şarkla, garb arasikea 

)~\ine eç.ıtte. sulh severliğine, 
ıı,k lQ·uvenılen Türkiye bu on 
Ut; Ütkiyedir. 
d n b 8 'tıiıı ".0 1~rı hem dünyanın 
b~ be~ etıını~i~ bilmesi IAzım
~DaQ Yıl hızım çok müsbet 
'nı iy~~~a vesilesidir. Kendi 
~.'lıiyı ' 1;ın. Yaptığının kuvve-
'ı"''rıı. e, ıdrak edebilen mil-

1. ~ "•kb' 
'Ilı ''lıdi b· ın ve hamleli olur-

~ı,n t ıt _bayrüm için de(jil 
ı~~klüau~~ızliğini kazancımı

d,Qiııı· u, şu on beş yıl için-
Q~'let'z lllerhalenin uzun-

1llek . 1'''' nq •çin hazırlanıye-
ı h a~ 

lı~ und Çıkar ı 
5 atı b •n 1 acak neticelerler-

• iı e~ y~0~Jasın_, tayin eüeee-
~~· ~'ti~~- ncckı kuvetlerimizin 
" ~~ •sebe .. 

'ti nletd sını gözden geçi. 
ı ~de 0t ııc derin mahrumi
·~ •lb~kı' dhugumuıu bilmiyen 

, • ~ er ~d' ~ıl Uvet geçen yıl kalla-
ıll \~ t.;,'~ b._,

1 
oldu, ve böylelikle 

iiv 11
• iıııa na geldik, kuvetimi· 

ııY "'ıııııııı genişliği bes-

BARSELONLA BURGOS 
ANLAŞABiLECEK Mi? 

İngiliz heyeti bugünlerde 
İspanyaya hareket edecek 

Londra: 16 [Radyo] - Barselon ve Burgos hükümetleri, taatiı ef~ar 
için tavassut edecek olan lngiliz azalarından mürekkep bir komisyonun 
iş başı yapmasına muvafakat etmişlerdir. 

Büyük Şef 
Hariciye Vekilini 

kabul etti 

lstanbul : 16 (A A)- Reisicum 

hur Atatürk; dün Dolmabahçe sara

yında Hariciye Vekili Doktor Tevfik 

Rüştü Arası kabul buyurmuşlar. Ve 

nzun müddet yanlarında alıkoymu~

lardır. 

belli, bu on beş yıllık kuvetle on 
beş yıl sonra terakki sahasında ne
reye kadar dayanacağımız meçhul 
değildir. 

Cumhuriyetin on beşinci yıldönü
münü müşterek bir duygu, müiiterek 
bir çalışma ile tebarüy ettirmeye mu · 
vaffak olmak, onun büyük değeri 

namına esaslı bir vazifemizdir. Ve bu 
husta sarfolunacak emekler, emek
lerin en değerlisi olacaktır. 

Ferid Celal Güven 

Bu vaziyet Londra siyasi maha
filinde memnuniyet uyandırmıştır. 

Müzakerelere birkaç güne kadar 
Tuluzda başlanacaktır. Heyet yarın 
veya obir gün ispanyaya hareket 
edecektir. 

FİL1ST1NDE 
SUIKASTLER 
Kudüs : 16 ( Radyo ) - Hayfa 

civarında Karmil tepesinde bir oto
büse suikast yapılmış ve allı Yahudi 
öldürülmüş, iki Yahudi kadını ağır 
surette yaralanmıştır . 

Sıhiye'de yeni tayinler 

Ankara : 16 (Telefonla) -Mar· 

din sıhhat ve içtimai muavenet mü· 

dürü Dr. Nihat Eroğlu sıhhat ve içti· 

mai muaven~t müfettişliğine, Muğla 
sihhat ve içtimai muavenet müdürü 

Dr. Kazım Ömür Yozgat müdürlü

ğüne tayin olunmuşlardır. 

r .......................................................... < i CEBELÜTT ARIKTA 1 
· Bir vapur 1 
j torpillendi 
İ Cebelüttarık : 16 i 
* ( Radyo ) - Cebelüt-
: tankın 50 kilometre * 
İ cenubunda bir Fran
i sız vapuru torpillen-
* miştir . Geminin mü
İ rettebatı kurtarılmış-* 
i tır . * • • ............................................................. 

Sovyet ,ark orduları ba, 
kumandanı mare,al BIUher 

Moskova : 16 (A.A.) - Tass a
jansı bildiriyor: 

11 Ağustosta Sovyet ve Japon 
Askeri mümessillerinin ilk toplantısın
da, Sovyet askeri mümessilleri, 11 
Ağustosta mahalli saatla saat 13'de 
muhasamatın nihayete erdirilmesine 
rağmen, Japon kıtalarının bir kısmı 
bu mütareke anlaşmasını ihlal etmiş 
ve bu mütarekeden bilistifade yüz 
metre ilcrliyerck Zaozernaya, Çanku
feng,, tepesinin şimal yamacının bir 

Çin kuvvetleri Japonları 
fena halde yoruyor 

Her iki tarafta büyük taarruzlara 
hazırlan maktadır 

Hankov : 16 ( Radyo ) - Elli 

tayyare bugür> de Hankovu ve buna 

mücavir iki kasabayı bombardman 

ederek mühim tahribat yapmışlar
dır. Seksen kişi ölmüştür . Bir çok 

ağır ve hafif yaralı vardır . 
Şanghay : 16 (Radyo ) ··· Şeb-

rin müstahkem mevkileri Japonlar 

tarafından mühim kuvvetlerle tak

viye edilmektedir.Japon kumandanı; 
ecnebi devlet mümessillerine muh 
temel herhangi bir tecavüz ve taar · 

ruza karşı müteyakkız bulunmala· 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

Aynı zamanda Sovyetler birliği 
hariciye halk komiseri Litvinof da 
Japon büyük elçisi B. Şigemitsu'ya 

Japon kıtalarının mütarekeyi ihlal 
ettiklerini bildirmiş, bu mıntakada 
asgari yüz metre geri çekilmelerini 

istemiş ve aksi takdirde Sovyet hü

kumetinin mütarekeyi Japonların 
hatası üzerine ihlal edilmiş olarak 

telakki edeceğini haber vı:rmiştir. 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

VARDN 

Nefis bir Rus hlkAyesl 

f Kl YÜZLÜ 

İNSANLAR 



Sahire 2 

Taymis'te gördüklerimizden 

Bugünkü Türkiyede ~ ............................................................................. , 
iR AT Asri fırınlar Lise ve Orta 

1 Okul muallimliği 

imkanları ve bir 

PROJE 
1 
ı 

i 

Orta mektep ve lise muallimi 
olmak için, maarif vekaleti tdrafından ! 
açılan imtihana girmek üzere veri· f 
len müracaat müddeti bugün sona j 
ermektedir. istekliler 1 eylülde ev· 
vefa yazılı imtihan olacak ve bu im. 

Birinci fırın kuruldu ve 
ekmek çıkarmağa başladı 

9 AOustos ta
rihli Taymls'ln 
TUrklye için 
ne.rettljjl ilave
de Ziraat me
selesl ve ehem
miyeti sık sık 

mevzuubahs ol
makta ve yu -
karıdakl ba•lık
ıa bir de yazı 
buiunmaktadlr • 
Bu yazıyı ay -
nen alıyoruz: 

" Kema. 
list Türkiye 
nin ticaret po 
lıtikasını, Tür· 
kiyenin ken- 1 
disinden mal 
alması şeklin ı 
de ifade ede 
biliyoruz. Bu 1 

ana siyaset 
Londra Bey· 
n•lmilel Ma-
li v" iktisadi 

Konferansmdrnberi Türkiyenin ak
tetmektc olduğu kliring anlaşmala 
rının da esasını teşkil etmektedir. 

