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LMANVA • FRANSA 1 

INIRINDA TEHLiKE! 
Almanya; Fransa hududlarında 
açıkça tahşidatta bulunuyormuş 

lnıan makamları endişeleri yersiz buluyor 
Pa · leg· rıs: 5 (Radyo) - Jurnal gaıe-

ba~k~l~an harekatı hakkında bu sa· 
1 nııshasında şöyle yazmaktadır: 

lur 
11

Alınanyanın her ne bahasına o
dit~ olsun abloka altına almak iste-

1 Fransız hududu istikametinde 

askeri hazırlıkları devam ediyor. Ren ediyor. Fakat bu tahkimat henüz 
civarındaki .ıı evkiler, askerlerle do- toprak seviyesindedir. Şimali AJman-
Judur. Almanyanın dört tarafından ya alayları, alelacele Fransız hududu 
harp malzemesi nakletfllekte o]an na götürülmüştür. Garbi \'e Cenubi 
otobüsler, hudutlarda mekik dokuyor- Almanyada bir çok büyük şoselerde 
!ar. Tahkimat kemali hararetle devam askeri sebepler yüzünden seyrüse-

, fer mımedilmiştir. 

RADiKAL KALKINMA 
Berlin : 5 [Radyo] - Almanya 

manevralarının Ecnebi memleketlerde 
bıraktıtı akisler Almanyada büyük 
bir dikkat ile takip edilmektedir • 
Halbuki Ecnebi matbuatının telaş 
ve heyecanına hiç bir sebep yoktur. 
Almanya sulh için çalışmaktadır . 
Hitler ;bunu muhtelif nutuklarında 
lüzumu kadar anlatmıştır. 

Tedbirlerini ihtiva eden 
yeni bir kanun projesi 

Yeni bir 
• 

bava ejderi 

Lz.130 
Büyük Alman Zeppelinin 
inşaatı yakında bitiyor 

Berlin: 5 - Makamı aidinden 
bildirildiğine nazaran inşaatı bitmek 
üzere bulunan .. LZ 130" Zeppelin 
in yakınlarda ilk hava seyahatını 
yapması takarrür etmiştir. Birleşme 
amerikanın şimal kısmı, af manya 1 
Zeppelin hava hattına ihtiyacı bulu· 
nan Helium gazını vermekten istin 1 
kaf etmiştir. Enternational hava hat 
tında bir inkilap doğuran bu Zep- ı 
pelin hava hattının inkişafı uğrunda 

Amerikada Zinufuz bazı zevatın bu 1 

helium gazın verilmesi hususunda 
çok çalışmış iselerde bir netice el· 
de edememişlerdir. Uzun bir tetkik 
ve tetebbiJ neticesile Zeppelin ile 
seyaha't daha emin bir şekle ko
nulduğu gibi hemde Hydrogen gazın 
iotialine mani olacak yeni bir terti
batta buna llAve edilmiştir. Alman 
hava mahafili bu fenni tetebbüatın 
verdii:)i neticeden pek memnundur. 1 

6 Mayıs 937 tarihinde vukua gelen 
Lakehurst Zeppelinin müthiş bir ka-1 
zasından sonra, geçen •;ene Alman 
hava nazırı Goering, ilmi tetebbüa
tın vereceği neticelere k ~dar :zep
pelin hava hattının icrasını bir emir . 

r~---.. < 
Halaydan AtatOrke 
şükran ve saygllar 

Hatay Devlet Reisi Büyük Şefe 
Hatayın bağlılığını, tazimatını arzetti 

Antakya : 5 ( ·Anadolu 
ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor ) - Hatay Dev 
let Reisi Tayfur Sökmen , 
Devlet Relsll61ne intihabı 
mUnasebetlle TUrklye Rei
sicumhuru BUyUlt Şef Ata
tUrke Hatayhların sarsıl

maz ba6hll6mı, minnet ve 
fUkr anım blldlren ve ,ah
al tazimlerini arzeden bir 
tetgraf çekmlftlr • 

Hatay Devlet Ralsl,Su
rlye Reisicumhuruna ve 

keza Lübnan Cumhurrel
slne de telgraflar gönder
mlftlr • 

Ankara: 5 (Telefonla) -
BüyUk Şefimiz AtatUrk , 
Hatay Devletl Reisi Tayfur 
Sökmenin Hatayllların his
siyatına tercüman olan ve 
Ulu Öndere tazlmlerde bu
lunan telgrafa cevapta bu
lunmu,ıar, Hataya saadet, 
refah ve Hatay Devlet Re· 
isine muvaffaklyet temen
ni etmı,ıerdlr. 

