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1 Kanunusani - 1924 z 
aşvekilinıizin beyanatı r·At~iü;k:-1 30 Ağustos şehrimizde 

!ten millete ! ç_ok parlak kutlandı ersim tedip hareketi 
on safhasına gelmiştir 

,, Dersimde şimdiye kadar geçen safha 
n arı efkarı umumiyeye bildireceğim,, 
ıı 1 

•lanb 
i Ilı ~I: 31 ( Anadolu ajansının 

Say u abırı bildiriyor)- Başvekil 
<kar, Tunceli seyahatı hakkında 

!'.ıa 11~~eyanatta bulunmuştur: •Ia,
10 

a ordu manevralarının son 
-ane 1 takip ettim. Biliyorsunuzki 

e llır'ı' vralara tekmil modern tec · 
•C ij 

i i . ç k<ılordu ve iki süvari 
~iıııillırak elti. Büyük kumanda 
~~l~ rni silahlarla her gün da

Q /k eden or<lumuz zafer mek 
lııııı~~ sek tecrübe ve derslerile 

t te devam etmektedırler. 
ıu~'dü~ün disiplin sevk ve e· 
•ha •ylanmızın vukuf kabiliyet 

ltııi 'etli idaresi havada ve kara 
dakvasıta ve silahların kullanıl. 

ı;0 1 nıuva!fakiyet büyük "ille
ıııu~rdusııyla iftihar etmekte ve 

. de hadderatını bağlamaktaki gü· 
birhakJı olduğunu gösteren kuv· 

tl~itıı~I arzediyor. bilhas•a ilave 
~in 1 b~ kuvvetler daha evvel 
~alık7alum sarp ve çetin dağ 

Fırat sahlllerlnden bir görUnUf 

zm bu çelin dağlarda gösterdiği kah· 
ramanc• faaliyeti milletiınzin tak tirine 
arzetmek vazifemdir. 

i i 

;sevgi, teşekkür f 
• • 
• • ! lstanbul: 31 ( Riyaseti j 
t cumhur umumi kAtlpllOln· j 
İ den)- BUyUk zafer hayra· j 
İ mı mUnasebetlle yurdun j 
i içinden ve dı,ından gelen j 
İ tazim ve tebrik telgrafla- j 
i rından AtatUrk çok mUte- j 
! hasala olmu,ıardır. j 
! BUyUk ••f sevgi ve te · j 
! ,ekkUrlerlnln mlllete lblA- j 
t gına Anadolu ajansını me j 
! mur biıyurmu,ıardır. i 
·-·-·-·-·-·· .. -·-·-·-·-·-·-·-; 

Filistin de 
devam 

•• 
anarıı 

ediyor 

Kudü•: 3 l (Sadyo) Yafa ile Ku 

düs arasındaki yol son işar~ o kadar 

kapanmıştır. Bütün Filistinde örti 

idare devam etmektedir. Arap ihti 

lalcıları hemen hrr gün bir çok köy 
!eri basmakta ve yer yer lngiliz as 

kerlerile çarpışmaktadırlar. 
Dün sabah iki Yunanlı rahip ölü 

olarak haricinde bulunmuştur. Bun· 

farın kurşunla katledildikleri anlaşıl 
maktadır. lhtilalcılar dün gece dart 

şümendifer istasyonuna hücum ede 

rek vakmışlardır. Nabluslan 30 kişi 

tevkif edilmiştir. 

Ordu balo evinde bir 
vinde bir Konser 

ve Halke
verildi 

Zafer ve Tayyare Bayramı Salı 

günü şehrimizde büyük bir tezahü 

ratla kutlanmıştır. 

Bütün şehir baştan aşağı bayrak 

ve yeşilliklerle donanmıştı . Daha 

sabahleyin erkenden törenın yapı 
lacağı Tüm K.rargahının yanındaki 
meydanlık halkla dolmuş ve törene 

İştirak eJecek olan kıtalar yerlerini 

almıştı . 
Saat dokuzdan dokuzu kırk beş 

geçeye kadar evvela garnizonda 

bulunan Subaylar ve sonra da Vali 

ve Parti Başkanı Tevfık Hadi Bay· 

sal, Belediye Reisi Turhan Cemal 

Beriker, Erkanı hükumet , teşekkül 
ler Başkanları, müesseseler direk 

törleri Komutanlığa giderek tebri· 
katta bulundular. 

Saat 9.45 de Komutan Vekili 

Tuğbay Keıl.ıal Başınkılınç ve Vali 

Tevfik Hadi Baysal kıtaatın bulun· 

duğu yere gelerek ken ~ilerini teftiş 
ve büyük bayramı tebrik ettiler. 

, 
BÖLGEMİZDE 

Terfi eden 
Komutanlarımız 
ve Subaylarımız 

Tuğ Generallıkdan Tüm Ge
nerallıga terfi eden: İsmail Hak· 
kı Akuğuz. 

Yarbaylıkdan Albaylığa ter
fi eden: Ömer Tetik, Mustafa 
Kemal Tekin. 

Piyade Binbaşılıktan Yarbay
lığa terfi <"denler: Ali Durııkan, 

Naşit Ak Tuğ, Salih İço~lu. 
Binbaşılığa terfi edenler: Ab

durrahman Onar: 

Yüzbaşılığa terfi edenler: 
Bekir Dikmen, Hüseyin Coşkun. 

Üst Teymenliğe terfi eden· 
ler: Ekrem Alkan, Bürhanetlin 
Tanyeri, Nazif Hitikay, Mehmet 
Arığ, Hulüsi Bürce, Abdülkerim 
~ral, Hayri Günel, Necati Ertan, 
lsmail Ayral, Niyazi Karabulut, 
Hilmi Alkan, Halil Yücel, Hüse
yin Cahil Savaşan, 

Binbaşılığa terfi eden tabib 
Yüzbaşı: Göz Mütahassısı Mes' 
ut Savcı. 

1 

Z 'Jı ~a .annda kendilerine verilen 
z hir klıfesini ifa etmişler ve bü

"r ı lonr~srnı uzak mesafe katettik· 
0 l· 1 '1ıan Elazg il.: P~lo arasın· 

ta~ cvra sahasına gelmişlerdir. 
' Yok~en kıtalarda hiç yorgunluk 

1 teri h~· Burada ~rdu sıhhiyesi 
1 iı oıtnıetlerininde mükemmel 

'1ıüsı Uğunu kaydetmek isterim. 
tıai erıh eden görüşlerimi cum· 
•ııı,. ve kahraman cumhuriyet or

simde tedip hareketi ve ayni zamanda 
imar ve isliih proğramile meşgul ol
dum. Asker ve mülki selahiyaıtar ' 
zevatın malumat ve mütalaalarını din- ' 
!edim. yapılan tedip hareketi kati ve 
müsbet netice vermeğe başlamış ve 
son safhasına gdmiştir. 

Kısa bir zaman sonra dersimi şim 
diye kadar geçirdiği safhaları ve bun 1 
dan sonra yapılması kararlaştırılan is 
liıhatı bütün lafsilatile efkarı umumi· 
yeye bildireceğim. ~imdiden ifade ede 
bilirimki esh zamanlarda olduğu gi· 
bi toplu şakavetin vukuu bertaraf 8· 

dilmiştir. Ordumurnn w jandarmamı-

Çekoslovakya meselesi 
korkulu safhayı geçirdi 

t3undan sonra , istiklal marşile 
törene başlandı.Bir kıdemsiz Subay, 

Türkkuşu Başkanı lsmail Hakkı.Ko
tan Vekili kürsüye çıkarak bu bü · 

yük Zaferin ne suretle kazanıldığını 

anlattılar. Hitabelerden sonı a pro· 

gram mucibince g !Çit resmine ge· 

çildi. Kahraman Subay ve Erlerimiz 

hararetle alkışlandılar. 

Gece saat 2,30 da başta şehir 

bandosu olduğu halde ve Ederimi 

zin İştirakile fener alayı yapıldı . 

Albaylığa terli eden Veteri· 
ner: Hamit Gürbüz. 

Yüzbaşılıi!'a terfi eden Le· 
\•azım ÜstT eğmen: Celal Öz ben, 
Mustafa Ôzsoy. 

