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DOGU MANEVRASINDAN 
ALINAN NETiCELER 

Ordu çok kuvvetli, as-
• kerlerimiz kabiliy.etlidir 
\ Muratsuyundaki muvaffak harekat 

Büyük Şef Orduyu takdir ve 
tebrik ettiler Mareşalimizi 

anlamak için, bu yurd köşesinin top
raklarını ve onun harikulade iklimini 
bilmiş olmak lazımdır. Burada, bilhas
sa bu aylarda güneş, bir çöl cehen
nemi kadar yakıcıdır. Geceler üşüne
cek kada; soğuktur. Vadiler karanlık, 
uçurumlar tehlikeli, dağlar sarptır. 

htanbul : 29 (A.A) - Reisicum 
hur Atatüık ıle Genel Kurmay Baş . 
kanı Mareşal Fevzi Çakmak arasın. 

da aşağıdaki telgraflar teali olun

muştur: 

---

Elazıg: 29 (Hususi muhabirimizden) ı 

- Doğu bölgelerinde manevralarda \ 
bulunan ordumuz çok büyük nıuvalfa

kiyetler göstermektedir. Mavi ve kır
mızı kuvvctlcrın cı çetin çarpışmaları ı 

1 
Elazığ'ın şimal cenubundaki bölgede 
başladı. 

--------- Mavi kuvvetler, arazinin imkanla- 1 
nndan faydalanarak kırmızıların ileri j 
hatlarına kadar sokuldular. 

Bütün bu dekor içinde günlerce 
yol yürüyen, hareket yapan ve harbin 
bütün tezahürlerini tatbik eden bir 
insan olarak karşı'llızda yorgun bir 
asker ararken, Mehmetciğin rene gö
reni hayran bırakan kudretile karşı 
karşıyayız. 

Cumhur reisi Kemal Atatürk 

Dolma bahçe Is tan bul. 

TtİRK86zt) 

Sayın okuyucuların111 Zafer ve 
Tayyare bayramını kutlular ve bu 
bayram müııasebeıile bir gün tatil 
yaparak Per1embe günü çıkacatını 
bildirir. 

Manevranın en geniş sahası, Bey· 
yurdu sırtlarıdır. 

Günlerce devam eden ve çetin 
bir tabiat parçası üzerinde bin bir 
zorlukla 1Rücadele ederek inkişaf eden 
hareketlere rağmen kıtalanmız, lam 
bir dinçlik ve zindelik içinde idi. Kah
raman askerlerimiz uzun bir istirahat 

2418 938 de başlayan ve Baş· 
bakan Sayın Celal Bayarın iştirak 

buyardukları Ordu manevrası çok 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

• , , devresinden çıkmış gibi gürbüz ve 

• ~ 1 ener~~~~ manevralannın hususiyetini 

~o Ag'"' ustasun Zb!i. fe .. rkt~~yralmkımtız, bugükn ı Mı·ıı 1 et er cemiyetinin 
nıaAna"'sı uyu oren e u anaca I 16 ıncı maddesi 

Londra, Berline karşı mü 
layim lisan kullanıyor 
"Çemberlaynin siyaseti değişmedi,, 

~ Ugün 30 Aı'!ustos , ulusal 
~ bayramlarımızdan birini kut· 
lenı ,_ luyoruz . Zaf11r ve Uçak 

ı•le .. 
Oünan rının yapıldıı'!ı bu kutsal 
andır llı4nAsını bir kere daha can· 
Yıl ön llıak İçin, gözlerimizi on altı 

fi Ceye çevirmekte fayda vardır. 
tiane er Yandan düşman ayaı'!ile 
•a lıa~en. bir yurt içinde kurtulmak 
~''Dın 1 rıııyeti bırakmamak kaygusile 
hu ltı~ bir Türk milleti ve onun 
0ı8r' addes savaşında önderliği 

Ke almış bir Atatürk var ... 
1tkniğ~rş'.da, bu asrın en mütekamil 
~du,~ ı/e mücehh"z bir düşman 
'llıli ' Yurdun en güzel ve en ve-

1"101 Parçasına bağdaş kurmuş otu· 

Ilı ~~"od 
1

1lletin· r uyu yok etmek ve Türk 
ı"'up ın • öz yurdunda hakimiyeti 
't an,~~u. dünya karşısında saygı 
~ itte b bır mevkie çıkarmak /azım .. 
dCu8t0 Undan on altı yıl evvel 26 
c0arnadsa Çarşamba günü güneş 
d atıay• n önce Afyon tepe/erinde 
1 an ku~ 10p/arım iZ yurdun düşman• 
~'na Y u uş müjdesini vatan ufuk· 
d .. nra a~Yarken , ondan dört gün 
•. "tınan Ağustosta da , istilaci 
' 0k ın D / · k 8dı/ . um upunar önlerınde 
"kunu• llıesı/e bu müjdenin'tahak· 

"1· •ll'Ötd"k -
ı~ 'ileti · ~ · 
,, en ç t~ızı en kara anlardan 
~bu ; ın imkansıı/ıklard•n çıka · 
ıo(Ok•ı:ı ur\u/uş gününe kavuşturan 
,
1 

. ~;fe~Ş,,Yüce Atatürk , bu bü 
~un, '•rıı !mı il ete hediye . ederken, 
kı/'Yeı,n ·anda büyük:Türkıye Cum 
oı '•etı; ~n • bugünkü müstakil ve 

"Yo'du ~Vletın de temelinı atmış a . 
dil O Ağ 

n bi 1;
8

. Ustosun binbir manasın· 
ıııa ~ız ~ d~ şudur : 
~~ % kuı~Qun bu zaferin Yıldönü· 
rj8 

8ltıenliğ~rken vatan havalarının 
~~ baYra nı yerine getirmek için 
ıa "1to8 rııl Yapıyoruz . Çünkü 30 

8 ' 1 aların b922 yi tamamlıyacak 
lltııı Yatan h aşınd .. tayyare gelir . 
d8n ak için avasını düşmanlara ka 
Ilı; Qe/en Hava Kurumuna elimiz· 

18 
'vazif Ya.rdımı.yapmağı kendi· 

e kabul etmiş bulunu· 

30 Ağustos kutlama 
proğramını aşağıya ahyoruz 
30 Ağustos zafer bayramı müna

sebetile bugün remi ve hususi daire 
ve müesseseler kamilen kapalıdır. 
Daha diiıı öğleden sonra şehrin bir 
çok yerleri bayrak ve yeşilliklerle 
donanmıştı. Bugün şehrimizde yapı · 
lacak olan merasime aid proğramı 

aşağıya yazıyoruz: 

1 - 30 Ağustos zafer bayramı 
Ordu evi önünde tesit edilecektir. 

Merasime saat 10 da başlanacaktır. 
2 - Merasime Resmi ve Husu 

si bütün teşekküller, okullar, halk ve 

şehir bandosu iştirak edecektir. Han 

gi okulların geleceğini Kültür Direk

törü tayin edecek ve tümene bildi
recektir. 

3 - Tümen komutanı saat 9 ile· 

9,45 arasında ordu evinde teb 

rikleri kabul edecektir, 

4 - Topçu alayı saat 12 de 

21 atım merasim hartucu attıracak 
tır . 

5 - Kıt'a, okullar ve kurulların 
bulunacakları y e r 1 e r krokide 

gösterilmiştir. Binbaşı Necdet mera

sim günü kurulların bulunacakları 
yerle i göstuecektir 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

Başvekilimiz istanbulda 
Celal Bayar evvelki akşam Ankaraya 

uğrayarak İstanbula gitti 
Ankara 29 (A.A.) -

Başvekil Celal Bayar dün 

beraberinde Milli Müda · 

faa Vekili olduğu halde 
Eiazığdan dönmüş ve 

aynı trenle lstanbula git· 
nıiştır. 

Fransızların, bir mil
letler cemiyetinin re
forme edilmesinin 
şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan böyle de 
lüzumsuz olduğuna 

dair nazariyesi en 
eski dostu tarafından . 

suya düşürülmüş 

Genf: 29 (Radyo) - Milletler 

cemiyetinin 16 ıncı maddesine ta· 
alluk eden Sanktion zecri mecburi 
yeti kati olarak halledilmek üzere 
bulunuyor. lsviçrc çoktan kendi is 
tisnaiyetini gösterdiği gibi Kopen. 

hagda "Oslo devletlerı,, namını ta

şıyan bir gurupda bu Saktion mec

buriyetinden açikca olarak uzak 

durmağa karar vermiştir, Bled şeh. 
rindeki konferansın bitmesinde kü 

çük antant da vaktile ihsas ettikleri 

gibi burada da kabili tetkik olmı· 
- Gerisi ikinci sahifede -

r:: ........... _.... ................................ ~ 
fMacaristan t 
:Cenevreden * 
!çekilecek mi j 
* Berlln: 29 lRedyo)- Ha 

ı,ıaııbuı 29 (Hususi 
muhabirimizden) - Baş

vekilimiz Celal Bayar 

bugün şehrimize gelmiş· 

tir. Başvekilimi Haydar

paşada merasimle karşı
lanmıştır. 