Bu, gün, Türkiye ile lngi!tere 
arasında böyle b i r anlaşma 

mevcutıur. Fazla olarak gerek bun· 
dan evvel yapılan gerek l u defa ak. 
tedilen anlaşmalara Export Credits 
Guaraı tee Depart r ent (ihracat kre· I 
dileri tekeffül dairesi) ile imzalanmış 
mali anlaşmalarda da mal ile ödeme' 
şartları vardır. 1 

Türkiyede vasi ziraat imkanlaıı I 
vardır. Memleketin coğrafi durumu 1 
gerek iklim ve gerekse toprak şart , 
!arının çeşidi, ha'kının çalışkanlığı ve' 
nihayet emsalsiz bir muvaffakiyet-

1 
1 

1 
1 tihandan üç gi.ın sonra sözlü imli· 

hana tabitutula· caktır. 
lfpla;cck lir lcrg•f" ile, ziraat sa 
hasındakr vasi ve sistematik bir is
lahat ve kalkınma hamlesine mebde ı 
olacaktır. Hükumetin yeni ziraat 1 Kız lisesinde 
politikasını tesbit edecek olan pren 
~ipler, Ankarad3 toplanacak olan bu Gazi terbiye enstitüsüne 
korgrede tehbel!ür etmiş bulunacak gireceklerin sınavları 
t:r · yapılacak 

Kemalist Türkiye zimamdarları; 

1 

1 

1 
gerek kapitülas\'onların, gerekse 

garp Avrupa~ının >aMyileşme ha. 
reketi neticelerinin, Türkiye ikti 
sadi büuyesi i.ızerine mazide iras et. 
tiği hasarları tamamile müdrik bu 
lunuyorlar. Yine bu zimamdarlar; 
memleket ziraatinin iptidai bir şekil.

1
1 

de ve diğer memleketlere nazaran 
g< ri ve sanayil•şrr.emiş 1 ir halde kal- 1 
nıasının, Türliye istikbali bakımın
dan vahim olacağını anlamış bulu. 1 

nuyorlar. işte bu itilıarladır ki, zişai 
ıslahat 1 e kalkınrr.a programı \asi 1 

Ankarada Gazi terbiye enstitüsü' 
nün riyaziye, befon terbiyesi ve ede 
biyat bölümlerine girmek üzere kül 
tür direktörlüğüne müracaat eden 
onüç isteklinin sınavları bugün şeh 
rimiz kız lisesinde yapılacaktır. 

Valimiz teftişe: çıktı 
Valimiz Tevfik Hadi Baysal; yan 

farında vilayet jandarma kumandanı ~ 
binbaşı Necmi olduğu halde kazala 
rı teftişe çıkmıştır. 

mikyasta makineleşme ve zirai sa Belediye zabıtasına teslim 
nayi koruma esaslarına dayanmakta· 1 edilenler 
dır , 

Yeni ProOram 

Aşağıda sayılan zirraat sanayii 
Türk iyede sürati mümküne ile ku
rulacaktır: 

Ehliyetsiz bisiklete bindıkleri gö 
rülen iki kişi ile kamyonuna hat ti 

nizamisinden fazla yük yükledigoi görü 
1 len bir şoför polis memurları terafın I 
1 dan yakalanarak beldiy ! zabıtasına 1 

teslim edilmiştir. ı 

Bundan altı ay önce Borsa kar 
şısında çocuk oyun yerinin bitişi

ğinde Ziya kardeşler ve ortakları 
limited şirketi tarafından inşasına 
başlattırılan asri fırının bütün inşa· 
atı ikmal edilmiş ve birkaç günden
beri tecrübe mahiyetinde olmak üz 
re ekmek çıkarılmağa başlanmıştır. 

(Ziya kardeşler ve ortakları sey. 
han ekmek fabrikası limited şirketi) 
firmasını taşıyan bu fırının makine· 
feri ~lmanyadan getirilmiş ve mon
tajı fabrikanın mühendisi Hata Fre
dir ik tarafından yapılmış olan fırın 
iki katlıdır. 

Alt katta: Ekmek konacak raf. 
far ve satış yerleri, islimle mütehar· 
rik dört ocaklı fırının her dürlü ter· 
tibatı haiz cephesi, arkada hamur 
yuğurma makinelerinin bulunduğu 
bir oda, anavator (unları yukarı nak
letmek) tertibatının bulunduğu diğer 
bir oda, hamam, duş yeri, hela, islim 
kazanı ve kömür deposu. 

Üst katta : Otomatik _eleklerle 
harman yapılacak oda, yazıhane, 
ustabaşı odası, sekiz karyolayı havi 
işçi yatak odası, istirahat salonu, 
hela, hamam ve duş yerleri bulun
maktadır. 

Su; her tarafa santr ofujla tasfı. 
ye edilmek suretile verilmektedir. 
Yirmi dört saatte 140 çuval çıka
racak kabiliyette olan bu fırında 
şimdilik tecrübe mahiyetinde olmak 

nayi, mühim guruplara ayrılmış üzere 300 kilo çıkarılmakda olup 
bulunuyor. Bugün elde, keşif ve ileride şehrin ihtiyacına !{Öre bu 
mesahaları ikmal edilmiş olarak Ka. mikdar artırılacaktır. Yine şimdi 
radere ormanları vardır ki, bunların Adana yerli buğdaylarından çıkarı-
işletilmeleri için bir lngiliz gıupu lan ekmeklerin yerine Kayseri, Ak· 

olan unlardan ekstra francıla, birin· 
ci, daha temiz ve ucuz gluteni fazla 
ikinci nevi ekmek çıkarı laca'' tır. 

Halka bir kolaylık olmak üzere 
karne usulü btbik edilecek ve ek· 
mekler şimdilik yeni getirilen kam. 
yonla ve daha ileride sepetli moto 
sikletlerle istenilen yerlere ve iste
nilen saatte gönderilecektir. 

Bu fahika bütün malzeme ve 
tesisatiyle 35,000 liraya mal ol 
muştur. 

Fırında ayrıca pasta, tallı, bö 
rek vesaire gibi şeylerin pişirilmesi 
ne mahsus ocak da mevcuddur. 

Fabrikanın açılma töreni bir haf
ta sonra yapılacak ve tamamen faa· 
liyete geçilmiş bulunulacaktır. 

Yaralayanlar ve 
yaralananlar 

1 - Eski istasyon civarında olu 
ran Ali oğlu Zülfikar Atalay, aynı 

civarda oturan Sabri kızı Saideyi 8 

1 
günde ve Cafer kızı Haticeyi de al 
tı günde eyi olacak derecede döğdü 
ğünden yakalanmıştır. 1 

2- Eski istasyon civarında otu 'ı 
ran Mehmet Emin oğlu Seyfi Çakır 
o civarda oturan Hasan kızı Emineyi 1 

bir kavga neticesinde keserle aya
ğından on gün sonra tekrar muaye 
nesine lüzum görülecek derecede 
yaraladığından yakalanmıştır. 

3-Fabrika amelelerinderı Ahmet 
oğlu Ritat Atılan: ameleden Süley· 
man oğlu Mehmet Dokgölü masara 
ile altı günde eyi olacak derecede 
yar al•dığından yakalanmıştır. 