Dördüncü sınıfa terfi eden 
muamele memuru: Hiiseyin Hüs. 
nü Baran. " eş . ke sız başkumandanı ~elim 

arıettim. Orada iken Der· 

Enteresan bir haber 

ııarp halinde Alman 
Ve Italyan orduları 

~ir başkumandanı~ 
•dare edilecekmiş 

~ . ,.,il ..• 
'''nd · .,\ (Rach·o) - Paris ga· 
ı •n O · 
1 

\ ar euvre• !tal ya ile Al-
' ." d . •ta n a, harp zuhurunda, ha· 

1 "• d . '>.a.
1 

enızde duşmana karşı 
~ .•• b 1 
~ U unınnk ve orcluların 

•ı: "• lllUttehiden hareketlerini 
~ .... k 
• \ııın Uzerc bir tek umum ku· 
'lıı ""' . , ıl\ rı altında bir askeri an-

.Ya , 'a.ı· P•ldıgına dair heyecanlı 
":. l\ .. 
~ı bı.ı. neşretmiştir . t Oeuvre» 

İ&indnı.n gibi asılsız havadisler 
~"i b •n bu kerre de Fransa 
l[t Uno. k . 
1 

l ı arşı da bUyUk bır 
1 ~ •• 1 -
ıt,, 1 ıı anmıştır. 

t, '•d ~ 1 bu adır ki Quai d'Orsay 
Uıkuı .ı n>ın böyle neşriyatla 

"" . '"''•<l llycte duşmUştu. Bun-
' , l.n .Ja t Oeuvre• gazete.lilile 
-.,, "~· d ' . ~ .... •.ın; • n•ı New Chronicle> 
. 1 'n , ·u zamanda N ational Sosi-
•ı •nb f "k n gunl erg ırka toplanması· 

1-,, ~•v derde herkesi telaşa du-
'' • 1 1 ~ ' ' er neşretmeğe ba1la· 

·~. 1~1 '" lı ~' hıçb· eklenilen Almanya'nın 
t-tt ltLtv ır suretle aslı esa•n ol
~. ~~,11 ·' ~n etmiş bu gibi lıava· 

lı, lı Unclan böyle Fransa 
c:\:ı.Jt"n ahvali hazıranın 

sUkunetini bozan bu gibi fena şayia· 
ların önUne geçmek ınnksa<lilc şiddet 

li tedbirler almağa knrar vermiştir. 

Hatay meclisi 
yarın açılıyor 
Antakya : 3 l (Hususi muhabiri 

mizden) - Öbürgün açılacak olan 

meclis için hazırlıklar devam et· 
mektedir. 

Hükumet Sarayının üst kısmın-
daki odaları birleştirerek Hatay 

Parlamentosu için tanzim ve teftiş 
ve vekillere de üst kısımlardaki di 

ğer odaların ihzar edilmekte olduğu 
nu birdirmiştim. 

Öğrendiğime göre Riyaseti Cüm 

bur sarayı için de Harbiyedeki Daf· 
ne oteli münasip görülmüştür. 

Bugün hükumet, otel sahibi ile 

bir mukavele imza edecek ve bura. 

sını meclis açıldıktan s,mra tayin 

edilecek Cümhur rei5inin emrine ve 
recektir. 

Çek hükumeti yeni tekliflerle bir Çok 
fedakarlıklarda bulundu 

Gece Urduevinde verilen Balo 

sa~ aha kadar çok neşeli bir surette 

geçti . 
Bu gece şerefine Halkevinde de 

bir Konser verilmiştir . 

Beşinci sınıfa terli eden IÜ
fekçi: Abdullah Onar. 

Dördüncü sınıfa terfi eden 
hesap memurları: Hüseyin Hüs
nü Türküzel, lbrahim ÔzDoğan, 
Emrullah Fevzi Atalay. 

Bay Hodza 

Paris : 31 (Radyo) - Hariciye 
Nazırı B y Bonne, nazırlar meclisin
de Fransanın Çekoslovakya mesele
si harşısında vaziyeti asla değişme
miştir; Paris-Londra temasları ya
kındır , Diyor. 

Londra : 3l (Radyo) - Son 
Londra nazırlar meclisi toplantısı mü 
nasebetile bir resmi tebliğ neşredil
miş ve bu tebliğde, nazırların poli\i· 
ka üzerinde lam surette mutabık 

kaldıkları bildirilmiştir. 
Nazırlar Meclisinin son toplan 

tısında müzakere mevzuu olan baş
lıca şey Çekoslovak-Südet mese· 
lesidir . 

Paris: 31 (Radyo) - Çek hükı1 

meli Henlayın'ın murahhaslarına yeni 
teklifler yapmıştır. 

Bu tekliflerde Prağ hükumeti 
büyük fedakarlıklarda bulunmuştur. 

Berlin : 31 (Radyo) - Alman 
hükumeti Çekoslovak yaya bir nota 
vermiştir. Bu notaya sebep, iki Çek 
gazetesinde, Alman ordusu hakkında 
çıkan iki makaledir. 

Berlin : 31 (Radyo) - lngiliz ka 
binesinin Çekoslovak meseleleri üze• 
rinde müzakereleri burada derin ıı· 

kisler uyandırmıştır. 

Berlin: 31 (Radyo) - Selahiyet. 
tar Alınan mahalili, Berlin hü'küıne
linin, Alnı.an sefirlerini vaziyet icap 

ettirirse Çekoslovakya işlerine müda· 
hale edeceği nezdine memur bnluıl· 

dukları hükümetlere tebliğe memur 1 
ettiğini kat'iyetle tekzip etmektedir. 

Alman sefirleri sadece Çekoslovak 1 

yada vaziyetin vehamet kesbetıiğini 

bildirmeğe memur edilmişlerdir. 

Başvekilimiz 

Tebrik telgraflarına 
teşekkür ediyor 

lstanbul : 31 ( Radyo ) - 30 

Belgratla Tiran arasında 
tayyare hattı 

Belgrat: 31 (Rdyo) - Yugoslav 

ya hava şirketi "Aeroput., 24 ağus· 
tostan itibaren Belgrat ile Potgari· 

ca · Tirana hattını açmıştır. lık hava 

hattının uçuşunda Arnavut sefaretha 

Kendilerini Tebrik eder, Mu
vaffakiyetler dileriz 

ne katibi Sıamora ve sefarethane 
memurları ve "Aeroput,, şirketinin 

memurları hazır bulunumştur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Macar Krallığı yeni
den kuruluyor 

Amiral Hortinin Eylfılde Kral ilan 
bildiriliyor edileceği 

Ağustos Zafer bayramı münasebetile Var,ova : 31 ( Radyo ) - Ganez Var,avlskl gazetesi ente-

gelen tebrik telgJaflarına ayıı ayrı j resan_ bir haber vermektedir. Bu gazetenin istihbaratına göre 
cevap vermek imkanı olmadığından önUmüzdekl ay içinde ilk Macar Kralı Stefanın 900 Uncu yıl. 
B k'I . C I"I B .

11 
:döuUmU kutlulandıjiı sırada Macarlstanın eski paytahlı Şekest-

aşve ı ımız e a ayar mı ete feree muht~llt bir to-klantı ya· 
sevgi ve teşekkiirlerinin iblağına 
Anadolu ajansını memur etmiştir . 

Mareşalimizin 
sevgi, teşekkürü 

Etazıg : 3 l ( A. A. ) - Mare· 

şalimiz Fevzi Çakmak , 30 Ağustos 

bayramı münasebetile gönderilen 

bir çok tebıik telgraflarına ayrı ayrı 
cevap vermek imkanı olmadığından, 
sevgi ve teşekkürlerinin iblağına 
Anadolu ajansını memur etmişlerdir. 

pacak olan Mecar Ayan ve 
Mebusan Mecllslerl , Macarls
tanın bugUnkU reisi Amiral 
Hortlyl Kral ilin edeceklerdir'. 

Gelecek o.y içinde yapılacak olan 
merasim için bütün hazırlıklar tamam 
lanmıştır . 

Niyabet Meclisil'in verdiği bu 
kararla ilk Macar Kralı EL.stelanm 
ölümü anılacnk ve Horti sülalesi 
bu yeni milli saltana~ın başına geçmiş 
bulunacaktır . 

Naip Horti , Niyabet Meclisinin 
bu kararına muhalefet elmiş . fakat 
Meclis kararında ısrar etmiştir . Na
ibin bugün 43 yaşında bulunan oi!'lu 
Stefan da Veliaht olarak kabul edil· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Hariciye Vekilimiz 

Eyh1lün ilk 
Cenevreye 

haftasında 

gidecek 

lstanbul : 3 l ( Telefonla ) -
Buraya gelen Hariciye Vekilimiz 

Tevfik Rüştü Aras Eylulün yedi· 

sinde veya sekizinde Cenevreye ha· 

reket edecektir . 