Mısır Kralı F aruğa 

S UiKASD 
YAPILDI Köy işleri yeniden 

plan laştırılmakta 
"'----._ ______ _ 

ÇIFçf , iŞi VE 

Mısır kralının 
Türkiye seyahatı 

Kral Faruk ilk 
baharda geliyor 

, name ile menetmişti. Müsail bir va 1 

ziyetin hulOI etmesinden pek yakın 1 

larda bu memnuniyet emrinin kaldırıla 
rak Zeppelin hava hattının başlaya 1 
ca~ı tahmil') ediliyor. Şimali .Atlantik 
üzerinden seferle~ini yapacak olan ı 

Z -.J30 Zeppelinin ne dereceye ka 
dar eşyaların alınıp alınmayacağına 
dair henüz bir karar verilmemiştir. 

Su sporları 
Krala bir 

sahasında bulunan 
Suriyeli ateş etti 

TARLASI 

dı,: tnkara : 5 (Hususi muhabirimiz· \ 
~c~· - Hükumet proğramında en 
~c/ş Yeri almış ol3n köy mevzuu ü- 1 
cı~lldc lüzum görülen tedbirleri ihtiva ) 
litk~·k l:zere tam.im edilip Kamulaya 
l>ro· ırn edilmiş olan muhtelif kanın 
k k Jcl~ri, dahiliye efü~Ümeninde tet-
18 bc·d~lrniş ve bunlar tevhid edilerek 
kep 01uın ve 174 maddeden mürek· 
İegi Yepyeni bir "Köy kanunu,, Pro 

ba1.ırlanmıştu . 
ktiktYeni proje, rejimin hedef tuttu~u] 
kcıııuc~ kalkınmanın bütün temellerini, 
ltıek_tı . hükümler halinde, tesbit et. 

Cdır. 

'' trı l(~ınutayın bu devresinde çıkma
lltırıı u ternel olan yeni projenin ka
lGrı ~~ınasından sonra, köye ait bü· 
'"takş er ve çalışmalar planlaşmış o
~ohn Ve köy idaresi, yeni projenin 
u~a-u akta olduğu bugünün icaplarına 
tekti~. Şartlar içinde tekevvün ede-

(~o~~fu~u iki binden aşağı yurtlara 
~t;ıg11\d nufusu iki bin ile yirmi bin 
dcıı a olanlara kasaba ve yirmi bin
c,ktj~ok ~üfııslu olanlara şehir_ dene
d;ıhi: B Nuf~su iki binden aşağı olsa 
tıahiy cledıye teşkilatı mevcut olan 
k;ı'"be, Vilayet ve kaza merkezleri 
kcırı 1111 a İtibar olunacak ve Belediye 
c"lcri 

1•tıa tabi \utulaı:aktır. Ancak 
01cıu toprağa tabi olarak dağılmış 
11Gfu8~e~Jerde bir toplu kısım iki bin 
1'1tıııu 11 h~ti~a etmedıkçe orada bu ka
l C:llıtı~kum eri tatbik olunacaktır. 
"<ılık ~ib~· rnektekp, otlak, yaylak, bal· 
eh d 1 orta malları bulunan, toplu 
~a~. batınık yerlerde oturan insanlar, 
tıy lt \ çe ve tarlalariyle birlikte bir 

I(·~ ıl edeceklerdir. 

oy, bir yerden bir yere götü· 

K~ 4 (Radyo}- M151ran genç 
kraliçesi F nidenin ~ anur .us~ni başla' 
rında vazihemletmcsi beklenmektt-cir. ' 

Kral; muhakkak bir ölümden nasıl kurtuldu? 