ı 
rlclye nezaretli• mUnaae

, beti malOm olan Hamb 
urger Frendenbiat gazete. 

- ..j ·- -

ea,veklllmlz Ankara Garında 

yoruz . 
Bize , mutlu günler yaşatmak 

için canlarını veren kahramanları 

da bu sevinç günümüzde saygı ve 
minnetle anarız . 

TURKSÖZO 

al Macaristan komlnlat a. 
leyhtarı pakta ı,urake ve t 
mllletıer cemiyetinden Çe· 
kllmeije davet edllml•tlr. 

Macarlatanın bu tekllfle- ı 
re ne cevap verdllil malum 
d•Olldlr. 

........................................ 

Londra : 29 ( Radyo ) - lngiliz 

Nazırlarından Con Sayman tara· 
fından söylenilen nutukta , lngiliz 
hükumetinin harici siyasetini mÜS· 
bet l.ıir sulh siyaseti olarak tarif 
t.tmiş, beşeriyetin başına harp fa
ciasını getirecek olanların mesuli· 

yetlerine işaret ettikten ve lngiliz 

siyasetinin bütün imparatorluğun 
nüfuzunu sulh lehinde istimal etmek 

olduğunu beyan ettikten sonra bil· 

hassa Çekoslovakya meselesinden 
bahisle demiştir ki : 

- " Büyük Biritanyanın vazı 
yeti Çemherlfıynin 24 Martta söy-

!emiş olduğu nutukta, doğru ve tam 

olarak tarif edilmiştir. Bu beyanatın 
hükmü bakidir. 

Con Sayman milletlerde bütün 

makul düşünen insanları Lort Run 
ciman'ın mesaisinin başarılması için 
ona yardımda bulunmağa davet et
miştir . 

Bu nutuk, Prağda sükunet intibaı 
bırakmıştır. Fransız matbu atınca iyi 

karşılanmıştır. Yalnız bazı gazeteler 

Alman tehditlerine karşı daha kati 

bir lisan kullanılmadığına teessüf 

etmektedir. Almanyada ise bu nu · 
tuk büyük memnuniy\!t uyandırmıştır. 

F ranksistler ''nihai 
zaferi kazandık,, diyor 
Franko havas muhabirine 
mühim beyanatta bulundu 

iki taraf kaynaklarının verdiği zıt haberler 

Madrld: 29 (Radyo)- Asiler bir hafta içinde elde ettikleri 
bllumum mevzllerden tardedıtmı,ıerdlr. Cumhuriyetçi kuvvet
ler mütemadiyen llerllemektedlr. 

Ebre:mıntakasında •lddetli 1 -------------
muharebeler devam etmekle· 1 Ş • hk 
dır. I uşnıng ma e-
tsra~:;:,~s·ş?r~ ~~.~::;>hav;;~~~~~~ meye verilecekm1? 
muhabirine beyanatta bulunarak de. i 
nıiştirki: 1 

- Ademi müdahcle komitesinin 
birçok azaları hala gönüllüler ıı'sbeti 
hakkında lam fıkir , sahibi değildir. 
Bu iş bu şekilde devam ederse Ade 
mi müdahele komitesi muvaffaki 
yetsizliğini izhar etmiş olacaktır. 

Frankist ispanya nihai zaferi ka 
zanmıştır. 

Frankist İspanya asilane, ve ken 
disi için zararsız her teklifi kabule 
am!dedir. Zaferimize hiç kimse balta 
atamıyacaktır. Bugünkü düşüncemi 
zi b~şka bir şekil vermek isteyen her 
teklifi şiddetle redederiz. 

VERiLECEK CEZA, ANCAK TA 
BllYETTEN ÇIKARILMAK VE 
MALLARININ MÜSADERESi 

OLACAKTIR 

Viyana : 29 ( Radyo ) - Yeni 
çıkan bir Alman kanunu, idarei hü· 
kumetleri esnasında bazı Valilerle 
beraber eski kabine erkanı ve Şuş· 
ning Viyanada teşekkül edecek bir 

şehir mahkemesine sevkedilect-ktir . 

Kendilerine verilecek ceza Alman 

tebaası ve milleti hakkından iskatla 

servetlerinin müsaderesinden ibaret 
olacaktır . 



Sahife 2 

HAYAT iÇiNDEN 

Davete yetişebilnıek 
lngilizler misafirlt!rinden tantanalı kıyafet değil , fak at dürüstlük isterler. 

Bi'lhassa lngiltereie davete \"a~.tinde yetişmek lazımdır. 

( Türksözü ) 

Şehir habernern , ___________________________________ , _______ . ______ __ 
Kazalarda müca- \ 

dele işleri 
Ankara kız eritik 
öğretmen okulu 

Telefonlu 

bir kadın kendisi için 
zar hazırlatııııştır. Bu 
taraflarında hava del' 

lngilizler için bir yere saati saatine değil, dakikası dakikasına varmak 
itiyattan daha ileri bir şeydir. Bu adeta intizamda bir nevi ifrattır. tğer 
bir lngiliıin evine akşam saat sekiz buçukta yemeğe davet edilmiş iseniz, 
bu Londrada sekizi otuz dakika geçerek evin kapısında demektir' sekizi 
yirmidokuz veya otuzbir geçerek değil. Hele PMiste olduğu gibi bazan 
dokuzu çeyrek geçerek hiç değil. 

Saat sekiz buçuk oldu mu, birkaç saniye içinde bütün davetlilerin ara
baları biribiri arkası sıra davet mahalline geldiği görülür. Gene birkaç sa
niye içinde bütün misafirler salonu doldu .. ur. Bu adeta bir tiyatroda oyun· 
cuların hep birden sahneyi doldurmalarını hatırlatan bir manzaradır. 

Bazı tarlalarda az miktar
da penbe kurt görüldü 

Arıkara kız eritik öğretmen o
kulunun biçki dikiş, moda çiçek, 
nakış çamaşır ve ev idaresi yemek 
pişirme şübelerine parasız yatılı, pa· 
ralı yatılı ve parasız talebe almaca , 
ğı kültür bakanlığından kültür direk· 
törlütüne bildirilmiş ve okula girme 1 

şartnamesile sınav zarflarıda gönde 
rilmiştir. 

Zafeh Bayramı 
proğr amı bugün 

Kutlanacak 
~ gibi içinde de bir tel 
j Biraz fazla müvesvis - Birinci sahifeden artan -

Ceyhan, Dörtyol, Osmaniye, Ka 
dirli ve Kozanda Helyotis , Kara. 
derina mücadelesinin sonunu tetkik 
ve pamuklarda penbe kurt bulunup 
bulunmadığını anlamak üzere bura· 
lara gitmiş olan Mücadele Baş tek 
nisiyeni Sadettin Sarıkaya ve Müca· 
dele istasyonu Müdürü Haydar 
şehrimize dÖnmüşlerdir. 

6 - Merasim istihkam ve ağır 
topçu tab:.ıru iştirak edecektir. Bü· 
tün subay ve askeri memurlar, bü· 
yük ünifurmalanm giyecelderdir. 

"'ı ini bir kalp tutmaıile 
gömüldüjü taktirde bl 

Hatta davet edilen yer şehirde olmaz da kır evi olt .. rsa mesafenin u· 
zaklığına ratmen misafirler, gene dakikası dakikasına muayyen zamanda 
davet mahallıne yetişmiş olurlar. 

! rar hayata avdet ede 

Ben dostlarımdan bir Fransız tanırım ki lngillı'rede büyük sabah seya
hatinden sonra saat birbuçakta davet edilmiş olduğu bir yere saat biri otuz 
iki dakika geçerek yetişmişti. Ev sahfüi misafıri karşılarkt'n gayet nazikane, 
fakat çok ciddi bir tavırla: 

- Az kaldı, vaktinde gelemediğiniz için endişeye düşüyorduk.,, 
Demişti. 

lnıilizJer böyle davet edilen bir yere dakikası dakikasına yetişmek için 
ne yapıyorlar? Londra fevkalade kalabalık bir şehir olduğuna, yollarda na· 
kil vasıtalarının bir takım zorluklara uğra . ası tabii bulunduğuna göre, 
muhtemel teahhürleri önleyerek muayyen saatin muayyen dakikasında is
tenilen yere yetitmek için nasıl bir hesap ile hareket ediyorlar? Benim an· 
ladıtıma göre lngilizler bu:ıun için davet zamanından bir müddet evvel ye
tişır.ek üzere hareket ediyorlar. Ve eğer beş, on dakika evvel muayyen yere 
varırlar ise bu zamanı geçirmek için arabalarını o yerin civarında biraz bo· 
şuna dolaıtırıyorlar. Ve eğer araba ile gitmeyip de yaya gitmişler ise kal· 
dırımlar üzerinde bir müddet geziniyorlar. 

lna-ilterede hizmetçiler bile adeta kronometre gibidir. Eter davetli mi
safirler saat sekizi yirmi yedi geçerek kapıyı çalarsa biraz bekler. Kapıyı 
açan hizmetçi kendisine dikkatle bakar. Böyle üç dakika erken gelmiş olan 
misafir o da!cikaia h9nüz giyinm:kte olan ev sahibini de rahatsız etmiş olur. 