Hariciye Vekilimizin bu Cenev· 

re seyahati , Milletler Cemiyeti 

Asamblesi içtimaında bulunmak 

içindir • 

• 



• 

Sahife 2 

HAYAT iÇiNDE_~ 

Misafir beklemek 
İngilterede umumi kaide şudur: davete muayyen saa tle gelemiyerek 

gecikenler beklenmez. eğer muayyen davet zamanınd a n beş da kıka geçer 
de misafir gelmezse ya bir felakete uğrad ığına, yahut öldüğün e hükmolu
nur. Yoksa davete icabet cevab ı veren ki msenin muayyen saa
tın muayyen dakikasında geleceğ i şüph esiz görülür. 

Hen bir gün İngilterede davet edildiğim bi r öğle yemeğini unutmuştum . 
Ertesi günü unutmak t•n mütevellit ıstırap içinde davet sahibine gidip itizar 
eltim . 

"- Çok rica ederim, kusurumu affed iniz, bir mazeretim çıktı , geleme-
dim. Sizi Beklettim." • 

Demiştim. Bu itizara ka rşı a ldığım ceva p şu oldu: 
- Beklemek mil Faka t ben hiç bir vakit kimseyi beklemem ... " 
Gene diğer bir gün Londrada bir misafirlikte bulunuyordum. Davetli 

olanlardan biri gecikti. Bu gecikme beş dakif<a sürdü . Bunun üzerine ev 
sahibi bize şöyle dem iş ti : 

- Haydi, gidelim, sofraya oturalım. Zannederim ki Pa trisya 'nın yolda 
ayağı kırılm ı ş olacak!" 

Bu sözden sonra ancak bir kaç dakika geçti. Telefon çaldı. Metrdotel 
şu haberi getirdi: 

-Lcdi Patrisya d iyor ki davete yeti şemedi ğinden pek müteessirdir. Fa
kat mazu r görülmesini rica ediliyor, çünkü gelecek vaziyette değilmiş . Aya· 
ıı- ı kı rı lmış)" 

Andre Maurols 

Amerika Mektubu 

Bir Amerikan Barında 

Şayanı hayret bir 
dolandırıcılık 

Eseri Stüdyolarda kabul edilmiyen bir Ame
rikalı, kızını L,os Angeleste en kiba.r bara 
Rus mültecisi bir artist diye yerleştirdı, bir 
Akşam pejmürde kıyafetli bir çift bara girdi, 
genç kıza uzun uzun baktılar, Rusyada kay
bolmuş evladları diye sarıldılar, müşteriler bu 
sahneden heyecana geldiler, binlerce dolar 
t oplıyarak bu bedbaht aileye verdiler, halbu
ki hakikatta bu mürettep bir oyunmuş ... 

( Türksözü ) 

( ş eh ü ır h @l b e ır o e ır ö 1 
, ................... ııııiııııı ... ı ......................................... _ ...... ,, 

: Güreşçilerimiz dün 
Kastamoniye gittiler 

Grekoromen güreşlerinin bütün 
bölgede yayımı için bölgeler arasın 
da tertip edilmiş olan birincilikler 
yapılmış ve Seyhan bölgesi birin
cileri de Kastamoni gurubile 2 Ey· 
lıilde (yarın) yapılacak o!an müsaba
kalara İştirak etmek üzere güreş 
Ajanı Vekili Şerefin başkanlığında 
dün akşamki .Ankara trenile şehri 
mizden ayrılmışlardır. 

Balgemizde yeni taammüm eden . 
Grekoromen güreşinde birincilik / 
kazanmış olan yedi genç elamanla
rımıza başarılar dileriz. 

Hacıali köyünde 

Bir makinist karısını yara
ladı ve birini öldürdü 

Hacıali köyiinıin Ziraat Çiftli. 
ğinde oturan Makinist Ali, karısı 
Saniye ile Yunus oğlu Ahmed adın 
da birisini tabanca ile ağır surette 
yaralamıştır. Ahmed aldığı '.yaraların 
tesiri le ölmüştür. Sani ve şehrimize 
gt!irilerek memleket hastanesine 
yatırılmıştır. Katil Makinist Ali ya . 
kalanmış ve hakkında tutulan tah. 

kikat evrakile birlikte ~liyeye tes
lim edilmiştir. 

İki et kaçakcısı 
yakalandı 

Güzel sanatlar 

Mimari kısmına gönde
rilecek iki talebe 

Biri Hususi Muhı.sebe ve diğeri 
de Belediye hesabına lstanbulda 
Güzel Sanatlar Akademisi .mimarı 
kısmına iki talebe gönderileceğini 

yazmıştık. Müracaatların bir iki gü 
ne kadar sonu alınacak ve Kültür 
Direktörlüğünce iki :alebenin seçi

mi yapılacaktır . 

Kadirlide 
Bir heyet çeltik sahaların· 

da tetkikatta bulundu 

Maraş sıtma mücadele Reisi dok 
tor Rüştü Erinçer, Vilayetimiz zira 
at müdürü Nuri, sıtma mücadelesi 
doktorlarından Fahri, Fen memuru 
Cevdetden mürekkep bir heyet Ka 
dirlide Çeltik sahalarında yaptıkla 

rı tetkikattan şehrimize dönmüş 

lerdir. 
Haber verildiğine göre za 

Orta okullarda ikn1al manı yaklaşmış olan çeltiklerin 
. t•h l b l d 1 yetişme'vaziyeti bu yıl çok iyidir. 
ım ı an arına aş an ı 

Orta okullarda bugünden itibarenı' Maliyede tayinler 
ikmal imtihanlarına başlanacaktır . İ f · ı 
Bu münasebetle mezun olan Öğret Ve er 1 er 
menler şehrimize dönmeğe başla 

mışlardır. 

Yangınlar 

Türkocağı mahallesinJe oturan 
Mehmed kızı Dursunun evinde uc
larr söndürülmeden diğer odunların 
üzerine konulan odunlardan hafif 
yangın çıkmış isede etrafına siraye
tine meydan bırakılmadan söndürül 

müştür. . 

* 

Aşkale malmüdürlüğüne tayin e 
dilen Rüştü H~ytaoğlundan açık 

kalan otuz lira maaşlı tahakkuk me. 
murluğuna almakta olduğu 20 liıa 

maaşla varidat memur muavini Ke 
mal Serim, onun yerine varidat 
memur muavini Muammer Avcı nam 
zed olarak, yerine orta mektep me· 
zunlarından olup şube katipliğinde 
istihdam edilen lsmail Dayan namzet 

olarak, yerine kızlisesi ınezunn Şerife 
1 Zulami. muhasebe katipliğine tayin 

edilen Zeki Önderden açık kalan su 
be muamele muhafaza memurluğuna 
muhafaza memuru Ali Rıza Kaplan, 

Jandarma merkez karakoluna 
IMğlı Kayserili mahallesinde Halil 
Altayın Alatepede bir samanlığı yan ' yerine tebliğ memurlarından Bedri 

Fırat, yerine milli emlak katibi Şev· 1 mrştır. 

Hırsızlıklar 

1 Eylıil 

Sihirbazlar, fakirle' 
hokkabazlar kongr 

Frankfort'da t:ylıilün 18 , 
24 üne kadar devam etmek 
beynelmilel sihirbazlar, fakiri~ 
hokkabazlar cemiyetinin senclı , .. 