4 - Kılbaş köyü muhtarı Meh· 
medin onbir yaşlarındaki oğlu Hasa 

1 ( ~taRCŞLER J 
J~ ~ 

Ulus'un 
yankılar 
sütunu 

U 
!us arkadaşımızın bir .. y3 
kılnr'" sUtunu \."'"ardır. ~fa t' 

okumnktnsınız. Biz, her mc' un. 
zudn, gUnUn hadiseleri Uzerınde • !~v 
,.e öz, en doğru görUflcri, riyn" O ~C 
tenkitleri orada buluyoru.z. bır 

iyi tnkip edilirse, içeride, dışn Pat 
da. hoş, nahoş enteresan bUtun ak(U nıu 

hadiselerin "Y ankılnr , adesesin<l kaJ 
kaçmadığı görulur. 

Yaşar Nabi, (T.1.) ve (**) gı 
bu sUtunu başlıca idare eden Uç ~ Co h 
lem, okuyucuya olduğu kadar, m• 2iirü 
buata da faydalı oluyorlar. kadı 

'·Daha .. kelimesini otuz altı p• Bu 
tolnk ba,lıklarda yani" verlere ~ ba .Ş · • · sıt _van arkadaşlarımızın, .. Modern· J k 
"'Moderin .. vcva. ~·Modren .• olnt e a 
kultananl:ırımı;ın mutlak surette, h olaca 
gUn inen birer ayet gibi Ulu>' laına 
yankılar sUtununu takip etmesi den 
zımdır. Cekti. 

Geçende bir gazetenin koy<l0 

klişe altında şöy·le bir cumle va d 
·•Mısırdaki ihramlardan bir görUn~ en 

Gazetelerin başlıkfarına gö• biisb 
maktan fazla vaktımız yok. F ~ese 
tesadufen bu klişe altı. gözume bir ti 
kıldı; guldum. Neye olduğu tabii 2it 
k- Eh · 'h 1 ' sen ar: ram ) erınc ı ram yazı ın8 J<:a 

Şuphesiz ihramın, hacıların f V p 
diği beyaz bir cubbe\'e, Ehram•" le ta . a 
Mısır kumları Uzcrinde kurulmu~ sa, 
selles menşur şekildeki muazz3m gene 
ravun mezarlıu·ına denildiğini Son1 a 
kisiler bilir. nı s' • 

• t ıoe 
Bir tane daha: mahrem, "'" Çek 
ki. . -rcn1 e ımesı. . k J 
Geçen gun. çok sevdiğim bir a ını, 

bana: lia 
- Efendim, muharrem işler Yaşl1 b 

herkese itimat edilemiyor! naYan 
Cumlesini telaffuz ederken ltıiy)e 

zumdeki mevkiini kaybetti. farı B 
Bu, bir ilim adamı idi. Bir g. ' U 

mllvezzii bir balı.kal çırağı Jcgild• Ve 
O dakikada anladım ki, iliııı dın old 

ka şe~. kultur başka ıe."! Anl,,J' Yorsun 
alim adam. kulturlu adam J• v,,nı ' 
değildir. Kulturun hudud'3rı ço). la en 
niş. ilinı ise bir çeşnidir. Okad$1' ~ rtıa, sı 

TANOUHı;fl t, 

le başarılmış yakın inkılap ve i!er 
leme hareketleri, plan ve metotlu 
bir yürüyüş takib ederek yakın bir 1 
zamanda Avrupaya mevaddı gıdai· 
ye ve aleliiırum ham maddeler ihraç 
eden mühim bir merkez haline ge· 
ı~ccği hakkındaki ümitleri haklı gös
terir. 

1 - Et sanayii: Biri Mersin, di· 
ğeri Trabzonda konser ve, donmuş 
sogutulmuş et ve salam imaline 
mahsus olmak üzere iki febrika der 

1 

hal kurulacak ve faaliyete geçecek- : 
tir. Her iki fabrikada da birer mez- I 
-bahadan maada deri, barsak ve kan 
farın ve diğer tali maddelerin mua· 
mele görmesi için ayrıca tesisat vü· 
cude getirilecektir. 

tarafından müracazt vaki olmuştur. saray ve. Eskişeh.'.rde~ ~ipariş edilen 
6- Yemiş sanayii: Elma, Armut ve bu bırkaç gun ıçınde gelecek 

nın ayağının üzerinden traktör geçerek ' -----------
d Aıi 
1 aşları, 
C Ofd AtatUrk Ziraat Hakkında 

Ne Diyor? Fabrikaların beherinde günde 
en aşoğı 5000 koyun ve 500 adet 
sığır kesilecegi tahmin olunmaktadır. 

ve kaysı kurutmak üzere yirmi kadar I ____________ _ 
Umumiyet itib3rile Türkiyenin zi 

rai istihsalatı vasıf itibarile çol: yük- 1 

sektir. Türk tütünii, Türk üzümleri 
Türk incirleri, tiftik; fındık; ceviz, 
palamut ve Türkiyede istihsal olunan 
hilcümle hububat dünya piyasala- 1 

çok tanınmış ve seçilmiştir. 
Türkiyenin, lngilterenin istihla· 

kine arzedebil~ceği başlıca istihsa- I 
latı; buğday, arpa, hay.an yemi; yaş 
ve kur~ meyv~lar,. sebzeler yumur 1 
ta; derı, zeytınyagı; hayvanlardan 
istihsal olunan olunan maddeler ve 1 

kereste olarak mütalea olunabilir. Türk 
yünleri ve tiftikleri de lngiliz kurııaş 
fabrikaları nezdinde kıymettar mallar
dPndır. 

Büyük Millet Meclisinin son açı 
lış nutkunda Cümhurrcisi Atatürk 

2 Balıkçılık sanayii: Sinopta 
bir havyar fabrikası kurulacaktır. 
lstanbulda, Trabzonda, Geliboluda 
ve lzmirde de balık tuzlama ve 
konserve fabrikaları vücude getiri 
lecektir. 

3 - Yumurta: 50 uin tc.n sık
letinde yurııur ta had.Ji istiabında; 
hamızı karbonlu soğutma cihazile 
mücı-hhez bir soğuk hava deposu 
da Samsunda inşa edilecektir. 

4 - Ziraat makineleri: Memle. 
kette, her çeşit ziraat aletleri ve 
makineleri imali için iki büyük fab· 
rika kurulac•l<tır. 

5 - Ormancılık sanayii: Bu sa. 

da uzun heyanatta bulunmuşlaı dır. na yırı yoktıır. Fakat bazı 
memleketin zira:ı \ politik~sı hakın· A merikada, nişanlılar pa· 

istasyon ve fabrika yapılacaktır. 
7 - Konserve, yemiş ve seb· 

zelerle bunların tali istihsaliitı, por
takal ve domates suları, şarap sidre 
ve şampanya imali iı,,in de bir kaç 
fabrika kurulacaktır. 

8 - Planın mühim bir kısmını 
teşkil etmek üzere soğuk hava mah
zenleri ile hubvbat depoları ve se· 
seleksiyon ve tasnif istasyonları vü
cude getirilecektir. 

g Sütçülük istihsal:itı: Kars 
ve Çorluda tereya~ peynir. kazein 
ve süt tozu imal olunmak üzere ıki 

büyük fabrika tesis olunacaktır. 
10 - Yün ve tiftik yıkama ve 

temizleme cihazını havi bir kaç fab
rika da yapılacaktır. 