Misafir kabul edecek olan evdeki hizmetçiler saat sekizi yirmi geçe 
merdivenlerdeki halıları düzeltirler ve yarı açık olan kapının arkasında va. 
ziyet alırlar. 

Andr• Maurols 

.................................. ~~·~ · 

• . • . 
• 

Politik Görüşler • • • ~ .... .., ........................... -..•.•.. 

K UVV E T 1 

Hürriyetin hizmetindedir 
·---- Yazan ------

Antoni Eden 

Buralarda y=Jptıkları tetkikatta 
bazı t rlalarda penbe kurt bulun 
duğunu ve bunun zarar veremiyecek 
bir halde olduğunu , Karadcrina ve 
Helyotis haşerelerile yapılan müca· 
delenin muvaffakiyetle neticelendi 
ğini göımüşlerdir.Görülen bu kurt-
ların imhasına başlanmıştır. · 

Belediye sıhhi imdat 
otomobili 

Belediyece alınmaSt kararlaştı 
rılan sıhhi imdat otomobili müte
ahhidine ihale edilmiştir . 

Şehir gazozu 
Kanarada tesisab ikmal edilen 

şc hir gazozu bugün riyasaya çıka . 
rılacak ve içerisinde yirmi dört şişe 

bulunan sandıtı elli kuruştan satı
lacaktır . 

müddetçe - lüzumunu ihsas etmek 

Kız sanat enstitüsünden mrzun , 
olupta bu okula girecek olanların 
sınavları 13 eylülda başlayacak ve 
24 eylul akşamı bitecektir. 

Ekmek fiatları 
Un ve buğday fiatlar1nda bir 

değişiklik olmadıtrndan ekmek fiat 
lannda bir daifildik olmaD111llr . 
Birinci nevi ';\cmejin kilosu 9 ve 
ikinci nevi ekmetin kilosu 7,5 ku 
ruştur. 

Ulucami civarında fmncı Saffet 
kendiliğinden kiloda yirmi para in 
dirmek suretile 8,5 kuruştan sat· 
mağa başlaD111tu. 

Hasan Ateş ve Zeki Akçalı 

Bugün lnönünde yapılacak büyük 
1 

törende Viliyetimiz Umumi Mec· 1 
lisini temsil edecek olan Zeki Ak 1 

çalı ve Bele~iyeyi temsil edecek 1 

olan Hasan Ateş lnönüne gitmiş 1 

!erdir . 

1 
tedir. Etrafımızda hüküm sürtn şart - bazı diktatörler bu idealivııi kendi 
lar, bugün, bu hakikati kabul etme· arzuları dahilinde istismar ediyorlar. 
mize yardım ediyorlar. Bu vaziyette, Avrnpanın garbiod.:ki 

Bugün her memlekette hayet te· demokrasiler, kendi imanlarını can· 
reitini atırlqtıren silahlanma yarışı landıramadıkları müddetçe, dahilde 
ve herkesi bir harp korkusu içinde milli vahdetlerini tahakkuk ettiremi 
yqatan endişe, bu beynelmilel ka· yecekleri gibi muvaffakiyetlerini te 
nunun zayıfladığını gösteren ve bu min edecek bir cüret ve kararla 
yüzden bazı devletleri kuvvet politi noktai naznlarını müdafaa eyliyemi· 

Umumi barp, beşeriyet için şid . Halbuki Milletler Cemiyeti, içinde ı kasına avdete mecbur eden sarih yeceklerdir. 
detli bir ıstırap, maddi bir fark ve bulundukları şartları ağır ve haksız ? Avrupada, bugu"nkü şahsi hürri 

b bir delil de~ilmidir. ı 
ahlaki bir sukut devresi idi. Böyle ulan mağlup milletlerle mesai teş- Fenni keşfiyat sayesinde muva-

1 

yete vurulan darbenin emsaline bin 
iken ondan bır ideal doğdu. Bu ide riki yüzünden, ideal cihetinden zarar salanın kolaylaşması ve coğrafi me. st-.nelik tarihte tesadüf etmek güç 
ale göre, dünyanın bütün milletleri gördü. Bu mağlğp milletler. Millet safelerin azalması ve bu suretle mıl. tür. Bu hakikat, insanı bedbin ede. 
müttefıkan, istikbalde, milli politika- ler Cemiyetinde, ihtiliflann müzake· letlerin birbirine daha ç.ok kaynaş· cek bir hal olmakla beraher bit 
nın icabettirdiği haplerden aagın · relerle ve hakem usuliyle hal şekli- nıa:n ve diğer amiller beynelmilel muharik de olabilir! Artık kaybecle. 

1 
maya, ihtiliflannı muslihane vasıta · ni görecekleri yerde sulk muahede· bir kanunun mevcudiyetine daha cek zaman kalmamıştır. Milli bir 
larla tesviye etmeye karar vermişler namelerinin birtakım maddelerinin fazla bir kıymet verdirmektedir. ı vahd!t haml,.3 i. milli bir imanı arka 
ve her hükumet, her millet beynel· şiddetle müdafaa edildiğine şahit Bu ve btınun gibi mülahazalar, I sından ıürükliyebilir. Bu maksada. 
milel kaidelere riayet edeceklerini oldular. harpten sonra düşünülebilirdi; bugü, irademizi başkalarına kabul ettirmek. 
vaadetmiılerdi. • • bunlarlar uğraşılacak zaman değil· le değil, dakiki demokraseinin il-

7- Merasime şu sıra ile yaptla 
caktır: 

A) Komutan ve Vali tarafından 
kıt'a; okullar ve kurullann muaye· 
nesi. 

B) istiklal marşı· 
C) Nutuklar "biı kıdemsiz subay, 

komu tan ve hava kurulu tarafın· 

dan. 
Kıt'alar, <Jkullar, kurullar tarafın 

dan ıeçit resmi. 
8 - Geçit resminden sonra ~

tatürk anıtına merasimle çelenk ko 
nacaktır. Bu merasime şehir bando· 
siyle istihkam taburundan bir bölük 
iştirak edecektir. 

9 - Gece asker, okullar, kurullar 
ve halkın iştiraki le bir fener alayı 
yaptlacaktır. Alay; aaat yirmide Taş 
köprüden haı eket ederek Tümen 
karargahı - Doğruluk fabrikası -
Saat kulesi - Hükumet yolu ile Taş 
köprüye gelecek ve burada merasi
me nihayet verilecektir. Fener alayı 
nı lstıhkim taburundan bir yüzb:tşı 
idare edecektir. 

10- 30 Bayram günü ve gecesi 
intiqm ve inzibatın temini için mer 
kez komutanı gerekli tedbirleri ala · 
caktır. _ 

• 11 - Ağustos akşamı Ordu e 
~nde bir balo verilecektir. 

Yeni mezarlıkta yapılacak 
tesisat 

Y t ni mezarlıkta yapılacağını ev 
vdct: yazdıgımız etraf •fovarı ve bek 
leme yerile Atatürk parkında yaptı· 
rılacak olan elektirik dairesi müteah 
hidine ihale edilmiştir. 

lşbankası Müfettiş; 
. 

lşbankası Müfettişlerinden Sait 
şr.hrimiıe gelmiş ve dün akşamki 
trenle Ankaraya gitmhtir . 

Acıklı bir ölüm 
Sulh davet edildiği zaman, mil. 

1 

Bu hallere rağmen. lngiliz mille· dir. lngliz demokrasisi, her şeyden ham ettiği hürriyetle, müsamaha ile 
letler, bu ideali tahakkuk ettirmeye tinin, tezahüratı Milletler Cemiyeti evvel, karşılaştığı hakikate göre ha· ve sulhperver lilde yapabiliriz. Belediye Reisimiz Turhan Ce 
büyük bir gayretle sanlciılar. Bunlar · Paktında ve Briyand . Kellog misa· reket etmek mecburiyetindedir. Bir • • mal Berikerin ve arkadaşımız Şekip 
medeniyetten ayakta kalmış olan 

1 

kında tecelli e Jen idealine iman et· elden idare edilen milletlerd, hali, Beynelmilel vaziyetin umumi Berikerin yeğeni 19 yaşlarhında 1 dkay 
k mı d t h'-'kt b k b. ti' d 'ğ' k. ·· h ı· d' k" · 1 k b' IAL'ıy•t M .. lıınet Feyzi tutulduıt.u asta ı tan ıs a a Ki en aş a ır ne ce me 1 ıne ımse şup e etmeme ıy ı. es ı ıman arına arşı ır mec uu ' hatları kafi derecede vazihtir. Bey , 5 
V rm• ek lan s'IAhl • b t• t d B' b lar ,. kurtulamıyarak hayata gözlerini e ıyec 0 1 8 anma yerme, Bütün haycl sukutlarına rağmen, ve mcr u ıye var ır. ız, un · nelmilel bir kanun teessüs etmedik 

nüyor. 