. k ~-resı toplanaca tır. 
1 

İt 
Bu içtimada mesleklerine~ . şeı 

tisadi meseleleri görüşecekler •. ·
11

.C 

bundan başka hünerlerini de Ilı t 
receklerdir. Toplantıya çağrı1 . 1 • 

hı 1 de 
rın meraklı manzaralara şa 

•ı da 
cakları muhakkaktır. • 

Öfkeli arılar 
·~ı 

Almanyada Sepenrad cı , 
arılar iki beygiri öldürmüşler 
adamı da tehlikeli surette yı 
mışlardır. Birisi köylü ve diğelo 

d "fke 1 
kinist olan bu iki a anı o 
!arın hücumuna uğrad!kları. 
beygirleri bir h uman rn~kı 
koşmakla meşguldüler. Bılı 
bir sebe~den dolayı ~fk~)eıı~;I 
beygirlerı sokarak oldurııt 

.. 

dı 
Onları kurtarmağa çalışan a 
da saldırmışlar ve fena halde 1 &rdij 
mışlardır . Şimdi iki a<lam has 
nede acı !ar içerisinde kıvraoıtl 
ymışlar. lilıııc 

.. t1re 
Bulgar talebenin Oı; 

diği yabancı diller 

'f k' I tiniO ~Ilı Bulgar maarı ve ·a e 
rettiği bir istatistiğe göre ı 

h ·· ktrP garistanda orta ta sıt me 
devam edrn 67 bin genç \• laJc. 
Bunlardan 42 bini Fransııc3ı ~ı 

1 ·ı· •" ''"'1 ni Almanca okur. ngı ızce ~ t 

yanca Bulgar mekteplerine Y~ı 
duğu için ltalyar.ca ?~uyan 0~ iUı~ 
nin sayısı 520 ve lngılızce 
larln sayısı 612 dir. lıb~ 

it Los Angeles'in meşhur Manhat· 
tanbar'ı şehrin en kibar gazino~u

dur. Or nın müdavimleri en zengin 
adamla rdır . Arada sırad ~ Norma Şe. 
rer ve Val les Biri gibi meşhur Hol 
livut arti stl eri· d e o bara gid er~r. 
Bar sahibi olan Mister Keedi, gazi 
nosunun inti zamma çok dikkat ve 
itina eder. Kıyafetsiz İqsanları içeri
ye alma dığ ı gibi, küçük bir kusuru 
görülen müstahdemlerine de yol 
verır. 

kes gözlerini büyük bir merakla ya
bancılara dikti. Kıyafetsiz karı ko· 
ca iki dakika kadar Verayı tedkik
le geçirdiler. Veranın gözleri parıl

dadı ve elleri titremeğe başladı. on· 
dan sonra yabancı kadın diz çöke 
rek ve kollarını yukarıya doğru kal 
dırarak: 

Abdo oğlu Ali ve Süleyman 

1 
oğlu Şahot adında iki kişinin kana· 

ra harici hayvan kestikleri görülmüş 
' ve iki gövde müsadere edilerek hak , 

larında kanuni muamele yapılmıştır. 1 

Numan oğlu Süleyman Sırrı 

dükkanının çekmecesinde bulu
nan seksen lirasının Halil oğlu Cu 
mali adında birisi tarafından çalın
dığını şikayet etmesi üzerine Cuma 
li yakalanmış ve takibata başlan· 
mıştır. 

ket Kurum, açık bulunan :.ıo lira ma 1 

aşlı tahakkuk şube katipliğine mua 
mele muhafaza memuru maliye mes 
lek mektebinde tahsilde bulunan 
Said, yerine tahsilat katibi Ahmet 
Faruk Aydın, kadroda açık 20 lira 
maaşlı sube tahakkuk katipliğine 

muhasebe daktilosundan Nigar Kip, 
yerine erkek lisesi mezunlaı ından 

H< lil Gürel, on altı lira maaslı 
şube tahakkuk katipliğine daktilo 
lukta çalışan Hasan Özdemir, yerine 
ticaret meklt bi mezunlarından Be~im 
aksöz, kırk lira ücretli tahakkuk ve 
tebliğ memurluğuna orta mektep 
mezunlarından Sadi Akdoğmuş tayin 
edilmişlerdir. 

~3 
1 Döğülenler, yaralaP9 3 

d d• 

G eç enlerde Keedi, kadın müs 
tahdemlerind en birini kovarak yerine 
Vera isminde bir kız alınıştı. Vera 
Ru ;y a l ıdır . ihtilalde anasını, babası
nı kaybetmiş ve Odesa sokaklarında 

dolaşırken bir gemi tayfası tarafın 
dan bu lu ~arak İstanbula getirilmişti. 
Kız güzel olduğu iç;n, filimde çalış · 

mak üzere ta Los Angeles' e kadar 
gitm i ş ti . Fakat iş bulamadıgı için, 
Kan~dalı Mister Keedi'nin Manhat 
tanbar'ında bar kızı olarak çalışmcyı 
kabul etm işt i. 

Vera , güzelli ğ i sayesinde yeni 
vazifesind e muvaffak olmakta g ecik. 
medi Birçok zengin g ençler her ak 
şam barda onun e trafını sarmağa 

başladılar. Falrnt V~ra hepsine kar

şı mültefit davranmakla beraber, 

- "Vera-Veruşka-Veral, di· 
ye bağırmağa başladı. 

Kadının bu feryadı üzerine bar
daki müşteriler hep birden ayağa 

kalktılar. Heyecandan hepsi titriyor· 
lardı. Kıyafetsiz adam, bu aralık 

hıçlmak ağlamağa başladı . Benzi 
kül gül gibi olan Vera da yerinden 
kalktı, bar mahalini terketti ve diz 
çökerek oturmakta olan kadının ku
cağına atıldı. Ana kız ağlaştılar, ö
püştüler, seviştiler ve ecnebi lisanda 
bir şeyl er lronuştular, Bu acıklı sah· 
nenin verdiği heyecana dayanamıya· 
rak b azı kadınlar gözlerinden akan 
yaşları sildiler. Er kekler -de göz yaş · 

!arını akıtmamak için öksörmeğe 
mecbur oldular. Hatta bar sahibi 
Keedi 'din bile gözleri sulandı. 

Bu aralık bar müşterileri hadi
senin mahiyetini öğrendiler. O kı 

yafetsiz çift Rus muhacirlerindendi. 

-~---------·~-- · 
iş bulmak içirı Los Angeles'e gel 
miş ve sabık bir Rus genaralini gör· 
mek için bara girmişler ve işte o 
esnada barda çalışan kızlarını göre
rek tanınmişlordı. 

• 
Mehmed Ali olu Ali Demir ke 

penklerini açık olarak bıraktığı 

dükkanından bir mikdar şeker, kah 
ve ve sabununun meçhul bir şahış 

tarafından çalındığını şikayet etme· 
si üzerine takibata başlanmıştır. 

Mimar Şinasi Reşit 

Türkspor Kurumu Genel ınerke 
zi Mimarı Şinasi Reşid şehrimiz 
stadyomu inşaatını tetkik ettikten 
sonra Ankaraya dönmüştür. 

Bu hadise olup biterken Ameri. 
ka bahriye zabitlerinden biri iki ar: 
kadaş ile masalardan birinde ot~ru
mordu. Yandaki masada şişman bir 
adam daha yardı. Bu şişman ada
ma ayağa kalktı, gözlerini silerek 
biribirini bulan a!)e gurubuna yak
laştı , yanındaki masadan bir tabak 
alarak içerisine 100 dolarlık bir 
banknot koydu. Bü hareket derhal 
tesirini gösterdi. Tabak masadan 
masaya, elden ele dolaşmağa baş- 1 

!adı. Az bir zaman zar_fında o M:adar I t~~ıı\1m1İlİ""' 
dolu ki ikinci bir tabağa müracaat 
etmek lazım geldi. Toplanan paralar 
Rus ailesine verildi, Keedi de Vera
nın istıfasını kabul etmişlerdir. üçü 
birden çıkıp gittiler. 

(Gerisi üçüncü sahifede ) 

Gökyüzü açık , hava hafif riiz
garlı •. En çok sıcak gölg~de 34 
derece. 

Kültür Direktörü 

Mezunen lstanhulda bulunmakta olan 
Kültür . Di<ektörümüz Ekre .11 Gür· l 

. sel şeh · imize dönmüş ve vazifesine 
başlamıştır. ! 

Emniyet Direktörü 
Mezunr n lstanbula gitmiş olan 

Emniyet Direktörü Necmi şehrimize 
dönmüştür. 