öpücük 
Müşarünileyh ziraati, Türkiye sinci cenup eyaletlerinde yazın 

k~rmesler t:rtib o:unur. 
politikasının istinat edeceği esas o k b Ve kocaya varmak istiyen genç kız a ilinde bir numara alır, korsajının 
larak tavsif buyurmuşlardır. Kendi- k 
1 

ların busderi miizayedeye konulur. ya asına iğneler. Ayni numara p k 
erinden sonra söz söyliyen Başı·ekil Bu suretle tanışmalarına, sevişmele etinin üzerine de işaret olunur. Bü-
ise Av~upa piyasasının ihtiyaç gös ine, evlenmelerine karar verilmiş tün bu şeyler, masanın üzerine sıra· 
terece feri ham maddeleri Türkiye. olunur. !anır. Arka taıafında küçük kız ço-
nin bu riyasalaıın talep edecekleri M k k b k cukları durur, Numaraları çekmek 
şekil ve evsafa yetiştirmek azminde issisipinin üçü ir öyiinde, 
olduğunu bildirmiştir. Belediye dairesinin holündeyi1. Orta ıçın ... 

Cumhurreisi Atatürkün işaretile da . büyük bir masa var. Etrafında Nihayet vakıt gelir. Papas, ko· 
Türkiyede bankacılık. münakalat ve köyün eşrafı oturuyor Piyanko saat. mite azasıyla beraber yüksek bir ke. 
muvassalatı ıslah, milli sanayi ve ti- ini bekliyor. Civar köylerden biıçok revelin üstüne çıkar, elini üç defa 
careti inkişaf ettirmek ve teşkilat köylüler gelmiş. Bunlar çiftçi aileleri biribirine çarpar. Orkestra çalmaya 

1 d k h 1 d b genç kı7.lar ve delikanlılar, ilah... başlar, Papas: 
an ırma sa a arın a üyük başa· . .. 

1 rılar •ide edılmiş bulunuyor. 

1 
K_o'.11ıte kadınlardan mureki<ep. - Dikkat ediniz" der. Buseli 

Şimdide müşarünileyh, vasi mik· Hep~.ının dudaklarında hafı~ bir te. hir dansı müzayedeye koyuyorum. 
yasta ziraat kalkınmasını istihdaf eden bessum var. Gelenler, getırdıklerı Delikanlılardan biri ileri atılır, 
mesai için işaretini vermiş bulunu- ı hediy~leri masanın. üs.tü~.7 bırakır· elini kaldırır, grubun içindeki esmer 
yorlar. Bu kalkınmanın Türkiye bün· far:. m~yva ~epetlerı, bıskur kutuları, güzeli bir kızı göstererek: 
yesinin temellerini teşkil edrceğine l lıkor şrşelerı... - Dolly Dintayı öpmeic ve be· 
şüphe yoktur. Türkiye, cünıhuriye- Garibi şu ki gelen her kadın ve rabcr dans etmek için bir dolar! .. 
ti~in 15 inci yılJönümünü 29 birinci 1 ya kız kapalı bir paket getirir, mu· Der, şişman bir çiftçi kalın ve 

Yaylada yangın 
Çabuk söndürülmüş 

Bürücek yaylasının karlık yolu 
ınevkiine avlanmak üzere gitmiş olan 
Osman oğlu Ihsan Yurlseven, Rasim 1 

oğlu Mehmet Seçer, Hacı habib oğ
lu Kemal Halıcı, Osman Hayri oğlu 
Kutbi Kasalın orada yaktıkları ve 
söndü m•def' bırakıp gittikleri ateş· 
ten yangın çıkmış isede hemen ye
tişilerek söndürülmüştür. Bu yangın
da yüzelli metre murabbaı çalılık· 
la üç çam ağacı yanmıştır. Yuka
rıda adları geçenler hakkında taki
bat yapılmaktadır. 

pazarı 

yüksek sesiyle arttırır: 

- Biı duhr 25! ... 
Arkadan birisi: 
- Benden bir dolar 7 5!.. 
Bir bakkal bağırır: 

- iki dolar!.. 
Üç dolar! ... 
Sükut. Herkes hayretle bu üç 

doları verene bakar. Doğrusu, bir 
dans ve bir buse için biraz fazla .. 

Papas, orkestraya bir step çal 
masını işaret ederken elindeki tok
mağı masanın üstüne vurur: 

- Satıldı!.. 

Üç dolara arttıran Dolly Dinta· 
ya yaklaşır, sağ yanağından öper. 
Sonra beraber dans eder. Bu, ak
şama kadar sürer. Nihayet papas, 
masanın üstündeki paketleri ışa. 
retle: 

yaıalanmıştır. Çocuk şehrimize getiri 
lorek memleket hastahanesinde teda 
vi altına alınmıştır. 

5- Kataş köyünde aturan Os· 
man oğlu Emir Ali Kocakaplan, ay. 
ni köyde oturan Hasan oğlu Rama· 
zan Anarı bir alacak yüzünderı çıkan 
kavga neticesinde yaralamıştır. 

Yukarıda adları geçen suçlular 
yakalanmış ve haklarında kanuni mu 
amele yapılmıştır. 

Hakarette 
bulunduklarından 

Hacıbayram mahallesi civarında 1 
oturan Ali oğlu Mustafanın Gani adın 
da birisine ve Ali oğlu lbrahim Gün' 
görmüş de Mustafa oğlu Bakiye ha· 1 

karet ettikleri vaki olan şikayetler· 

den anlaşılmış ve suçlular yakalana 
rak tahkikata başlanmıştır. 

- Bunların herbirinin içinde, 
hazır Luluoan matmazel 1erin güzel el 
feriyle hazırlanmış iki kişilik yemek 
vardır. Üç buse dahil olmak üzere 
mezada koyacagım. Bu~elerin hiri 
yemeğe başlarken, biri yemek ariı- ı 
sında, biri de sonunda alınacaktır. 
Pahtler geli~igüzel mezad edilecek 
tir. Erkekler, numaralarını görme
den arttıracaklardır. 

Der. Paketler birer birer meza
da konulur; arttırılır, alınır. 

Bu suretle çiftler yerleşir. Mese
la sarışın; güzel bir delikanlı; şiş 
nıan bir bakkal karısı, genç ve gü. 
zel bir kıza yaşlı bir adam isabet 
eder. Fakat, hiçbirinirı şikayete, iti· 
raıa hakkı yoktur. Karşı karşıya 
geçerler, güle güle yemeklerini 
yerler. 

Bu ~ğlenceden en çok ve daima 
memnun kalan birisi varsa o da pa· 
pastır. 

Çünkü kiliseye iyi bir varidat 
temin etmiştir 1 

~şrın 1938te kutlayacak ve bu taı ihte,-------------------__ ,_ __________ ..... ..,...,..,.,.__ .......... ~ ...... -......................... """ ..... ..-.... · 

Çin kuvvetleri 
( Birinci sahif~den artan 

rını tavsiye etmiştir. 