Balık yağı ile 
domuzlar 

Dört ıenedenberi 
domuz yetiştirmiye çok 
verilmektedir. • 

Domuz )avrularına ı 
ve çabuk yağlandırma 
kadar Alman çiftlik 
ları paııcar, mısır, ve 
otile toz halinde bahk 
şo ile yapılmış bir m 
yorlardı. Bu mahlut ~ 
!andırıyordu. 

Fakat bu sene Al 
leri yaptıklan tecrübe. 
lar için en iyi grdanın 
gram bahkyağı old··L•19

• 

ler ve domuzlan bu 
meğe başlamatlardır. 

Kadınlar dah 
kaza yapı)' 

Budapeşte sokakl 
kazalorı pek çotaldıta 
belediye ciddi tedbiri 
şehrin hemen her köşe 
memur koymuşlardır. 
nizamlara uygun hare 
otomobiller ve yayılı 
ceza alıyorlar. 

Son bir ay zarfında 
kişi cezalandmlmııt1r. 
arasında erkt'kler- çok 
ise çok fazla imiş ... 

2000 Sene e 
vazifeler 

Mektebe giden ç 
verilmesi bugün icad 
dr.ğild!r. 2000 sene e'I"' 
da vazife yapıyorlardı. 

Son günlerde Mısır . 
lar yapan bir fen heyeti 
layik bir vesika l>uhn 
talebesinin vazife deft 
miştir. Mısır yazısını 

alimler, papirüsten ya 
terde iki bin sene ~v" 
f eler olduğunu söylü'/ 

Vazifeler bugünkü. 
benziyormuş. Demek 1'1 
mi 2000 seredenberi 
kadar ileri gitmiş delil 

Defterde çok eher11 
meseleleri vardır. O ı 
ları da muayyen bir sii 
tadan hareket eden iki 
rede ve hangi !'aatte bİ 
şılaşacağını hesap ede herkesçe kabul edilmiş olan beynel· lngilizlerin büyiik bir kısmı, beynel dan istifade edt..rek beynelmilel ka- ı çc, milletlerin emniyet ve sastdelleri 1 yummuştur. k 

milel nizamı koıumanı" lüzumuna milel bir kanun kabul edilmedikçe, nunun ihyasını temin edebiliriz. tahakkuk edemiy< cektir. Henüz mck~ep çağında ve 0 u· 
kanaat getirmişlerdi. çocuklarının ve torunlarının emniyet • • Beynelmilel kanun, behemehal, makta bulunan ~u te~iz. genci~ ~IÜ· ı M. il ti mi 

Halbuki, bugün, o idealin büsbü · te bulunmıyacağına kanidirler. lngiltere, bı:gün, politikada ve vücuia gelecektir. Ya bunu, biz mü ailesi efradıle. bırlıkt~ . butun 1 e erce 
tün zevalini olmasa bile onun tehli Milletler Cemiyeti, nüfuzunu ve tatbikat. mii~terek bir ideali tccel· 1 meydana gtireceğiz; yahut o, aradan tanı~anl~~ı .. müt~essır. etm.ıştir · ba 16 ıncı ma 
keye girdığini, tecavüz doktrinleri· ş5hretini lcaybctmemekle beraber li ettirecek şekilde, milli bir va det nesirler gcçtikted sonra medeniyeti- ! Turksozu • kederdıde aıleye ş 
nin açıktan açığa harekete geçtiğini - tatbik şekilleri ne olursa olaun bir göstermt"sı lazı ıdır. Bazı yeılerde mizin harabeleri üz,rinde tecel i , . sağlıtında bulunur ' kedere ortak - Birinci sahifedell 
ve bu doktrinlerin her muvaffakiye. . beynelmilel mesai teşriki olmadıtı idealizmin manası kalmadığı halce edecektir. I olur · yan milletler cemiyet~ 

tinde ye~ tecavüz pm~yo~arının~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ yaklaşmak ~kme~k~~ 
türtditini görüyoruz. s · ı · Ç aQ I rı n ca yahat suçlarından dolayı hir miktar Fransızların bir fiil 

Büyük harpten sonra Amerika, 
F ransanm emniyetini tekeffül etmek 
hususunda lngiltercye yardım eder.ııi. 
yecek vaziyette olduğunu ihsas etti 
ti zaman, bunu, lngilterenin kendi 
başma deruhte etmesi lazımdı. 

H olandadaki nişanlısından evg 1 1 
• * para cezası veriyor ve sevgilisini yetinin rt'forme edilın kendisini çatrran bir b b 

lngiltere böyle hareket etseydi, 
Fransa, o zamanlar, tek başına, len 
di mukadderatiyle karşı karşıya 
kalarak ümütsizlik buhranları gçir· 
miyecekti ve bu sayede daha sağ· 
lam bir Avrupa politikası meydana 
gelecek ti. 

Diger bir hata dal Milletler ce· 
miyetini sulh muabcdelerine batla· 
mak oldu. O zaman, böyle hareket 
etmek için makul sebepler vardı. 

sı: 

bu!mıya gidiyor. kadar olduğu gi i UO. 
mektup aldıtı ıaman b d lüzum olmıyacağına dti' 

Ed d 1 Edvards, şimdi ne yanı1cak ? ln..:1iz crenci Holandaoın yolunu tu Erivardsın nişanlısı bir ar a f d"' var s ismindeki ngiliz rcnci ha. r- gu • dansözdür. Nişanlısı gelir gelmez en sıkı dostu tara ın 
kikaten müşkül bir vaıiyette bulu- Düşünüyor, taıınıyor : luyor. 1 rilmiştir. lngiltere,ıbu 
nuyordu. Fakat, derhal aklına gelen Eşya olmaktan başka çar~ yok! Holandada gideceji ıehir olan boynuna sarılıyor ve baıma ge en selesini tetkik edilmek 
bir fıkri tatbik ederek arzusuna O zaman aklına bir plan geli· Şipola gelince, bu kınlmaz tşya macerayı anlatıyor: . ler cemiyetinin son 
muvaffak olmuştur : yor. Derhal, en samimi iki arkada· dikkatle yere indiriliyor. Gümrük Bir adam onu ölümle tehdit ede sında ilk mühim bir 

Edvards'ın Holandadaki nişanb· flna müracaat ediyor, "fikrini aça memurlan da fiş sokup muayene rek kendisiyle evlenmiye mecbur bu temayülü ortaya at 
yor. Arkadaştan bunu ellerini çır etmekten ubııyorlar ve 111nd119n etmek istiyormuş. Kız bunu.ı üzerine Bu müzakerelerİfl 

"Derhal gell,. diye bir telgrcsf parak karşılıyorlar ve hemen ite kfpaP,ı açıyorlar. niıanlııını çatırmış. Sanktion zecri tedbirler 
çekiyor. girişiyurlar. O'-ta1ban, Edvards ayata kal. Edvardı 0 adamı bulup t-vveli için ya mecburi 'le'/• 

Edvards da Holandaya gitmek Edvards bir sandığa konuluyor. kıyor ve berkilin hayreti önünde d So ı· · ıı:ckle sokulacaktır. UzU' 
kavga e iyor. nra po ıse verıyor. w 

üzere tayyare istasyonuna koşuyor. Kapatı'ıp mıhlanıyor ve. üzerine : sandıktan dıpn sıçrİyor. k beri devam etmekte 
F k d •- d' · 1 ..... _ k d k ı·· Nicanlısını emniyet altına aldı tan .... a at ora a "en ısıne : •Dikkat! çinde kırılır eşya vardır. Arım; en İlini sa lamata u· w F cemiyeti buhram umll1":' 

"B .. k lk ta 1 - • ti' r~ k" · anlısı sonra tekrar lnailtereye geliyor. a· 1 ·h.J .... ugun a an yyare yo cu Şiı sokmamak lizund1r. yazılıyor. zum gormemıı r. ~n u nış · a· yorgun u~urı•J 1 ;ıas e, .. 
1 1 b lund .ıw. 1 k 1 · t' kat bu ıefer sandı"a girmeden va ı-alamaz, diyor ar, ya mz eşya nakle· Ve gidec!ğİ adres yapııtmhyor. mn u u6 .. meme ete ge ını~ ır. 5 in usullerine karşı en, .. 