Yalman Yalgın 
Bir buçuk aydanberi Avrupanın 

muhtelif yerlerinde tetkikat1a bulun 
makta olan Müzemiz Müdürü Yal 
ınan Y elgın dün şehrimize dön· 

müştür. 

hiçbirisine fazla yüz vermiyordu . Bu --------------------
yüzden gençler ona fazla hürmet L ondrada toplanan lngiliz İ· i 1 i rn )erde alimlerle münakaşa eden TO · 

• .. • 1 d lim birliği Kongresinde bir mancı, bilhassa mekteplerdeki ilı'm 
esen goste rıyo r ar ı. çok meraklı bahisler müıa 

G eçenlerde bir akşam, saatse kere ve münak,aşa edilmek tedrisini tenkid etmekte ve muallim 

.kon9re_!;inde 
kizde bar hıncahınç dolu iken içeri- tedir. ne mukabil, ay sade olivin tabaka. miştir. !eri lüzum1,1 kadar malumatlı bulma 
ye kıyafetsiz bir çift girdi, Mister Bu arada zelzeleler, yanardağ sından ibarettir. Bu da onun üzerin- nı anlatmışlardır. Bunlara göre, bu- dığını söylemektedir. Vells'e göre, 
Keedi bunları görünce fena halde feveranları üzerinde yapılan tetkik- de henüz kabuk tabakası hasıl olma· gün yediğimiz yemeklerden istifade· bir muallim haftada dört gün ta-
kızdı ve onları yavaşca dışarıya çık· !erin neticeleri gözden geçirilmiş, dığını göstermektedir. miz pek cüz'iir ve midemize, fazla lebeye ders veriyorsa beşinci gün 
ar 1 asını garsonlardan birine i ş aret bunlarla dünyanın içinde kaynar hal. Kongrede okunan ve alaka u- miktarda, lüzumsuz madde indirmek. de kendisi okuyup yeni malumat 
nrerek emr!ttİ. Fakat 0 anda ga- de bulunan madenlerin cins ve ma· yanJıran tezlerden biri Doktor Han teyiz. Halbuki, laboratuvarlarda ha· edinmelidir. 
rip bir ha :lise çıktı . Karı koca ol· hiyeti taayün etmiştir. Buna göre, dün. rı Eild'in raporudur. lran yaylasında zırlanan haplarla vücudumuza yarı işçi birliği reislerinden Mister 
duk ları zannedilen kıyafetsiz çift, bu ya bir go.f topuna benzetilebilir: o- uzun tetkiklerde bulunan Doktor, yacak maddeleri mütekasif bir şekil· Ben Tillet ıle kongrede, kendisinin 

aralı !{ gazinonun bar mahalline kadar nun gibi, m ortasında demir vardır. beyaz ırkın menşeini orası olarak de alacağız ve mide, lüzumsuz şey- hiç mektrp görmemiş olduğunu söy 
ilerlediler. kadın burada birdenbire Bunun üzeri bir lastik tabakasıyla göstermektedir. Hanri Fild'e göre leri öğütmek için boşuna uğraşmıya · )emiştir. Bugün 78 yaşında bulunan 
kocasının kofunu tuttu, hafif bir nİ· kaplıdır. Bu tabaka, dünya topunda bu ilk şimalli beyaz insan tipi uzun caktır. ve lngiliz dahili siyaset hayatında 
da çıkardı ve kocasile yabancı !.san "Olivin., den müteşekkildir. Bu da kafalı ve sivri burunludur. ilmi esaslara istinat ederek r.ıüs büyük bir mevkii olan Ben Tillet 
da bir şeyler konuşmağa başladı . gazlı maddeleri ve kömürü ihtiva Kongrede müstakbel insanın yi· tak.bel hayat hakkında hayali roman· bir insanın kendi ken.-Jine çalışıp 

Bunun ü z~ rine erkek basını çe· e rmektedir. yeceği gıda da konuşulmuş vr. muh· lar yazmış olan meşhur lngiliz mu- nasıl yetişebileceğini anlatmış, o da 
virerek Veraya baktı. Bann içeri 1 En üst tabakada bildiğimiz taş telif Doktorlar, insanı besleyecek harriri Vells kongrede mühim bir muallimlerin malumatlarını arttırmak 
sini derin bir süküt kapladı. Hat- va toprak. Fakat, dünyanın bu hali hap şeklinde gıdalaıın nasıl olacağı yer işgal etmektedir. Birçok bahis- için çalışmaları lazımgeldiğini söyle- ı 

tamuzika bile çaldığını hahfletti . He~------~-------------~--~---------~~--------------~-~-~--~ 

Ahmed oğlu Hakkı a 1~ ~ • 

risi Ali oğlu Hüsnüyü döğU~ıO bıtı 
nın da üzerinden yaraladıgın' 
kalanmıştır. 

* O· 
Mahmud oğlu Subulan. ~ 1 

oğlu Hasan adında birisini çs ~ 
yı 

kalçasından yaraladığındarı 
mıştır. 

~a 
'Yor 

'lıdı 

• tr.ı' ~- b 
Hürriyet mahallesinde 0 

1
j,I ~I 

· . sı ~· 
mail oğlu Makinist Kadır • d, 'ıh 

Z la 1> saikasile terzi iyayı yara ılı . 

yakalanmıştır. h • ~ı, 
·r , 

Salih oğlu Bedri özdeıtı 1 d 
bir husumetten dolayı Ahnıe 1 1 t 

Salimi çakı ile bir hafta s0~.'.~ıı ~I· 
rar muayenesine lüzudın g:a~' ı1 ~ 
derecede yaraladığın an · 
mıştır. 

• ~3 
ot<' 

ô .ner oğlu Mahmud ıl 
Mustafa oğlu Mah~ut iJarf i ~I h· 
leri kamyonu Sabıt oğlu ı 
çarptırarak yirmi gün sonra~ dGr 
muayenesine lüzum görüle~ert 
cede yaralar•masrna sebebıY· " 

1 dıf· "'Un 
diklerinden yakalanmış ar ~·ı 

Yakalanan bu suçluların l '• 
nin' haklarında kanuni ıııu• l!li 
pılmıştır. ı~ 

Halkı~ rah~t~nı. b~10,ıı 'rıııı 
Ali oğlu Selahıddrıı a ~ ' ~ 

rinin halkın rahatını boıaca~ , 
cede sarhoş olduğu görüle~e t> ' '1c 
lanmış ve hakkında kanuni 
yap.lmıştı r. 

Çağırı 
dıJ~ 

İdman Yurdun . 
tn11

' 
idare heyetimiz istifa e e~ 'lıa 

lunduğundan yenisini seÇ~l 
umum Yurtlu arkadaşlann 1 ,,~I llıı, 
at9 da Kulüp Binasında bU 

rı rica olunur. etı 
idare 1-leY 



1 F.yıuı 1938 

er 
Kıskançhk 

rt _Alcksandr onu ··-·-·-·-· Yazan -·-·-·-·j Her insan ken· 
oıunc k ı . d d 
· estirmiş- ff • k A i ı isin e mevcut 
. Şö}le başladı : : ı ayec ! olam gizler. işte 

ır --c· · ı 
" ıcıın, val ~ ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· Aleksandr da müt iıl 'I k ~- ıskançlık nedir bilmem. Senin hiş kıskançtı. Kıskançlığını saklıyor· 

Türksözü 

İngiliz ordusunun 
kuvveti 

Su üzer inde yüzen 
otomobil 

Frankfurt ; 31 (Radyo) - Tricke 
Berlin: 31 ( Radyo ) - Berlin- namında Alman bir mühendis oto-

Sahife 3 

Şehir gazozu 
ÇIKTI 

Her yerde arayınız 

BELEDiYE KANARASINDA SIHHİ VESAİTLE 
HAZIRLANMAKTADIR 

9691 2 - 4 
~ İt ın ne olursa olsun o sana ait du. Fakat içini de gittikçe kurt ke· 

1 iı ley. Kabulümsün. Bugününde mirmiyor değildi. Artık Emlin'i sı. 

deki "Deutsche Allgemine Zeitung. mobilin su .üzerinde geçme mesele 
gazetesinin Londra muhabiri " Graf sini hal etmiştir. Kendisinin inşa et· ıı·---
Pückler • ; "lngilterenin kuvveti nP tiği bir otomobil tipile bizzat oto· 

'rıış·cy Yok ya, sen 1.ına b<ık. Be kıştırmıya Jorj'dan, Şarl'dan, Piyer· 
tın istikbali hazırlamak. den bahsettirmek için üzmiye b-aş· 

kadardır ? • serlevhası altında bir mobilini Rhein· nehri üzerinde 48 

d ınlin çıtı pıtı bir şeydi. Güzel lamıştı. 
aı J· Yalnız aklının çerçevesi bi· Genç kadın nıazisiııin üstüııe si· 

sıra yazılarını lngiliz harp kuvvetine saat müddetle yüzdürdükten sonra 
hasrederek neşretmektedir. saatte 120 kilometre kateden bir 

, ardı : yah bir perde çektikçe, Aleksandr'· 
YI ._ Akıllı adam dediğin işte ın içi içine sığmıyordu. 