Şanghay : 16 ( Radyo ) ~ 
lilı r Pekin civarında mühirn ~ 
datla bulunmaktadırlar . 6° 
büyük bir taarruza geçecelcfC~ 
hazırlıklardan istidl31 ofuoııı• 
dır. ( 

Tokyo : 16 ( Radyo ) / 
muhtelif ceplıelerind~ harp et 
olan kıtalar takviye edilmek 
bJrada yeni kuvvetler hazırlı 

Ç. e 
tadır. Bunlar ilk fırsatta 1° 
kedileceklerdir. 1 

Tokyo : 16 ( Radyo l.:' f 
harbiye nazareti bir t~blıil' ,~ 
derek Mançukoda Ruslarlı ' 
çarpışmaların başlangıcındJ~ 
tarekenin akdine kadar 285 ~ 
7 40 yarslı verdiklerini bil dır 

Nafı:ı Vekaleti, ~t~rı. 
Edirne yolunu agaÇ 

Anbra : 16 (Telefonla~ 1 
fia vekaleti lstan'"ıul - ı:,ılı:,, 
falt yolunun iki tarafını dı 
Jırmıya karar vermiştir. Bu ifl 
betle ilk parti olarak 20 b 
dikilmesi için vekalet Çorlo 11 
dürlüğ:ine orı bi, liralık bır 
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\ G"k ·· .. k h vB 1ıı~ o yuzu açı a "lf; 
garlı. En çok sıcak go • 
derece . ,; · · · · ' 
derece . 

t u 
~10da 
le denı 

Cana 
lahrııet 
ııı L· 

ıı er 

~ Atiı 
daha sık 
/• 1 erinı 
%b • 

... an .. ,~ k• 
,,. 1 be 
••n Cafış 
' lııe Oda k 
tında _ad 
tı, b kı şi 
ı,,. unun 

"ır .. 
Ilı 'Okr Cde 
l~ı9 o e 
tlın Yılın 

bir k 
} ~ese)• 
itıod 

•lı. a, s 
"ın 

l~tk Para 
Ctnı k 1 e 

anıa ite ka 
~'nııştı. 

tlın b·n, ta 
~~Ilı. ır ka 
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•• •• 
KUÇUK HiKA YE 

Şiar 
Ya~ 
!fob . Aziz kardeşle .. -·-·-·-· Yazan ·-·-·-·-· 
mc' tıın, kadınların mü · t 

3 savatr meselesi ne t Mihail Zoş çen ko ! 
va'' olacak? Ben bunu '·-·-·······-·-·······•·•i 
. bir türlü ~nlayamı}orum, Bu sem J idi. . 

nokta, kadının içe 
risinin, yani ahla· 
kının, telkinatrnın 

güzel ve iyi oluşu 

ışa<' Patik, lu ona )'Rkın ıiar Lnutuldu 1 işte böyle aziz kardeşlerim, bu 
k~ kıu? Bu şiardan bir kırıntı olsun kadıncağız güzel değildi. Saçları 
n alın adı mı? · galiba bir hastalık dolııyısiyle dö· 

gı Bu şiar 1918 yılında, inkılabın külmüştü. Alt dudağı da her neden 
ç ~ e~ hararetli bir zamanında bir çok se, aşağı ya doğru sarkıyor, kadına 
ııı• fUtültülerle ilan edilmişti. Yani şu hazin bir manzara veriyordu. Fakat 
pO 8adı~larla :rkeklerİn mÜs~vatı şiarı. kadının yüzü kırmızı Ve Mhhatli idi. 
k bu _şıara gore, en ehemmıyetsiz, en Fikrimi ona açmak için kadının 

rn· 
1 
asıt, 'n mikroskoLik bir kadın bi- yanına yaklaştığım zaman o, etrafı· 

Jor e kanun nazaı ında erkekle müsavi na tükrük saçarak, müstakbel ko· 
h olacak, her hangi bir yere gittiği casının kendisi için beş para sarfet· 

0
' laınan, bu mukaddes kanuna ist'na· mesine taraftar olmadığını söyledi, 

d,n kendi parasını krndisi ödeye. Ben ona : 
Cekti, 

. Jlı, - Fakat, dedim, bu evlenme. 
va d Halbuki, aradan beş yıl geçme. den önceki kanaatlerinizdir. Evlen· 
un11 b:n bu şiar unutuldu. Şimdi ortada dikten sonra bu kanaatlerinizi de· 
ÖZ Usb'"t•• b k 

1, u un aş a bir manzara var. ğiştirirsinizl "Vapur batarken lca· 
f~~ 'l'I 1 

b.ese a yanında kadın olduğu halde dınlar ilk önce çıkmalı, erkekler de. 
e it r 
il . ıyatroya veyahut bir sinemaya nizin dibini boylamalıdırl. fikrini 

Nsen ı · f 1 
1 

• gene para arı senın vermen müda aa etmeğe başlarsınız l 

vtap ediyor. Kadın, yanına akra'1a - Hayır, hayır, dedi. Yaşamak. ı 
1

" le taallükatından bir kız çocuğu ta beraber, ölm,kte beraber. 1 
asa b 

ı ~ ' u yumurcağın paralarını da - Şu halde, dedim, kanaatle· 
ııı •COe ben' 1· 1· S ım vermem azım ge ıyor. rimiz biri birine U) uyor. Müsaade e· 

n o~ıa, mesela kayınvaldenin de ca· diniz de tanı••lwı. 
ı sıne . .,.... 

" tek maya ve tıyatroya gitmeği Tanıştık. Ahbap olduk. Her ye. 
k ı se de, size takılsa, buyurun ba· ra beraber girip çıkmağa başladık. 

ir a ıın, çık onun da paralarını .. J 
1-f Kadın teklifime razı oldu : 

er Yaş), a~lıuki kayınvalde fevkalade - Yalnız, dedi, düğün masra-
•, bır kadın olsa da, sahnede oy· 
''•Ya fını yarı yarıya yapmamız lazım. 

0 "" 
1 
n şeyleri gözlüklerinin yardı· 

"'1Y b'I Nihayet bu kadınla evlendim. 
la e ı e göı mese, gene çık para· 

gP tı, Bu revayı hak mı ? Aziz kapıytıldaşlarım, biraz ca 
;idi V ha sıkışınız 1 Şimdi hikayemi bitiri· 

dı eyahut, mesela, yanında ka · j 
n old ğu h yorum. 

Yorsun uı.·ı alde 
1 
tramvayda gidi· işte böyle kardeşlerim, ben ma 

v, • ı et para arını gene senin d 
~ tınen r yıs ayın a evlendim, haziran ayında 

ço larıı azım gelir. Vermesen, ağ- . k k 1 1 b ı' 
.ı~ '· a, sızlama, bin bir rezalet ko· ıse arımı oca ı o ması iti ariyle 
ı;:;~ ""'· işinden çıkardılar. 

A · Kadın gülerek eve aeldi: 
da I zız mürettipler, aziz kapıyol. 0 

le şoaldrı, bu iş nasıl olacak? Bu böy · - Kocam olmanız itibarile ba-
ukı na bakmağa mecbursunuz, dedi. • ta8 an sonra kadınla erkek a 

Türkıözü 

Fransız hava 
kumandanı 

Berline 'gitti 

Paris: 16 (Radyo) Fransanın u· 
mum hava kuvvetleri kumandanı ge 
neral Hüliman; refakatında bazen 
yüksek rütbeli tayyareci zabitleri bu 
lunduğu halde Berline hareket etmiş 
tir. General; orada general Herman 
Goring ile görüşec;ektir. 