diyor.,. Bu suretle, tayyareye yüklenen Yalnız, ıizli yolculuk ve biletsiz se· purla gelmeyi h:rcih ediyor. ğım gösterenkarıılanr_n~ 
------------- ------------------------ _,._..;.__.;._~'!'191!~!"!'1m---~ ~ ı da bir bal ile vak• 



~30 Ağustos 1938 

Hikaye 

Çadıra ""' ogru 
lige bir kıvrık 
boru takılmak 
•uretile iki ka 

rı R::=ı rkekler sa ,------ Yazan ..............,! 
g: ~ ~:k1!~1 e· Hikayeci 

iklıf d - Düşüneyim zan biribirine 
efo '•ana fikrimi bir ·-~ ·~-- ........_.._ raptedilmişti. 
ı~~ kaç &ün sonra söylerim. Bn işi ev· ! Kazanlardan ~üyüğüne ağzına kadar 

ö!U ~e~a benim Allahımla istişare etme kumiz doldurulmuştu. 
'Yıın, ihtiyar, yerdeki keçenin hir Bu kazanın altında büyük bir 
~CUnu kaldırarak altına tükürdü. Bu ateş yakılmış , kum izin kaynamasile 
ğ:~İrn budalalığıma kanaat getirdi· hasıl olan buhar diğer kazana geçe 
ını gösteren bir hareketti. r"k orada mayileşmeğe gayet lüzu

r 
• • * 

· A trı Birkaç gün yanıma kim~e uğra 
ok ,. aııııştı. Bir gün çadırıma girdiğim 

"'::>arık • d·." arşımda gene ak sakallıyı, gör 
ı iı1 uın S . d . b 

ç" • essız, sa asız ateşın aşına 

~ıneldi. Çaydanlıktan fincana çay 
Şalttı. içine biraz içyağı ve tuz 

atarak . 
c ıçıneğe başladı. Umumi bir 
,:;~~an takip eden muhavere mi
l 

1 ' 1 ın tarafından döndüriilüp do 
aıtırılın h . ·ı . li : ış, ma ut mevzua geıırı mış· 

cetli bir süt halinde orada birikme 
ğe başlamıştı. 

Bu insanı iki defa sarhoş etmek 
vasfını taşıyan garip bir içkiydi . 
Kırgızlar bu içkiyi ilk içtikleri va
kit sarhoş oluyorlar , o gece uyu-
yorlar , eıtesi sabah kalkıp üstüne 
bir iki bardak su içince gene sallan 
mağa başlıyorlardı. 

Bu gaı ip içkinin bu hususiyeti 
anlaşılan şundan ileri geliyordu : 

Türkaözü 

Suriye -
mutlak 

Fransa paktı 
bozulmalıdır ! 

Anlaşma aleyhindeki cereyan çok 
büyüdü; aleyhtarlar bu düşüncede .. 

Halep : 29 ( Türksözü muhabi. 
rinden )- Berutta çıkan ve Suriye 
Ali Komiıerliğinin resmi gazetesi 
olan "Loryan " , Suriye - Fransa 
muahedesinin Fransız parlamento· 
sunca tastiki meselesi hakkında 

Paristen alarak neşrettiği bir ha
berde diyor ki : 

l " Fransız -Arap anlaşması mut 
· lak surette bozulmalıdır . 

1 . 

, Alman iktisat Na-
l zırının seyahati 

1 
Nazır Cenup Şark mem

leketlerini dofaşacak 
Berlin : 29 ( Radyo ) Sağlam 

menbadan alınan bir habere göre, 
Alman iktisat Nazırı Sonbaharda 

Sahife 3 

Şehir 

BUGÜN 

gazozu 
ÇIKTI 

Her yerde arayınız ! 

BE.LE.Dl YE. KANARASINDA SIHHİ 
HAZIRLANMAKTADIR 

VE.SAİTLE 
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Adana Şubesi 

( 6 Ay vadeli) Memurine 
kredi muaınelesine başlamıştır. 
Belediye caddesi No : 20 

9677 4-10 
b h - Geçen gün sana 
a setıniştim. 

- Evvet baba. 

Gayet lüzucetli ve ağır bir mayi oldu 
ğuııdan ihtimal bir kısmı kolayca 

lıir şeyden hazmolmıyarak midede kalıyor ve 
ertesi gün su ile ihtiiat eder etmez 

- " Paris siyasi nıahafilinde 
Suriye · Fransa muahedesi aleyhin · 
deki cereyan gün geçtikçe artmak
tadır . Buna rağmen Suriye hüku · 
meli eğer aşağıdaki üç şartı kabul 
ve ilan ederse, muahedenin Fransız 
parlamentosunca tastiki mümkün 
olacaktır. Aksi takdirde hu muahe 
denin daha uzun zaman s;irünceme. 
de kalması mümkündür . Şartlar 
şunlardır : 

Cenup.Şark Avrupa memleketlerinde 1 -_-_-_-_-_-_-_-_-_-:_-_-_-_-_-_-_-_-_,-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__ :::::::::::::::::::::; 
seyahat etmek arzusundadır.Alman :-
İktisat Nazırının bu seyahati vak· 
tile Doktor Şahtın yaptığı gibi hu· 
susi ~ ir mahiyette olup daima tabii 
olarak bağlanmış bulunan . Alman 
iktisat muhitinin Cenup , Şark Av
rupa arasındaki münasebetlerini 
tetkikten ibaret olacaktır . 

unu 
5ur nı - Kızın büyük anası, Maynaka 

len °n beşine girdiğini ve artık ev
D rı~csi lazım geldiğini sö)lüyor. 
/ a fazla bekar kalamaz, ayıptır 
1Yor. 

midede ikinci bir alkol dozu daha 
neşrediyor. 

Düğün mtrasimine , üçyüz atlı
nın gösterdiği binicilik numaralarilc 
başlanmıştı , Kırgızların bu kadar 
toplu bir halde ata bindiklP.rine ilk 
defa şahit oluyordum. 

1- Türkiye ile Fransa arasında 
aktedilen ve Sancak meselesinin 
nihai surette hallini temin eden an
laş.nanın Suriye hükumetince tas 
diki • 

da 
Ct 

eti 
muŞ· 

teritıl 

1 ok 
apıl~ 
ve lir' 

"yorl 
iİ ,,, 

ki 
ri ı 
ğiJdif 

11' 
enı 0 

ıafll 

sii•' 
iki 1 

bir' 
debi~ 

d - Muhakkak evlenmeli ise ne· 
el .başkasmı bulmuyor, baba? 

Yı aına kız başkasını istemiyor k'. 
la - kızların koca bulması kırgız· 
01~111 arasında ne zamandanberi adet 

u baba? 

tin· ihtiyar, uzun bir müddet gözle 
lıık at.~şe dikerek sükut etti. Buru· 
dı. /Uzünde sıkıntılı bir ifade var
So ereceği cevabı düşünüyordu. 

nra Yavaş yavaş söze başladı. 
bur".._ .o halde bir at kırbacı al ve 
cık 1

kr1 döğe döğe onun kafasından ar, 

trı - Baba, benim yabancı olduğu
le~ u~utuyorsun galiba .. Benim mem 

ttırııde kadınları döğmezler. J 

~İt ~r~ya ikinci bir süküt fasılası 
ac llııştı, Kııgızların Çilin dedikleri 
duaıp Piyoyu Gargana tiitünile dol 
ke'arak ınisafirime uzattım. işi kısa 

sınek İçin tekrar söze başladım: 
lıilj - Baba sen " kafir ,, ne d!mek 

Yorsun değil mi? 1 

ed - Evet, bizim Allahımızı inkar 
'

11 demek. 

O gün iman ettim ki onlar dün 
yanın en iyi binicileridir ve atlarına 
hayli Türkmenlerden bil~ daha ha 
kimdirler . Vahşi çığlıklar , naralar I 
atarak üçyüz atlı sanki bir kişi imiş 

gibi yekvücut, dik kayalıklardan j 
iniyor , süvariler dört nala giden 
atlardan atlıyor , onlarr tutup gene 
biniyor , onların karınlarına dönü· 
yor , akla hayale gelmedik vaziyet· 
lere giriyorlardı. 

Bu vahşi olduğu kadar çılgın ce 
saret ve maharet karşısırıda dilimi 
kaybetmiştim . Gözlerim hayretten 
büyümüş seyrediyordum . Heran 
birinin düşerek öleceğini zannı:di. 
yor, bir saniye sonra büyük bir 
nefes alarak ferahlıyor, aldanclığımı 
görüyordum . 