Son yeni işarata nazaran lngil· süratle karadan hareket etmiştir. 
tere asker terbiyesile yetişmiş Sudaki süratı saatte 20 kilometro 

ijks:k~·lu.r, bak söylediği sözlerin Hele bir gün bir çay ziyafetirı. 
rl 1 ığine bir kere. Hayatı anla d~ Jorj'u kendisine takdim ettikleri 

500,000 kişiye maliktir. Bunlardan dur. Otomobil. gerıişliği bulunan· bir 
133,418 kıta efradı olarak memle- merdiven basamağından yukarı da 

ıııı~esselam. Tam anlaşacağım a. vakit, Aleksandr genç kadının yü 
'• züne hiJdetli hiddetli bakmıştı. 

ket dahilind" veya müstemleke ve çıkabilir. Kaşif 5 metro yüksekli· 
yahududa mühim istinat noktala· ğinde bir merdivenden otomobilini 

~te düşündü. Çünkü Jorj'u fevkalade yakışıklı ve 
tQ eksandr yabana atılacak bir nazik bir delikanlı bulmuştu. 

rında muntazaman kullanıldığı gibi çıkarmağa muvaffak olmuştur. Oto 
54,963 kişi de Hindistanda lngiliz mobilin su üzerinde yüzmesi perva 

rt;k ~eğildi, hisli ve heyecanlı bir Biraz yalnız kalınca Emlin'e sor 
satı. Şu dı>kikada Emlin'e sor du: 

'daimi kıtaları halinde ve 124,948 ne ile olup, karaya çıkınca bu per· 
kişi de ihtiyat efıadı olarak hizmet vane çıkarılır. Pek çukurlu ve rluin 

durmazdı : 

ltk,~ Emlin, şimdi mesut musun 
tıın? 

.._ Çok mesudum sevgilim. 
tord~ llundan evvel saadet yüzü 

Un mü? 
.._ 1-liç . h' 

mı ıç ... 
'Al N lilrıı d' asıl olur, hiç de mi se· 
c ın? 

' Üh! Sevildim ama .. 
' Amması ne oluyor? 

~ ~ Yani kendim onları seyme. 
'ıtıck istiyorum. 

.... Yar mı idı? 
ı· )Q\ ~Çok. Erkekten çok bir şey 

~dık eıııe lazım bana faydaları ol-
1 ~t11 1

lan sonra. Hepsinden kötü 
a ar kaldı. 

ı ~!/~ Demek hiç birintlen güler 
ayrılmadın? 

~b: Ne yazık ki öyle oldu. Jorj 
• ld' "~ ı, Rober kıskançtı. Şarl der· 

~ 5
30kuğun birisi idi .. Hele Piyer'i 
Orıııa, havai mi havai. 

8 ...._ Sonra? 

~ tirıı 'k Velhasıl ellerinden ç•·kmedi-
,~ almadı. 

tı~t~ Zavallı sevgilim ne sıkıntılar 
'

1

~ ki~bilirl Senin o yüksek ve 
A. albııı çok mustarip olmuştur. 

~; lıııa •tık ne kadar çok sevgiye ve 
~01 Yeye muhtaç olduğunu şimdi an
ltid~ın. Keşke daha evvel tanış· , 

' \iıı b· '.Nonoşum, sen tam benim i· 1 
'
111 ij!GJ ıçılmiş bir kaftansın. Sen hiç 
1 ~iıb~c. Mazinin o ağır yükiine iki. 

ltd k en atlanacağız. 

ettirilmektedir . Bu suretle ceman olan sahilden karaya geçmek mese 
- Bana niçin yalan söyledin ? 313,329 kişi tam yetişmiş ve asker- lesi de halledilmiştir. 
- Al Vallahi yalan söylemedim, lik terbiyesi görmüş efrattan iba· Otomobil, kendi sıkletile bera· 

0 kıskançtır. rettir. Bir de, memleketin deniz ve her 15 kişiyi taşıya bilecek bir kuv 
'hd vete maliktir. Otomobilin suda sar -Canım sen bana onun kaba ol ya sevkiyat hususlarında istı am 

b , fettig' i benzin karada sarfettiğinin duğunu söylememiş miyd_in? edilen kıtalara ait u uflmayan ve 
yarısını bile geçmemektedir. Hem kıskanç, hem kaba .. Şim kısa bir müddetle askt>rlik yapan 

1 

1 Otomobilin İnşa tertibatı diğer 
di diyeceğin varnıı? efrat gelir · ihtiyat kısmına dahi otomobillerden farkı yoktur. 

- Onu daha evvelden söylerler .. 
1 

olan bu efrada,birbiri arkasına talim ---------~----
Aartık Aleksandırn üzüntü hafta görmek üzere senede 6 ay ve ondan Amerika mektubu 

ları başlamıştı. içi bir türlü ra~at 1 sonra, daimi askerlerin maiyetinde 
etmiyordu: olarak her sene iki hafta süren as 

-Şu Şarl denen nasıl şeydı? A- kerlik hizmeti gördürülür. 
ma doğrusunu söyliyeceksin. Bunlar, bir harp zuhurunda sev 

-Canım evvelce söylemiştim yal kiyat kıtalarına yetiştirilmek ve or· 

Al k d , .. h . 'tt'k t ' du kuvvetini artırmak suretile istih. e san r ın şup esı gı ı Çt> ar ·ı · d 
k b. 1 b 1 dam ettirilir. Ordunun daha ı erı e-mıya kıs aoçlığı ır azap o mıya aş k 

1 d E 1. 'd b h tt'k j recesi olarak 12 piyade fır ası , ve a ı. m ın mazı en a se ı çe: 1 
.. .. . 2,-son zamanlarda beşe çıkarı mış-

-Goruyoı musun, dıyordu. onla. f k ·ı I2 y anry- Re-
F 

1 

topçu ır a~ı e, evm 
rı hiç hatırından çıkarmıyorsun. a . t 

1 
d .. kkep-Tcrri· 

d gımen a ayın an mure 
kat bunun çok kötü bi~ şey ol uğu 1 torial yani Devlet toprağı ordusu. 
nun farkındamısın? .. Boyle yapaca· 

1
. 

k 1 d.. ge ır. 
ğına te rar on ani' yanına onsen 1 Bu Territorial Milisler ordusu 
daha eyi edersin. 1 kısa bir müddet zarfında askerliğin 

Artık o andan itibaren Emlin ı disiplin ve basit ve fakat mühim 
onlaı dan hiç bahsetmedi. Fakat Jorj kaidderini, silah kullanmasını öğre-
gündüz hayalinden grce rüyasından nen milli ve şehirli efrattan ibaret· 
bir türlü gitmiyordu. tir. Esnayi harpte ordunun yerini tu. 

Emlin, düşündü, taşındı, sordu, tacak bir iktidarı haiz olduğu bü-
soruşturdu, bir kolayını bulup Joıj· yük harbiumumi göstermiş ve bun· 
un adresini ele geçirdi, yazdı. cevap !ardan büyük biı ortu bile teşekkül 
aldı. Cevap verdi ve şipşak buluştu etmi~tir . 19°14 senesinde daimi ve 
!ar. Güzel Emlin Jorjunu memnun ı milıs olarak askerlik yapan asker 
etti. Jorj böyle nefıs bir kadını za· , ferin miktarı daha fazla yani 700,000 
ten epeydir özlüyordu. kişiyi bulduğundan topçu guı ubu 

Jorj yeminler etti: "Seni, dedi, gibi kısımlar tefrikına lüzum görül-
bundan sonra artık hıç kıskanmrya · memiştir . 

- ikinci sahifeden artan -

Bu hadissnin şahidi olan Keller 
isminde bir gazeteci, birkaç gün 
sonra trende ilk defa tabaka para 
koyan şişman ad•mla güzel Veraya 
tesadüf etmiş, onları tanımış ve şiş
mana; 

- Verayı himayenize aldınız 
galiba!., ı 

Diye sormnş .. bunun üzeıine siş· 
man adam sırıtarak şu cevahı ver. 
miştir: 
· - "Anası, babası mı? Galib.ı o 

iki budala ins10dan bahsetrn~k isti
yorsunuz. Onlara ben o akşamki 
rolleri için elliger dolar veı dim. Bu 
bayan ise benim kızım Ethel'dir. 
Şimdi Oklahama'daki evimize dönü 
yoruz. Ben yazdığım bir fılnıi kabul 
ettirmek için buraya kadar gelmiş 
tim. Fakat kabul ettiremedim. Hal 
buki elli bin dolara şiddetle ihtiya
cım vardı. Onun için Ethel ile o ıki 

budala ihtiyara filmimin bir sahne 
sini kibar barlarda bir kaç defa oy 
natarak altmış bin dolar topladım. 
Nazıl? Fikrimi beğendiniz mi?. 