Sovyet - Japon 
meselesi 

- Birinci sahifeden artan -

Halen Japon kıtalan mevzuu 
bahis noktadan çekilmiştir. 12 ve 13 
Ağustosta Sovyet ve Japon askeri 
mümessilleri arasında yeni görüş 
meler olmuş ve mümeşsiller iki ta 
raf kıtalarının vaziyetini tesbit eyle. 
miştir. mamafih, Japon mümessille. 
ri, 13 Ağustosta Sovyet müm:ssil · 
!erinin, iki taraf kıtalaı mm mevzile 
rini tesbit eden bir zabit varakası 
ile bir haritanın imza edilmesi hak· 
kındaki teklifini red eylemişlerdir. 
Japon mümessilleri, amirlerinden 
talimat beklediklerini ve pek muhte• I 
mel olarak bu iş için daha geniş 
selahiyetli başka bir komisyonun 
geleceğini bildirmişlerdir. bunun Ü· 

zerine, iki taraf askeri mümessilleri 
ayrılmışlardır. 

14 Ağustosta yeni buluşma ol. 
mamıştır. Halen mıntakada sükün 
hüküm sürmektedir. 

13 Ağustosta Japon askeri mü· 
messillerinin teklifi ve Sovyet mü· 
messillerinin tasvibi üzerine, ölüler, 
karşilıklı teslim edilmişlerdir. 

::>ovyet kumandanlığı, Sovyetler 
tarafından 236 ölü ve 611 yaralı 
saymıştır, Sovyet kumandanlığının 
tahminine göre, Japonlar tarafından 
takriben 600 ölü ve 2500 yMalı 
vardır. 

rl l>ia~daki_ müsavat nerede kalır? Karımla bir tek kelime konuş· ) 

ı, ca eınk, ortada böyle güzeı, bör madan, vaziyeti anıamak:üzere doğ· Sevyet çocuklarının 
n) ı.h na yakın bir şiar var, ne diye ru karımın çalıştığı yere gittim. Söy· . 

tıı L~et çekip şunun bunun masrafı. ledikleıime göre kimse kulak bile j Yaz tatilleri 
ıı erkekler çekelim ?l vermedi.. Şiardan bahsedecek ol· ı 

' Aıiz k ld dum, kahkaha ile güldüler. 
ı~ ~ah apıyo aşlarım, şöyle biraz 
;. d~ııa _sıkışınızl. Sevgili mürettip kar· Sevgili yazıcı arkadaşlar, muh· i Moskova : 15 (Tass) - Sovyet. 

0 d eııın 5 • • h k terem mürettip yoldaşlar, peki, bu · 
ıer iye b ' ızı za mete so uyorum 1 ı ler Birliğindeki muhtelif sendikalar. 

, aııa darı im 1 G.. .. böyle nasıl olacak ? Beni hu vazi-

1 
ı :•'J~ k'ı b ayınız· oruyorsu· bu sene, çocukların yaz tat.li esna. 

ı · en · k k k d 1 yetıen kim kurtaracak ? Bu fok ba. lın • sız er ·e ar eş erim sında istirahatlarının organize edil-
Çalışıyorum. lığı suratlı kadınla ömrümü körlet-
1 mesi için takriben 300 milyon ruble 

t ıte b • ı mek için ne günah işledim? ~da k oy e kardeşlerim! 1918 yı. harca mışlardır. 
k adı ı k O güzel, o cazib şiar nerede 
'Odak· . na er eğin müsavatı hak. Sovyetler Bitliğinin en gu"zel ve 

ı şıa ·ı· d ld kaldı? Onu, o tahlisiye simidini bir 
•ı, b r 1 an e i i. Ben bu şia· pitoresk yerlerinde, ormanlar arasın-
ı,. Unun del'! t ."". daha görmi}'ecrk miyiz? 

nı, .. a e ettı5 ı manauı ö""· da, neniz ve nehi sahillerinde yüzler. 
'lı'Oh . ıs 

1 
'den enmez, hiç vakit kaybet· ce çoc.k kamp ve kolonileri kurul· 
~!9 evlenmeğe karar verdim. muş buıunmaktadır. Bu istirahat yer. 

.. ~n b~ırılıknda, kendime, bu şiara uy· lerindr, halen, 2.000.000 çocuk, yaz , Binlerce figüran, Yüzlerce güzel 
) } "1esc(~rı aramağa başladım. kız Aşk, Gençlik ve Güz-:llik tatıllerini en sıhhi ve en mükemmel 
0
, /lı0da 3

.: Bu gibilere göre, ti. şaheseri şerait içinde s ~ vk ve nese içinde 

ıll~ l;~ın Pa',3
5~~emada, tkramvayda, ka· YAZLIK gl eçirmektedir. Bfu kampların ve Ro-

~~tın k nı Vtrme , ona yerini anilerin masra ı olarak da ayrıca 
r a l~te e bu şiarın icabatındandı. 200 milyon ruble harcanmaktadır. 

01aı1 ı kardeşlerim, bu şiar böyle Bu kamp ve kolonilorden mada 
~ıı il ınıştı. Sinema Sovyet çocukları için bir çok husu-

~uıı en, taın 'k· si sanatorymlar da vardır. Bunlar 
il bir k ı ı sene kendime uy- 1 B Ak 

rot uııı. arı aradım. Nihayet bul. U şam büyük bir şöhrete maliktirler. Kırı-
f S Senenin en fazla musikili ve en mın cenuP sahillinde en büyük ço 

~ <iık evgiJj k cuk sanatorymlarından birisinin ismi 
,~·ıq &ık apıyoldaşlarım, biraz fazla danslı filmi olan ve Sinema. 
teı ~Ilı Yışı~ızl Vak'anın en meraklı, nın yeni keşfi olan Artek, artık Sovyetler Birliğin 

G erıne 'd' N 'k de bir ismi has değil, faka bir ismi 
t~ . I> ark d ge ım. azı mü. D • N 1 

1ıi •i 1le di/'. aşlar, aman büyük pun- OYJS O an , cins olmuştur. Bu gibi artekler, ha· 

·~ n~~ız, çünkü işin tam can Tarafından fevkalade bir eser ~en, Ukranya'da, mem lekotin digcr 
, lıte .. t•sındayım. olarak yaratılan ısımlarında ve Tzak Şarkta da aç· 
~Ilı 1 boy(e k ılmıştrr. 
~. a ard, ardeşlerim, uzun a ( Nevyork Ç ·~un 1 qn sonr k d' . ocuklar İçin, hususi küre ihti· 
k "İr k a, en ıme, şıara 1 1 1 k 
,:dı01 ki" adın bulabildim. Ben bu D } d ) yacı o an ara ait o ına üzeıe sana· 
~lld Upte bul<l am arın a torymlarda 40.700 000 ruble harca· 
ttı0 e, harıı h um. Ağzı köpük Göz kamaştırıcı bir lüks ve nacaktır. 

tkıe ın arıl bu şiarı müdafaa 
i . llu k eşguldü, ihtişam filmini sunuyor Bütün bunların haricinde, Sov· 
~'nd aıl 1n . .Senenin en büyük ve en fazla yet sendikaları, işçi sitelerinde, şehir 
k~ı ~ 0 lan k ~anı ~u ağzı köpük muhteşem bir şahaseri..... bahçeleri ve paıklarında ve kulüpler 
•~anı en harj:i 

1 ~'. gu~el değildi. Fa civarında muhtelıf oyun yerleri vü· 
deiild· guzeılığe aldıran bir 9649 1 cuda getirilmesi işi için de 53 mil· 

ırn, Bence mühim olan 1 · ~·------------_.; yon ruble sarfeyleıniştir. 