Bunu düğün türküleri takip et 
mişti , iptidai kitara ve kemanlardan 
çıkan gıcırtılı seslere karışan mono 
ton bir şarkı tutturmuşlardı . Bu 
şarkıyı kadınlı erkekli söyledikçe 
vecde geliyorlar , sağa sola salla. 
nıyorlardı. Nihayf t seremoninin l·u 
kısmı da bitmiş sıra ağır lığın veril 

k~r·-: Pekala öyle ise, bak ben 
ctt/'ırtı. Üstelik tövbekarım Yemin 
ltir Ilı: taınam üç sene elimi kadına 

•rııy~c - . M k . . . . , mesine gelmişti. 
ltıi . · egım . ayna a ıçın vemırıı-

Ycıııııı, bozayım? P enden bunu iste 
ez,in y ı ! 
lhr •. 

Damadı temsilen ortaya yaşlılar 
dan biri çıktı. Yedtğinde iki deve 
ve iki at vardı. Bunların ipierini kı 
zın büyük annesine uzatarak çekildi. 
Bu, kumizin içilmesi İçin bir işa· 1 

retti . Artık herkes kaplarını dol 
duruyor ve bir nefeste boşaltı
yordu , 

do~ 'Yar, başını sallıyarak yerinden 
dan 'Uldu. Kürküne sarılarak çadır 
İıd· çıkıp gitti. O akşamdan sonra 
S0~Vaç teklifleri tekerrür etmedi . 
k~ /adan Öğrendiğime göre Mayna 
İ~irıd'5ellisini bulmuştu ve bir kaç gün 
<le ye ?aşka birile evlenecekti. Hem 
lık v:nı damat zengindi . Bol ağır-

recekti. 

Bir saat zarfında ortadn yegane 
ayık ben kalmıştım Bu içkinin öyle 
müstekreh bir kokusu 'e öy'e bozuk 

j bir lezzeti vardı ki ben bir türlü 

2- Suriyedeki • kalliyetlere ait 
şahsi hürriyetin tanınması , 

3- Ademi merkeziyet usulünün 
kabul edilerek ekseriyet halkın, ar 
zusunun yerine getirilmesi. 

~ Ayni gazete, bu mevzu dahilin 
deki mutalaasında ezcümle şöyle 
demektedir : 

Ovğu manevraları 

- Birinci sahifeden artan -

istifadeli ve degeıli safhalarla üç 
gün devam ettirilmiş ve 27/8 938 
günü onaltı yıl evvel yaşattığınız 
2618/922 Büyük Z1fer arifesini e
mirleri altında idrak edenlerle bir· 
likte ve yüksek ihtisaslarla hatırla · 
yarak saat 18 de bitirildi. Bu me
sut günün yıl dünümü ve yapılan 
manevra münasebetile Cumhuriyet 
Ordusu mensubları başta ben olmak 
üzere Yüksek Başlıuğlarına kalpler· 
inden coşan sonsuz heyecan ve Say· 
gılarla mPşbu sdrsılm~z bağlılıkları· 
ııı arzetmekle nih~yetsiz şeref du
yuyor. 

Genel Kurmay Başkanı Mareşal 

Mareşal Fevzi Çakmak 

Genel Kurmay Başkam 

Ordumuzun Yüksek ver her va. 
kit olduğu gibi Milletin emniyetine 
cidden layik kıymet ve kudretle do 
lu manevrasının çok istifadeli saf-

hala.- göstererek bittiğini bildiren 
* "' * onu İçememiştim . Herkes bedava 

1 Du,,.. I ·ı b · ı k ı d •n,11 &Un hazırlıklarına hah 'şle baş· verı en u giıze ızı a ma ığım için 
bi, nış~, · Kadınlar Kumiz denilen bana takılıyordu . 
~'tdi~J a~tan yapılan Buzah adıııı Gelin şimdi başına takılan ko 
llıcş201trı bir içkiyi hazırlamakla caman tacı ile hakikaten pek güzel 

8 dutlar. leşmişti . Yeni damdt bu bu güzel 
~~ f u içkinin müstekreh bir kokusu kızın aptal bir ecnebiye varmak is. 

, tdgraffl'ızı aldım, Tüık Ordusunun 
yarattığı Zaferin lıu yıl dönümü gün
lerin 'le kalbim orduya karşı takdir 
ve şiikran hislerile doludur. Sizin 
ve tercumanı olduğunuz aziz silah 
Arkadaşlarımın hakkımda gösterdik· 

j. leri samimi ve asil duygular o gün· 
1 !erdeki hatırdarımı canlandırdı, He f~ııa, bozuk bir lezzeti vardır . tenmiş olmasından zerre kadar mü-

0 s:nı Pek kolay sarhoş eder. teessir değildi . O, böyle şeylere 
IJıuş, ~aya iki büyük kazan lrurul aldırmıyordu bile. 
kanlı k Unların iistleri yeni yüziılmüş Maniyakanın bakire slarak mı 
n~ p 

0
Yun postlarile örtülmüştü . evlendiğini rnrdum. On beş yaşına 

~a~a~:llar kuruldukça geriliyor . girmiş bir kızdan bekaret beklen· 
' 1 ~dan arın etrafına bağlı oldukla- miyeceğini söylediler . Kızın çadı-
1.fc .. 1 °rılıra sıkı birer kapak va· rımı toplamağa geldiği vakitler 
• o 2" 1Yi~c k 

0trııeğe başlıyorlardı. Onlar dışarı çıkmak istememesinin ve yü 
tanla, Uruyup gerildi,<ten sonra ka \ züme manidar manidar bakmasının 
tanıa~ıı haıici hava ile irtibatlaıını sebeplerini şimdi anlıyordum. 
' 1 n~ eıı kesmek için ayrıca üstle· · ı Kampta yakılan ate~ler yavaş 
tun ~arııur sıvanmıştı . Sonra pos· yavaş sönmeğe başlıyor , onların 

kt llıırı~Zan~n t.ıın ortzsına rastlıyan \ titri) erek kaybolan gölgeleıini çiğ-
a bır delik açılmış, bu de- ııiyerek sarhoş kırgızlar sallana sal· 

1 
yı canlarımı ar~_ıırJı '.Başta siz oldu· 
ğunuz halde cumlenıze candan sev· 
gi ve Saygılarımı Sunar, şimdiye ka 
dar olduğu gibi bundan sonra da 
daima artan KLtlu Başarılar dilerim. 
Kemal Atatürk 

lana çadırlarına çekiliyoılardı . Bu 
sıraı..la güveyi , içkinin tesirile yanak 
laıı bir kat daha kızaran giizel ı 
Marıiyakayı bileğinden yakalamış , 
kendi çadırına doğru koşturmağa 
ba§lamıştı • 

YAZLIK 
Sinema 
Bu Akşan1 

Dünyanın en mulırık sesli Te· 
noru ve Unutma Beni, Av Maria 
Fılmlerinin Büyük Kahramanı 

[Benjamino Gigli] 
Yi nrfis ve şahane bir tarzda 

vücııde getiri!en ihtiras, Aşk ve 
Güzellik sahneleıile dolu 

(Saadetim Sensin) 
Büyük musiki şaheserinde tak 

dim ediyor. Musiki ve Güzel Fılın 

meraklılarrna tavsiye ederiz. 

9690 

Halkevi Başkanlığın
dan: 

Büyük Zafer bayramımızın 16 
ıncı yıldönümü için .30 Ağustos salı 
günü saat (20,30) da· E.vimizin bah 
çesinde bir kutlama töreni yapıla 

caktır. Giriş serbesttir. Halkımızın 
bu büyük törene . katılmaları rica o· 
lunur. 9687 

Seyhan. Osmaniye be
lediye reisliğinden : 

Osmaniye elektı ik santral bina
sına get:rilecek su yollarile konula 
cak türibin ve dinamonun yerlerin · 
ne yerleştirilmesind~ çalışmak üze 
re bu gibi işleri yaptığına dair ve· 
sikaları berabeı inde getirmek şarti 
le (120) lira maaşla Lir el cktrık us
tası arıyoruz . Bu evsafa haiz olan 
ların 3eledıyenıize muıacaat etıne 

leri ilan olunuı. 9688 

Yağ ve Paınuk 
Şirketinden : 

Lin1i led 

' 1 
1 

1 
Şirketimizie Mcr>iıı'de 1400 1 

metre murabbalık bir s~hasıııa pa· ı 
zarlık usulü ile parke veya beton 
yaptırılacaktır. 

Taliplerin şifahen veya tahriren 
Mersinde şirketimiz Direktöıl(iğünc 
müracaat eylemeleri ilan o!unur. 

5-7 9671 

Adananın ilk (Biçki Yurdu) 

Refika Recep Tümerkan 
son 

Her gün 9 dan 12 ye kadar yeni talebe kaydına başladığını ve en 

modellerle atölye kısmını da faaliyete geçirdiğini bildiıir. 