ı,·' Üh! Ne kadar sevinç için. 
' 1 tıı b'i ~~ . ı sen! Aleksandr, sar beni 
'tıııı 

cağım. Ne zaman canın isterse o za· lngiliz imparatorluğuna, 16,000 
1 

man gel. Tamamen serbe~tsin. Dedi. kişilik daimi müstemlekeler kıtaatı 
A t k 1 .. 1 · 1 a hat I ile 185,000 kişiden ibaret lüzum YAZLIK aİ"b· 1 A. · ı ır erine sarıldılar. 

' ı,., &_'adan bir kaç gün geçnıişti, 
~ı lilıi/n tmlin radyoyu açmış, mu 
~ı ı, d 

10

1 
verdiği vecd içinde hülyala-

a ınıştı. 

< 1;ldeksandr endişelendi, heyecan
ı~ r u : 

~Ne düşünüyorsun? 
'' hiç ~~r şey düşünmüyorum, emin 

.._ ır şey. 

~ijıij 0 .. F' akat insan daima bir şeyler 
Ur 'değil mi? 

ıııan'· Hani, radyo çaldıkça gözü. 
' On" 

.I! ~'id· Unc Afrikada bir pazar yeri 
~ 1 de. 

lıli ~ .Jorj dediğin bir müstemle· 
ıı1 dı "al'b , <> ı a. 

.ıı ~rtı. f.J Al Valliihi Jorj'u düşünmüyo
"'t o ... 'ııı onu ne düşüneyim. Ar

.,.ıtr 
' ı. ,,J ..._ D . . 

' dij .. emek ben de gıtsem, benı 
lun . 

1 
..._ y ınıycceksinl 

'•ııııd o. imkanı mı var, nasıl ha 'n . 
. çıkarsın, 

ı, L. Ciörd" "? D k k' qıç .. 
1 

un mu eme ı ma· 
%tartı 0 llıüyor. insan tanıdığını u

~ı. 

ııı,.,' 1'.1cs 1 • b k " ··•· e a en at ıyyen unuta. 

ltı 1 ' liang· · . J .. Ş . 
•~Ok ısını, orı u mu, ar, ı . ...._ N~ Piyeı'ı mi? 

l)j Un~t ayır canım onları drğil, se. 
aıııarn diyorum. 

lr 
1 

yalan skoy emıyeka d1 ş n; 1 go'"ru"ldu"ğu''nden ke.ıdi hudutları ha ta ya an söy eme ten zev uymıya, 

başlı yan güzel Eınlin her akşam eve ıicinde kullanılalıil, n bir koloni Mi 
gelirken dudaklarını Aleksandr'a tes. 1 lis askerleri de katılmaktadır . Bun-
lim edip: dan başka 159,000 lngiliz Hindis· 

-Ohl Sevgilim 1 Seni her gün tan ordusu.ve Hind Prizlerin 44,000 
Hindistan ~skerlerıle berab•r 28,000 biraz daha fazla seviyorum. 

Diyordu. Bu yeni usul bir ay de- Polis kıtalar ile 92,000 Hind ihtiyat 
vam etti. Bir ay sonra Aleksandr efradı da bunlara dahil olmaktadır. 
güzel Emlini göğsüne sıkı sıkı bastı 

rarak: Ankara Radyosu 
-Beni affet şekerim, dedi seni 

çok üzdüm, çok incittim. Artık her 
şeyi unuttum. Şimdi hissediyorumki 
sen benimsin. Kendiminsin, benden 
başka kimsenin değilsin. Oh! Şimdi 
o kadar mesudum ki ... 

-Sahi mi? .. 
Emlin şimdi de Rober'in, Piyer'in 

adreslerini aramıya başlamıştı! 

Macar krallığı 
- Birinci sahifeden artan -

miştir . 
Macar Niyabet Meclisinin bu ka· 

rarı,geçenlerde Somayı ziyaret etmiş 

olan Başvekil İmredi tarafından Mu
soliniye bildirilmiş ve Musolininin 
muvafakati alınmış olduğu gıhi Beılin 
hüküm eti ile· Hitlerin muvafakati de 
tcnıiıı edilmiştir . 

Neşriyat programını tes
bit için bir komisyon 

seçildi 

Ankara : 31 ( Telefonla )- An 
kara Radyosunda nrşriyat tecrübe 
leı ine başlanın 'k üzere olduğunu 

bildirmiştim. Nafia Vekaleti Radyo 
idaresi tarafından hazırlanacak neş· 
riyal rrogramlaıını nıurakabe dmek 
üüere Posta Telgraf ve Telefon 
idaresi Mötbuat Umum Müdürlü~ü, 
Maarit Vekaleti ve Ajans Mümes
sillerinden mürekkep bir Komisyon 
teşkil etmiştir . 

Önümüzdeki hafta içinde ilk 
içtimaını yapacak olan bu Komis· 
yon yapılacak Radyo tecrübe 
neşriyatının programlarını da göz 
den geçirecektir • 

Sinema 
Bu Akşam 

Dünyanın en n.uhrik sesli Te· 
noru ve Unutma Bmi, Av Maria 
Fılmlerinin Büyük Ka!ı•a·nanı 

[Benjamino Gigli] 
Yi nrfis ve şahane bir tarzda 

1 
vücude getirilen. ihtiras, Aşk ve 
Güzellik sahneleııJe dolu 

(Saadetim Sensin) 
Büyük musiki şaheserinde tak 

dim ediyor. Musiki ve Giizel Film 
meraklılarına tavsiye ederiz. 

969b 

Açık Teşekkür 
Türk Sözü Gazetesi mü· 

dürlüğüne: 

Eşimin doğumunda büyük ha 
zakat ve şefkatini gördüğüm Ada 
namızın çok değerli ebelerinden Ze· 
lihaya borçlu bulunduğum saygı ve 
hürmetlerimin sayın gazetenizle ken 
disinc iblağını rica ederim. 

Elektrik Şirketi 
Fen işyarı 

9697 SAlf ÖZEVIN 

Almanca Dersi 
Berlin Üniversitesi Lisan Enstitüsünden mezun Naşit Güneysu, en 

yem ve en giizel usullerle Almanca ve Kimya dersleri vermeğe başh· 

mıştır. Müracaat Yeri : 

9682 

Karasokuda, seyyar maliye 
tahsil şubesi civarında No. 28 

4-7 1 
~-----------------~------

SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarı 

Adana Şubesi 

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

9677 5-10 

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 bildirir. 

(Yurd Kızılay caddesınde istiklal Okulu 
2 9691 karşısındadır.) 

G. A. ---------• ~~~~~~~~-·~-~-

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

., 
J.. 11 rnrrıamc Srı: •ı J6li \ı•şrı ııın/11 : 2ıı,-;ı t<J,lll 

Ölçüler Nizamnamesinin 
4 üncü, 11 nci, 12 nci ve 14 ncü fasıllarını . . . ' 

değıştır.en nızamname 

- Dünden artan · 
10 el, 15 el, 20 el. 25 el, 30 el, 35cl, 50 el, 70 el, 75el,100 el vo 2 1 

Şarap şişeleri : 
30 el, 35 el, 50 el, 70 el, 100 el, 1,5 1, 2 1, 3 1 ve 3,4 1. 

Sut şiseleri : 
25 el, 50 el, 75 el, 100 el, 1,5 1 ve 2 1. 
Şira, sirke ve yenilir yağlar için şişeler : 

50 el, 75 el, 100 el, 1,5 1, 2 1, 3 1, 4 1 ve 5 1 

1 O el den küçük hacimdeki şişelerle sifon şişelorinin istenilen ha. 
cinıde yapılması ve kull3nılması caizdir. . . 

imal tarzı ve terkipleri itibarile yukardd sayılı gı uplardan bırıne 
girebilecek akıcı maddeler için o grııplarda tesbit edilen şişeler kullanı · 
lır. 

Ecza kapları 

Madde 2 - 75 inci madde aşağıda yazıldığı \eçhıle drğiştirilmiştir: 
Ecza taşımağa mahsus şişelerle 74 üncü nıadd!'de yaz~lı boylardan 

büyük şişe ve damacanalar üzerinde hacimleri yazılı olsa bıle muayene 
edilmezler. 

imal maddesi 

Madde 3 - 76 ncı rna.1de aşağıda yazılı olduğu vcçhile değiştiril-

miştir: · 1 
İçinde ispirtolu ve diğer içkilerle akıcı maddeler satılan şışc" 

camdan ve bu işe elverişli porselen vesaire gibi toprak mamulattan ya· 
pılır. · 

Şekil 

Madde 4 77 nci madde aşağıda yazılı olJuğu vrçlıile değişti· 

rilmiştir. .. 1 k 'l · 
74 üncü maddede yazılı olan şişeler dipleri duz 0 mı ~artı e ısle· 

nilen biçimde yapılabilir. 