Gayrimenkul malların 

açık artırma ilanı 

D. No: 

Adana birinci icra Memurluğun· 
dan : 

Açık artırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu: 
491 dönüm tarlanın 60 hissede 42 
hissesi üç hisse itibarile bir hissesi 

Gayri menkulün bulunJiu(u mev 
ki, mahallesi, sokağı, numar1111 : 
Yassıveren köyünden ve tapunun 
K. evvel 929 tarih ve 5 sıra numa· 
rasında mukayyet . 

Takdir olunan k11met : 
Tarafları şimalen Zülfigar vere· 

seleri şarkan tarikiam cenuben Ku· 
lak ve tarikiam garben lnnaplı ta· 
kımı Hurşit vereseleri tarlasile mah· 
dut beher dönümüne 18 lira kıymet 
takdir edilmiştir. 
Artırmanın yapılacatı yer,gün,saat: 
Adana Birinci icra memurluğundan: 
Birinci artırma 19-9-938 Pazar
tesi saat 10-12 de ikinci 4- 10 -
38 salı ayni saat 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi ilan tarihinden itiba
ren no. ile Birinci icra dai . 
resinin muayyen numarasında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. lıanda 
yazılı olanlardan fazla malümat al· 
mak İsliyenler, işbu şartnameye ve 

dosya numarasile memu· 
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka· 
rıda yazılı kıymetin 0; 0 7 ,5 nisbe· 
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin. 

deki haklarını hususile faiz ve mas. 
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile bir'ikte memu· 

riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malümatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 

a~_tırma be~e!i muhammen kıymetin I 
yuzde 7 5 şını bulmaz veya satış is I 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğeri 
alacaklılar bulunup ta bedel bun· 
ların o gayri menkul ile temin edil· 
miş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta. 
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni sAatta yapılacak artırmada , 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
2280 No.lu K. maddei mahsusa. 
sına binaen yüzde 75 ini bulmak 

şartile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha· 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun
mazsa hemen 15 gün müddetle ar. 
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he· 
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me· 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 

Tarla Yukarıda gösterilen 19·9·938 
tarihinde Adana 1 ıncı icra 
memurluğu odasında i~bu ilan ve 
ğös terilen artırma şartnamesi daire 
sinde sa.blacağı ilan olunur. 9611 

Kaybolan paralar 1 

Yugoslavya'da zengin bir dul 1 
kadın bir sabah, yazıhanesinin en 
gizli bir yerine sakladığı 300 dina· 
rın kaybulduğunu görmüş. Yazıha. 
nedeki diğer paralara bakmış hepsi 
yerinde. Hatta kilitsiz bir kasada 
3.500 dinar bile öyle durup duru· 
yor. Kadın bunun çok mahir bir 
hırsızlık olduğunu anlamış . 

Çok geçmemiş, öğlenrlen sonra 
kadına bir m~ktupla 400 dinar gel · 
miş. Mektupta şöyle yazılı imiş: 
"Kumarda kaybettim. Geceleyin si· 
zinyazıhaneden 300 dinar almak 
mecburiyetinde kaldım. Bu "hırsızla 
ma dara,, ile tekrar oynadım, 1 000 
dinar kazandım. Binaenaleyh 300 
dınarınızı yüzde on faizile birlikte 
400 dinar olarak iade ediyorum.,, 

r 
1 Kara taşa 

otobüs seferleri 

, 

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 

1 KARATAŞ-ADANA 
Cumartesi günleri saat 18, · 

30 da Pi ~jdan 

Pazar günleri saat 18,30 da 

Plajdan 

Yerler numaralıdır. Daha evvel 

iden Acem hanı yanındaki Ömer 
başeğmez ticarethanesine mü· 1 
racaat edilerek kapatılabilir. 

Sahife 3 

Seyhan 
lüğünden: 

Nafia rnüdür-

1- Adanada inşa edilecek me
teoroloji istasyonu 7306 lira 84 ku 
ruşla açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- eksiltme 3-9· 938 tarihine 
müsadıf cumartesi günü saat onbir 
de nafia dairesinde yapılacaktır. 

3 istekliler keşif evrakını gör· 
mek için Nafia dairesine müracaat 
edebilirler. 

4- isteklilerin 548 lira 01 ku· 
ruş muvakht teminat vermeğe ve 
bu işi yapmağa iktidarı olduğuna da. 
ir nafia müdürlüğünden alınmış eh 
liyet vesikasını göstermeye mecbur. 
dur. 

21-17- 25 - '.t8 9653 

Ceyhan icra memur 
luğundan~ 

Cinsi, nevi, kıymet ve sair evsaf 
lerı aşağıda yazılı mallar bir borçtan 
dolayı açık arttırma ile satılacağın· 
dan arttırmanııı Ceyhan Kerhane 
köprüsü köyünde 31 ·8 ·938 Çarşan· 
ba günü saat 14 15 de icra oluna· 
cakıır. iştirak edeceklerin gösterilen 
saatta ınezkür mahalde bulunmaları 
ilan olunur. 

3000 lira değer inde mateferruat 
çırçır makinasının yarı hissesi. 

9654 

rcOCUK HASTALIKLARI 1 
1 

MÜTEHASSISI 

Dr. Nihal Bayat 
Adanaya geldi 

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

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Pasaport Kanunu 
Kanu11 rı o . 3519 k abul tarihi: 2Hl619JH 

.\'eşi r taı ilı i : 15/'il93f/ 

- Dünden artan -

yabancı devletler tebaası 
yıt ve şartlar koyabilir. 

hakkında pasaport veya vizeye müteallik ka. 

İkinci Fasıl 

l'asnport ve "esıkaların cin slerı , ı-c rılişlerı , müdckılcri 
ı •e l'izeleri · 

Madde 9 - Türkiyeye girip çıkabilmek için Türkiye • Hükıimelin· 

ce verilecek pasaport ve vesikalar şunlardır : 
A) Pasaportlar : 
1 . Diplomatik pasaportlar, 
il · Umumi pasaportlar, 

olmak üzere iki kısımdır. 
B) Vesikalar : 
1 · Pasavanlar, 
il ·Tayfa vesikalarile kara ve hava nakil vasılaları memur ve mü. 

rettebatına verilecek vesikalar, 
olmak ıizere iki kısımdır. 

Pasapertlar ve vesikalar Türkiye Cümhüıiyeti namına verilir. 
Diplomatik pasaportlar : Türkiyede Hariciye Vekaleti ve ecnebi 

memleketlerde büyük elçilikler, elçilikler ve siyasi mümessiller tarafından 
verilir. 

Umuma mahsus pasaportlar : Vilayetlerde en büyük idare amiri 
veya emrile emniyet müdür ve amirlikleri ve ecnebi memleketlerde Tür 
kiye Cümhuriyeti konsoloslukları, 

Pasavanlar : Türkiye Cümhuriyeti hudud makamları tarafından ve· 
rilir. 