(Yurd Kızı l ay caddesınde istiklal Okulu 
G. A. 9691 karşısındadır . ) 

Almanca Dersi 

yrııı 

Beılin Ür,iversilt"si Lisan Enslitüsündrn n.ezun Naşit Güneysu, en 
ve en giiıel usullı rlc Almanca ve Kimya dersleri vermeğe başh-

mışlır. Müracaat Yeri : 
Karasokuda, seyyar maliye 

tahsil şubesi civarında No. 28 
96/l2 7 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

" 
Kaıar11tı11u• \'o. 'J /fJI: ,, .. ~ ,, t ı uılu 211. 7t 1'1.i8 

- Dünden artan -

tarihinde <ınannııştır. 

71711938 

Reisicümhur 
K. ATATÜRK 

Başvekil Adlıye Vekili M. MüJafaa Vekili Dahıiiye Vekılı 
C. Bayar Ş. Saracoğlu K. Özalp Ş. Kaya 

Hariciye Vekili Maliye Vekili Maarif Vekili Nafıa Vekilı 

Dr. T. R. Aras F. Ağralı S. Arıkan A. Çetinkayıı 

iktisat Vı-kili Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili 
Ş. Kesebir Dr. H. Alataş 

Gümrük ve inhisarlar Vekili 
R. Tarhan 

•• 

Zira.t Vekili 
F. Kurdoğlu 

Olçüler Nizamnamesinin 
4 iincü, 11- nci, 12 nci ve 14 ncü fasıllarını 

değiştiren nizamname 
DÖRDÜNCÜ FASIL 

içinde ispirtolu ve dlj)er lçkller-
ıe akıcı maddeler satılan ,ı,eler 

Madde 1 - 10 Ağustos 1933 tarihli Ölçiilrr nızaırınamesiniıı 7 1 
üncü maddesi aşağıda yazılı olduğu veçhi le değişlıı ilmiştir : 

Muayene edllecek ölçüler 

İçinde ispirtolu ve diğer içkil•rle akıcı ıııadd<'ler satılan şişeler ,,. 
şağıdaki dolma hacımlarda olmak üzere muayrnc ı · dılir. 

Bira şiş Jeri : 

30 el, 50 el, 70 el 75 el ve 100 el. 
Soda ve gazoz şişeleri : 
20 el, 25 el, 30 el, 35 el ve 50 el. 
Maden suyu şişeleri : 
25 el, 30 el, 35 el, 50 el ve l 00 el. 

Memba suları şişeleri : 
25 el, 30 el, 35 el, 50 el, 7 5 el, 100 d, 
l~akı, konyak ve likör şişeleri : 

(Sonu Var) 

1,5 l , '1 ı. 3 l, 4 1. 5 1 

9583 



Sahife 4 

Adana Borsası Muameleleri 
• 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fi ati 

CINSı En En çok Satılan miktar 
az 

_ K_. _ S. A. s. Kilo 
=---- --'= -

- Kapımaıı·· pamuk 
Piyasa parlağı • -'22 
Piyasa temizi .. --iane 1 
iane 2 
Ekspres --Klevlant 35 37,50 

YAPACil 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 1 

Ç 1 (; 1 T -
Ekspr~s 1 1 --1-- ----iane 
Yerli "Yemlik ---

1--.. -.. ~To-h-um-'-'İ~-k-,. - 1---- r--~-1----
H U BU BAT 

1 u ?day Kılms - -Yerli -~- - 3,50- -.. :,25 
Men tane - -- -----.. - -- -2,95 --- --Arpa 2,90 

Fasulya 
Yulaf ----- ------ -
Uelice ------ -

-- - ---- - -----
Kuş yemi 
Keten tohumu -- - ---

j 

Mercimek --

' 
Susam 15)0--

UN 
ı Dört yıldız Salih 
1 üç .. .. 

:E .~!-Dört yıldız Doğruluk ' ------· '-----~ .... üç " " 
::ı c -~--------------

:§ ~ Simit 11 

:.i ~ Dört yıldız Cumhuriyet 

~ c>, _ü...,:..ç_--" .. '"----'-'"----· 
Simit 11 

~----~~-----~~~~~~-~ 
Liverpol Telgraflan 

29 I 8 I 1938 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Santım Pene I 
_H_a_z-ır-----.,...----,-,-:,----;-==-~ ı---~;;;.~:..:.e;:..,..iş_m_a-rk:-----ıSô-ı 44 İ 

1 
1. Teşrin Va. Frank ( Fransız ) · -~ı 43 
2 Kanun ,, 4 68 Sterlin ( İngiliz ) 6- 14 
Hint hazır 3-189 Dolar ( Amerika ) 1 25 

_N_e_vy-or_k______ 8 30 Frank ( isviçre ) cm- 00 

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

36 liraya satı. 
Şimdiye kadar lan sağlam 

şık ve hafif s ı N G E R 
b .. kl I . 30 liraya satılmağa 

ısı et en başlamıştır. 

Bu tenzilatı Singer bisiklet fabrikası yal 
nız 15 gün devam et 

mek üzere Reklam için yapmıştır. 

Acantası: Adana Hükumet caddesinde 

Ömer Başeğmez Ticarcthanesidir 

Telgraf - Başeğmez Telefon - 168 
46--80 9490 

Seyhan Def lerdarlığından 

Eski sahiplerinin adı Cinsi Enkaz fiatı 
Dişçi f brahim Kargir Ev 540 Lira 
Avni o. İsmail " " 160 " 
Sabık veznedar Bekir " ,. 240 " 
Kazım kızı Fatma " " 260 ,, 
Doktor Osman Hayri it " 280 " 
F obrikalör Ali1 kardeşi it " 400 " 
Hacı Kürtlerin veresesi Cabbar " • 160 ,, 

Seyhan nehrinin sağ sahil sulama kanalı güzergahında olup kimlerden is 
timlak edildiği vesairesi yazılı bulunan yedi parça kargir evin şartnamesi 
mucibince yıktırılarak enkazınıu kaldırılması pazarlık suretile yapılacağın· 
dan isteklilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat akçasile 30 Eyh11 
938 Cuma gününe kadar Ddterdar'ığa gelmeleri .. ....... . 

Tlirkıöıft 

C. H. P. Seyhan llyonkurul Başkanlı
ğından: 

1 - Adananın Seyhan mahallesinde yapılacak iki <lersaneli İlkokul 
binası inşaatı (4167) lira (55) kuruş keşif bedeli ile açık eksiltmey~ ko 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 6/ Eyluf/938 salı günü saat (16) da parti binasında yapı 
lacaktır. 

3 - isteklilerin keşifnameyi ve sair evraki gihmek için parli başkan· 
lığına müracaat eylemeleri gerektir. 

4 - isteklilerin (312) Lira (52) kuruş muvakkat teminat vermesi ve 
Nafia müdürlüğüuden alınmış ehliyet vasikasile Ticaret ve Sanayi odasın· 
da kayıtlı olduğuna dair makbul göstermesi mecburidir. 

21 - ') 5 - 30 - 6 9665 

Devlet Demiryolları Adana İşletmesinden : 
Borvc NiR-dc istasyon hangarlarının zenıinlcrinin park~ işleri açık • ek· 

siltmeye ~o ıulmuştur. Eksiltme 12- 9- 938 pazartesi günü saat 1 O da 
Arlanada işldme binasında yapılacaktır. işin tutarı 1725,5 mdrc m111 ;ıb. 
baı olup beher metre murabbaı 260 kııru~lanm11vdkkc1t te ·nin ıl pıraiı 

336 lira 47 kuruştur. Bu işe clair olan şartname ve mukavele projı>leı i 
K:1yseri, Bor, Niğde, Mersin ve Tarsus istasyonlarında ve Adana ) ol ifa~ 

Müfettişliğinde parasız olarak görülebilir. lsteklilnin 2490 numaralı ka
nun mucibince lazım olan vesaikle beraber ve yf'nİ srne Ticard Odası ve
sikasını, muvakkat teminatın idaremiz veznesine yatırıldığına dair olan 
maıtbuz veya formülüne uygun bir şekilde banka nıcktu 1 .u hamilen <'k-
siltınc saatında hazır bulunmaları. 20 - 25-30-6 9663 

MalatyaBez ve iplik fabrikas Türk Anonim şirketi 
Adana ~nsucat fabrikası direktörlüğünden: 

lkfüat V< kaldinin 19 8 938 tarihli re!-tnİ gazetede n('şrettiği yrni b·:z 
fiatları esasları dahilinde fabrikamızın imal dmekte olduğu kaput bezleri 
ni aşağıdaki fiatlarla satacağımızı ilan ederiz. 

C i n s i Tip Beher Beher 
No. Genişlik Tt>p m. Top F. 

Çifçi 2 75 36 630 
Astarlık 14 85 36 716 

1 - Satışlamr:ız peşin ve fabrika teslimidir. 20 toptan aşağı verilen 
ıiparişlere 0/ 0 2 zam yapılır. 