Tesmiye 

Madde 5 - 79 uncu madde aşağıda gö;terildiği gibı değiştiril· 
miştir : 

(Sonu Var) 9583 
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Sahife 4 

Adana Bors ası Muameleleri 

CINSı 
---

Kapım alı pamuk 
Piya!';a parlağı ,, 
Piyasa temizi " 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

Beyaz 
1 Siyah 

Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik,, 

.. "Tohumluk,, 

l u~day Kıbrıs 
,, Yerli .. Mentane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek. 
Susam 

1 
Uoıt yıldız Satıh 

üç " " 

PAM UK ve KOZA 

En 
K. 

= 

-22 

-

35 
y 

Kilo Fiati 
Satılan miktar az 

s. 
En çok } 

A. S. Kilo 

--·------ ----- ------· 

37,50 
------~~~---------· 

APAGI 

-1 1-----
ç l~IT 

-1-==lı=--
ı ----~ 

HU BU BAT 

~.25 3,50 --
-2,90 2,95 

--·-~---- ---~--------

---ı-----
--

----=I=---15-:So 
UN 

ı __ 
-~ .a ,-.o co Öört yıldız Doğruluk __ I __ 

::: üç .:.: " 
,, 

::ı c o -= Simit ,, 
- eti 
·- :> Dört yıldız Cumhuriyet ...:.: ::ı 

~ trl üç 
" " 

Simit 
" 

-, 
Liverpol TeJgraflan Kambiyo ve Para 

31 I 8 / 1938 iş Bankasından alın mışlır. 

Santim 1' ene 

Hazır 

1 
4 

1. Teşr in Va. 4 
2 Kfınu n 

" 
4 

7~7 -J,ırtt 1 1 
r-.,....R-=ay'--iş:...n_1a_r_k _____ 50- 44 

Frank ( hansız ) 1-~ 1 43 

Hint h< zı r 3- 89 --,-U-o...,..la_r_(...:..A_m~e=-r-ik-'a'-)---ı- 2 5 

Trirkaörll 

r 
•• •• •• 

TURKSOZU 

IMatbaacıiıkl Gazeteci~ik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik . makinalarmda 
yaptırabilirsiniz. 

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

eseriniz daha kıymet-; 
0 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü - ~ 

zelleştirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücelJithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KiTAP 
* 

C l L D 
* 

GAZETE 

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

Resmi eurak, ced
vdler, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türk~özünde ya 

pılır • 

Türlsözü matbaa
sı "Türksözü,,nden b1ş 
ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

-----------------------------------------------------
il 

Kumbaraı 
1 

-.. 

. 0 

biri 

1 Nevyork 

~!erlin ( ıngiliz ) -6- 114 
-8-ı 30 Frank ( İsviçre ) 00 - 00 __ .._. ____ i l 

. 

Yalnız on beş gü n 
n 
t-

devam Pdecek ola 
fevkalade tenzila 
tan istifade edini z 
Fırsalı kaçırmayınız 

Şimd iye kadar 36 Jiraya sat 
lan sağla 

,_ 
m 

şık ve hafıf S J N G E R 
bisikletleri 30 liraya satılmağ 

başlamıştır. 

Bu tenzila tı Singer bis 
nız 

mek üzere Reklam için yapmıştır. 

a 

iklet fabrika sı ya]. 
15 gün devam et 

Acantası: Adana Hükumet caddesinde 

•• { 

Omer Başeğme Z .Ticarethanesi<lir 

Telgraf - Başeğmez Telefon -168 
9490 47-80 

Her mevsim ve muhite gore 

ç AY 
Albayrak . Mus tafa Nezih Çay· 

Adana 
ALI 

)arının muvaffak ıyet sırrı bundadır 

için hazırlanmış K OKULU , Serinletici Yazlık Çaylar, 
tler içinde hususi kutu ve pake 

RIZA KELLEŞ EKER TiCARETHANESi 

ne gelmiştir. Bir fincan çay g unun bunaltıcı sıcaamı karşılar 

-----------------------~----------~C~-~ 

1 

TURKtV! 

ZIRAAiifRAsı 

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 
• 'fi w p 

Tabiatın büyük lütiif ve nimetinden istifade ediniz. 

Radyo aktüyitesi bütün dünya Kaplacaların
kinden yüksektir. 

Romcttizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğet· ve 
Mideden muztarip olanlarla Cilt Hastalığı olanlar mutlaka bu 

-ILICA Y AJ elmelidirler: 

Senelerce Çocuğu olmıyanlar kudreti fatıranın bu feyzinden 
müstefit ve mesut olmuşlardir . 

Gazinosu, Lokantası, Furunu, Kasabı 
Bakkaliyesi, Berberi vardır. 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir her şey UCUZDUR 

Tiren Ücretleri yara yarıya tenzilatlıdır. 
FIY ATLAR ŞUNLARDIR ; 

Kuruş 
Bir Gecelik Otel Odası 200 Odalar dört kişilik-

.. .. Taş Odalar 125 tir. Fazlasından fark 
" " 

Birinci Baraka 75 
alınır. 

ikinci 50 " 
,, 

Hususi Banyo ~o Bir kişi Ücreti, gün-
Umumi Banyo 15 de iki defaya kadar. 

Yazın Çif tehana gelmiyenler kışın ağrılardan U)"uyamazlar. 
Kışın çektiğiniz istirabı unutmayınız 

iki. g. 17 - 18 9579 _____________________________ ..._.._. ..... ~---

1 Eylul 

BELEDİYE İLANLARI 
-------------------------------------------------' 

1 Yeni istasyon asfalt caddenin garbinde yapılacak yaya kaldırılll~ 
trotuvar ve beton plaka inşaatı açık olarak eksiltmeye konulmuş! 
2 - Muhammen bedeli 4131 ,97 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 309,90 liradır. 
4 - ihalesi eyliilun 15 inci perşembe günü s:ıat onda Belediye eneıt 

meninde yapılacaktır. 
5 - Sartname ve d iğer evrakı Belediye Fen işleri MüdürlüğündJI 

isti yenler oradan parasız alabilirler. · 
6 - İsteklilerin ihale günü saat onda muvvakkat teminatlarile birli 

tc daimi encümene müracaatları ilan olunur . 
1 - 6 - 1 o - 14 9697 

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

1 

Tarsus American College 
Erkek Lisesi Amerikan 

Dersler 27 Eylfılde başlar. 
Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığnca tasdik edilmiştir . 
Türkçe, lngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

Yatılı ücret 230 lira, gündüzlü ücret 50 liradır. 
2,3,5,1,3,6 Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 

Adana ziraat mektebi 
müdürlüğünden: 

26,27,29,-8-938 tarihinde eksilt · 
meleri yapılacağı ilan olunan mekte· 
bimizin mayıs 938 sonuna kadar sa 
de yağ, koyun etile beş kalem me· 
vaddı müşteile ve iki kalem maden 
kömürüne ist t!kli çıkmadığından 29 
8 ·~38 tarihinden itibaren ongün 
müddetle uza tılarak 8·9·938 perşen 
be günü saat 9 da vilayet ziraat 
müdürlüğünde müteşekk~ I komisyon 

tarafından eksiltmeleriiyapılacagından 
isteklilerin o gün °/0 7 ,5 dipozitoları 
nı mal sandığına yatıraı ak komisyo 
na müracaatları ilan olunur. 
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1 ÇOCUK HASTALl<LARI 1 
1 

MÜTEHASSISI 1 
Dr. Nihal Bayat 

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

Yağ ve Pamuk Liıllil 
Şirketinden : 

Şirketimizie Mersin'de 
metre murabbalık bir sahasıfl11 t 
zarlık usulü ile parke veya bC 
yaptırılacaktır. . 

Taliplerin şifahen veya tabf'I . 
Mersinde şirketimiz Direktör!nğ~ 
müracaat eylemeleri ilan olunur· 

6 - 7 9671 

Sa tı1ık taş ve enkflı 

Boy 25- 70 
En 25- 30 
Kalınlık 15-20 

Yukardaki eb'adda Mt>rsİfl 5 
gari parlak taştan 2500 adet 
ve bunlarla beraber enkaz da 

51 

lıktır. istekl iler, 
Ulucami civarında Kömür pat3 

(J 

dönecek yerde Abdurrahman • 
nere miiracaatlan 9672 5 

Umumi neşriyat müdürli 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü mabaaSI 