Madde 1 O - Diplomatik pasaportlar : Büyük Millet Meclisi Rei· 
sine, Başvekile, icra Vekilleri Heyeti azasına, Büyük Millet Meclisi aza· 
sına, Büyük Erkanıharbiye Reisine, Cümhur Riyaseti Umumi Katibine, 
elçi ve siyasi mümessillere ve Cümhur Riyaseti dairesi erkanından ve 
Hariciye Vekaleti meslek memurlaıından resmi ve siyasi vazife ile giden 
le re, kara, deniz ve ticaret ataşelerine, Hüküm etçe ecnebi memleketlere 
ve lıeynelmiltl siyasi müesseselere muah: de ve mukaveleler müzakeresi 
ve akdi veya beynelmilel siyasi içtimalara, kongrelere ve konferanslara 
iştirak için ve ecnebi bir devlet veya beynelmilel siyasi teşekküller 

(Sonu Var) 9583 



Sahife : 4 Türlcsözft 
• 

Adana Borsası Muameleleri ( 
TÜRKSÖZÜ PAMUK ve KOZA 

Kilo Fi ati 

CINSl En çok 
Satılan miktar 

En az 
re. s. A. S. Kılo 

- ---- -- -
Kapımalı · pamuk 
Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi .. -----iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 35 35,50 

YAPAGI 
Beyaz I · 1 

1 Siyah 1 

ÇfGfT 
Ekspres -

ı - - 1 iane 

1--ı 1 Yerli 11Yemlik11 

ti "Tohumluk., 

HUBUBAT 
Buğday Kıhns 

" Yt.rli 3,20 - 3.50--
- ·-- - - - - --

tt Men tane 
Arpa -- - '~ ----2,90 j 2.95 ---- -- -
ı-a~ulya 1 - --Yulaf - 3,5---,- 3, 12 

----- - ---
Ueııcc 

1 
Kuş yemi -- -- -Keten tohumu -----

1 
Mercimek -- ---

l Susam ıs---- - -

UN 

1 
Dört yıldız Salih __ ı 
üç " " .6 ~ 1- Dört yıldız Doğruluk 

- ----
~ :;ı üç " .. 
ö -=ı Simit ,, 
- CIS - -- --- ;;. Dört yıldız Cumhuriyet 

~ "'ı (' üç " " -
Simit 

" -
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

16 I 8 I 1938 I~ öankasından alınmıştır. 

Santim J'r,rıe 

Hazır 4 70 Liret lso-\ of - Ra i mark 

1 

1. Tcşrın Va. 1 4 55 - fr:nt ( Fransıı ) - 3- 41 
_2_K_a_n_un_-'--,,----~- 64 Sıerlin ( ingiliz----'--) ---6- 20 

Hint haz_r ______ 3_, 82 Dolar ( Amerika ) - 1- -27 
Nevyork 8 15 Frank ( İsviçre ) -00-- -00 

Y aJnız on beş gün 
devam edecek olan 
fevkalade tenzilat
tan istifade ediniz 
Fırsatı kaçırmayınız 

Ş. d' k d 36 liraya salı-
ım ıye a ar I v 1 an sag.am 

J şık ve hafif s ı N G E R 

' ı 

bisikletleri 30 liraya satılmağa 
başlamıştır. 

Bu tenzilatı Singer bisiklet fabrikası yal 
nız 15 gün devam el 

mek üzere Reklam için yapmıştır. 

Acantası: Adana Hükuuıcl caddesinde 

Ömer Başeğmez Ticarcthancsidir 

Telgraf - Başeğmez Telefon -168 
35-80 9490 ________________ oow __________________________________ _ 

Mazhar Cemil Esen 

Sinir hastahkları mütehassısı 

Reşatbey mahallesi Ordu Evi civarı Savatlı 
Bay Halil evi 29- 30 9531 

!Matbaacılık Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk

sözü matbaasında bas. 
tırmız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Küliiphancnizi gi.i. 

zelle;,tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

t(lTAP 

C 1 L O 
* 

GAZETE 

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

Resmi eurak, ced. 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatJa Türksözündc } a 
pılır • 

Türk.sözii matbaa· 
~ MTürksözü"nden baş 

ka her boyda gazele. 
mecmua, tabeder. 

___________________ "'!!""""I _____ _ 

.., 
~r----.. ~---._.........,...·- ~ ........ _. ............. ~ .. --. ___ ..,....... ____ __ 

1 

-ta. 

·:.. . 

------------------------ .... __ _ 
Doktot Operatör 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Bedin hastahanelerinde uzun müd

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmer civarında Müslüm apart
manında hergün sabahleyin saat S - 12 öğleden sonra 2 - 6 ya ka· 

dar kabul eder. g. A. 9598 

___________________________ .,.... __________________ ___ 

Portakal ağaçlarının sıhhati nasıl 
temin edilir ? 

VOLK ile, çünkü: 
1- Portakallara arız olan haşerat ve hastalıklarla en kolay ve pratik 

şekilde mücadele etmek ancak VOLK ile kabildir . 

V O) k i !acına yardımcı bir madde karıştırılmasına lüzum yoktur 

V olk Mevcut ilaçlardan en emniyetlisidir. 

- ·volk 
Volk 

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

Adana 
Mazhar Hasan 

satış 
Mühür 

9506 

• 
yerı 

Biraderler 
1 iki g. B. 15- 15 

------...... ------------···--·---·--------..... ------~--------------9W!'ll!!!!!!!!!!!!!llllll"l!ll ________ ml'!!!.,..D!!!!llll!il!ml------------..... ımll!!! ...... 'll!ll 

1 

17 Ağustos 1938 

BELEDİYE İLANLARI 

Levha, siper, asanların nazari dikkatine 
l - Bilumum dükkanlarla tüçcari, sınai müesseselerin kapılarına a· Ilı! 

sılan levhalarla tente, siper ve sabit saçaklara ait 938 senesi tahakkuk ) 
resmini gösterir tahakkuk müfredat cetvelleri belediye dairesi tahakkuk 
memurluğunun kapısına asılmıştır. Levha, tente, siper resimleri kiracılar· 
dan sabit saçak resmi de mal sahiplerinden alınır. 

2- Sabit saçak resminin ödeme müddeti agustos ayının sonu ve 
bir taksitte levha siper tente resminin ödeme müddeti eyliil ayının sonu 

ve bir taksitte bu müddet içinde ödenmeyen bu resimlere 0/ 0de on ceı• 
eklenir. 

Bu cetveller 17-8 938 tarihinde asılarak 27 8-938 tarihinde kaldınla 
caktır. 

İtirazı olanların on gün içinde belediye riy~setine istida ile müracaat 
etmeleri ilan olunur. 9652 1-2 

1 - Atatürk parkı içinde yaptırılacak olan bt kçi ve makine daircsı 

inşaatı aç.ık eksilmeye konulmuştur. 
'2 - Keşif bedeli 1934 lir:ıdır. 
3 - Muvakkat teminat 145 lira 5 kuruştur. 
4 - İhalesi Ağustosun 29 uncuPazartcsi günü scıa l ondn BelE"diyc 

encümeninde y~pılacaklır. 
5 - Bu İşe ait şartname ve sair evrak yazı i~ lc ri kal e.minddir. l ı; tc· 

yenler oradan görebilirler. 
6 - Taliplerin ihale güt.Ü muayyen saalta teminat makbuzlarlle l.ıir 

liktc Belediye encüıneniııe müracaatları ilan olunur, 

12-17-23-27 9643 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

· Her mevsim ve muhite gore 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Ad için hazırlanmış KOKULU , Serinletici Yazlık Çay18' ' ana hususi kutu ve paketler içinde 

ALİ RIZA KELLEŞEKER TICARETHANESl 

ne gelmh,tlr. Bir fincan çeıy gUnUn bunaltıcı sıcajım kar•'''t 

C;/ 

- ~ - -- --
Kumbar~ biri 
\' 1 ... 

TURXIY! 

ZIRAA°iİ.ANICAsı 

Yeni otel ve Seyhan lokantalarıJ1' 
da alakart ve tabildot 

Tabildot 
50 kuruş 

9638 

Umumi neşriyat gmüdürii 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü maba351 