2 - Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartile gönderilir. 
1 9602 

,. , 
TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkl Gazetecilik j 

Müte-nevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

1 LAN 
bir citd, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya
pılır. 

• 

T A B 
* 

Eserlerinizi Türk

sözü matbaasında bas
tınnız. Temiz bir tab 
nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Ki TAP 

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

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde } a 
pılır. 

• 

Kütüphanenizi gü - ~ 

xelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

~ ı c e p ı tıı : r.11. Nefis 

C 1 L D 
* 

GAZETE 
Türı..sözü matbaa

sı ·rurksözü.nJ~n b1ş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

--------------------------------------------------------
Seyhan nafia müdürlü-

1 

ğünden: 1 

1-- Dörtyol gümrük mu haf aza 
karakolu in~aatı 3979 lira bedel ile 
•çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 13-9 938 terihine 
müsadif salı günü saat 11 de nafıa 
daire'Jindc yapılacaktır. 

3- isteyenler keşif evrakını gör 
mek için nafia müdürlüğüne muraca 
at edebilirler. 

4 - istekliler 298 lira 42 kı..:ruş 
muvakkat teminat vermesi ve bu işi 
yapmağa iktidarı olup olmadığına 

dair de nafia müdürlüğündt!n alın

mış vesikayı göstermesi mecburidir. 

9676 25-30- 4- 8 

Mersin belediye reisli
ğinden: 

Belediyemizce satın alınacak o· 
lan 68775 adet Toprakkale bazalal 
parke taşı kapalı zarf usulile eksilt 
meye konulmuştur. Taşların Mersin . 
İnşaat mahallinde teslim edilmek şar 
tile her birisinin muhammen lH·dcli 
12 kuruştur. 

Bu eksiltmeye girmek isteyenle 
rin 516 liralık muvakl.- at teminat ve 
sikasmı havi teklif mektuplarını 14-
9 938 çarşamba günü saat 11 e ka 
dar belediye dairesinde müleşt-kkil 
encümene tevdi etmeleri ve bu husu 
sa ait şartnamenin parasız olarak 
belediye fen müdürlüğünden alınabi 
leceği ilan oh;nur. 

30 - 3- 7- 11 9690 

30 Atustos 

1 BELEDİYE İLANLARI 
--------------------------------------------~ Belediye intihap cetvdleri ücret mukabilinde yazdırılacaktır. 

Ticaret mektebinden mezun veya Halkevi daktilo kursundsO 
kali veyahutta devlet devairinde daktilo işlerinde çalışmış 

Eylulun ikinci cuma günü saat on ikiye kadar Belediye yazı İ 
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

28-30 

Şimdiye kadar bardağı (30) paraya satılmakta ol;\n kaynak 
(30) santilitrelık büyük bardaklarla vrrilmek ~artiyle (bir) kur 
ması Belediye Encümenince karar altına alınmıştır. Mezkur kar• 
olan•k küçük bardaklarla salan su bayilerinin cczalandırılac;ıklar 
lunur. 9622 

1 - Yeni mezarlıktaki yıkanma binasının tamiri aç;k eksill111 
nnı ışlıır. 

2 - K<'şif bedeli: 10•1. 70 liraJıı. 
3 - Muv .. kkat lemintılı: 7.85 lıradır. 
4 - ihalesi eyllılun sc·ki1inci pcrşrm1 ıc giinii saat oııda 13t 

cümen:ndc yapılac~k· ı r. 
5 Uu işe dit evrak yaıı işlcı i kalcmindl.'dir. isti yenler ora J 

biliı !er. 
6 Taliplerin ih.ıle g;inii ın •ıayyen saatta t e ninal makbuıla 

lıkle Belediye encümenine rniirac .ıallcııı i an olunur: 
21 - 24 - 30 - 4 966 1 

Kanara Büfesi İcara Veriliyor. 
1 - Belediyeye ail Kanarada mevcut kanara biıresi bir srııt 

det le kiraya Vl"rilmek üzre açık artır maya konulmuştur. 
2 - ihalesi 8/EylUl/938 perşembe günü saat 10 da yapılaca~ 
3 - Bir senelik muhammen icar bedeli 30 liradır. 
4 - Muvakkat temiııat 2 lira 25 kuruştur. 
5 - isteklilerin ihale gün v~ saatinde yaptırmış olduklaıı tt' f11 

bııı:larile birlikte belediye encümenine ve şartnameyi görmek 15 

hergün belediye Hesap işlerine müracaatlar·ı ilan olunur. 
25 J0-4-7 9674 

Ad b. . . 1 
ana ırıncı 

noterliğine: 
Memuriyetimizin 26 temmuz 

1938 tarih ve 42181487 Numarasile 
musaddak Umumi vekaletnamesile 
Adanada çiftçi Ragip Sepici ve A 
vukat F ey2i Oldaç ve Rifat yağver 
oğlurıu tevkil eylemiş idim. Muma
ileyhumdan Ragip Sepicinin bana 
karşı vaki teahüdatını ifa etmemek 
yüzünden devamı vekalete imkan 
kalmadığı anlaşılmış olmasına binaen 
her üçünü vekaletten azil t>yledim. 
vekillerden Ragip Sepicinin nezdin 
de emrıiyeten bırakmış olduğum mü 
hür zatımı anifulbeyan vekaletten baş 
ka_ hiç bir vesik~, senet mu~avele~~ ı 
istımal eylemedım. Ve Ragıp Sr:pı
ciye karşı mczkiir mühürle hiç bir 
taahhüdüm ve borcum yoktur. Bü
tün muamelatımda bu azılnamede 
vaz eylediğim mühürle kullanacağım 

R . 1 
dan vekaletnamede mevzu ve agıp 

Sepici yanında Bırakmış olduğum 1 

mührün hükmü olmayacağı malum· 
laıı olmak üzere altı nushadan iba· 
ret bulunan bu azilnamenin bir nus 
h :ısını aynen Türksözü gazett>sile neş 
ri ilanını ve birer nushasının dahi 
Ragip sepici ve Feyzi Oldaç ve Ri 
fat Yağveröğlumı tebliğini ve bir 
nushasının bana mus'addakan verilme 
sini ve birisininde daiaenizde rıus · 
hayi asliyt olarak hıfsını talep ey 
!erim. 

Adı es: 
Adana Misis nahiyesınin Saluca 

koyünden Kurt oğlu Mustafa Karısı 
ve Mehmet kızı içme suyu sahibi 
Ayşe. 1 

Altı nushadan ibarC't bulunan bu 
Azilnamenin bir nushası Keşidecinin 
isteği ile Tüıksöıü gnetr~ilc nrş 'ı 
redilrnt k iizere tak tim kılınır .. 

9693 

Satılık taş enkazvc 
Boy 25 - 70 
En 25- 30 
Kalınlık 15-20 

Yukardaki eb'adda Mersin Sük· 
gari parlak taştan 2500 adet taş 

ve bunlarla beraber enkaz da satı 
lıktır. istekliler, 

Ulucami civarında Kömür pazarına 
dönecek yerde Abdurrahman Şe· 
nere müracaatları 9672 4-15 

Ada~a Birinci İ 
murluğundan : 

No. 12001938 

Tahin üğütme taşı 
Tahin soyma makinesi .. 
5 beygir kuvvetinde motii' 
Prese makinesi 
4 tahta fıçı 
Susam eleği 
2 demir tahin deposu 
2 musluk sac yağ deposll 
Furun 

Hilyos şirketine 
dis Ziya ve Celalin 
bulunan alat ve edevat~: 
yukarıya çıkarıldı. Bu 019

1 
ni Masara alat ve ede\''s 
mizce mahallinde 13 9 9) O 
müsadif Salı günü saat 1

1 
rasında satılacaktır. Korııl 
metin yüzde 75 ini bulı11' ~ 
ikinci arttırmaya bırakıl9t' 
938 tarihine müsadif salı 
10-12 de ayni yerd~ 5' 

Şartnamesi bugünden iti 
remizin 1200 No. lu doS~I 
lup istiyenler gelip göreb• 

1 

olunur. 9689 

Osmaniye 
den : 

• 

Osmaniye kasabasırııfl 
0 

ka\etinden musaddak l~()J 
tesisatının tutarı olan (3 4~ 
(95) kuruştan yalnıı ( 72 . 

rı 1 
merkez santral binasını 4 
ril• ct>ğiııden isteklilerin 2 d 
kanunun 2- 3 üncü rn" ı 
yazılı vesaikle birlikte l c l' 
müracantı ve lstanbuldilfl ~ 
. k . t• l . (K·ıl,ıt" 
rışme ıs ıyen erın • de 
Palas 6 ıncı kat No: 13 ıdt 
mühendisi Hamdi Arı c ·~ 

· ·· b· ı ki ri illl nameyı gorf' ı ece e O 

9680 25 28 .. ) 

111ıı 
Umumi neşriyat •• t6 

Macid GııÇ 
Adana Türksözü ııı' 