Bu münısebetle kral Farukun Tür 
kiyr:ye yapacağı seyahat ilk bahara 
tal.k edılıniştır. 

Doktor Aras 
lstanbu\da 

l..tdnl u': 5 (Telefonla) Hari 

Bu st>yahat, Mısır Kralının, Kral 
ol.foktan sonra hariç ınr.ınleketlerc 

y;ıpacağı ilk sı-yahat olduğu için hü · 
yük rhcnımiyet vcrilm::kt~dir. 

O.ger tarahan Mısır hariciye ve 

ziri, Türkiye . Mı.;ır paklının imzası 
münasebetile Hariciye vekili Tevfık 

Rüştü Arasın Kahireye yaptığı seya 

ciyt! vt ki ı inıiz Dokto~ Tevfik Rüştü I 
Aras düııkii ekspresın arkasına ta· . 
kılan hususi vagoııla Aııkaradan 1 • 
şehrimiıe gelmişlerdir. 

1 hatı iade etmek üzere teşrinievvel 
Doktor Aras Haydarpaşada hü 

kumet ve parti eı kanı tarafından 

rülebilen veya götürülemiyen malla 
ra sahip olan ve bu kanun ile ken· 
disine verilen işleri yapan başlı ba· 
şına bir varlıktır. 

ı de Ankarayı ziyaret edecektir. merasimle karşılanmıştır. 

----------------~---------------------------
1 

Türkiye - ltalya ticareti-
Köyün orta malı, kanun karşısın . • • k • f l d 

da, devlet malı gibi korunacaktır. nın ıiı ışa 1 y o un a 
Bu gibi mallara el uzahnlar, devlet 1 

malına el uzatanlar gibi ceza göre· 

ceklerdir. Kö~ halkına veya köy or- Roma mümessili Ulu Şefimize 
ta menfaatlerıne ayrılan yapı ve top. 

raklar, bina ve arazi vergilerinden 1 hayranlıklarını izhar etti 
müstesna tutulacaklardır. Satın al· 
ma, istihlak veya herhangi bir yolla 
köy namına alınmış veya alınacak o
lan veya köy elinde bulunan toprak 
veya yapılar, hiç bir harç ve resme 
tabi olmaksızın hpuya bağlanacak 
!ardır. Bu yapı ve tokpraklarla köy 
gelirlerine hacil konamıyacaktır. 

Köy ıdaresi muhtar, dernek ve 
encümenden terekküp edecektir. 
Muhtar ve dernek azaları köy seç
meleri tarafından seçilecektir. Encü 

mende, dt'lrnt>k tarafından yılda bir 
kendi azaları arasından seçilecektir. 
Muhtar hem derneğin, hem encü· 
menin başı olacaktır. Bu kanunla 

1 
veya başka kanunlada köy idareleri. 
ne verilen işleri görmek ve gördür il 
mek muhtarın, derneğin ve encüme
nin vazifeleri olacaktır. 

Köy muhtarı ile köy derneği a 
zalarının seçimi dört yılda bir birin
citeşrin ayı içinde yapılacak ve ikin 
citeşrinin ilk günü işe başlayacaklar- 1 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

İzmirde İtalyan Ticaret Odasında 
yapılan hararetli bir toplantı 

İzmir : 5 (Hususi muhabirimiz· 
den telefonla) - Bari Fuarı mümes
sili ve ltalya korporasyonları umum 
müdürü sıfatile şehrimize gelmiş olan 
İtalyan mebusu Andrea Cılento . fu
arda tetkikler yaptıktan sonra Birinci 
Kordondaki Ticaret odasında yapı
lan içtimaa iştirak etmiştir. 

Bu toplantıda İtalyan konsolosu 
ve Türk bankaları müdürleri, Ticaret 
odaları ve İtalyan bankaları müdür· 
!eri hazır bulunmuşlardır. 

Toplantıda bir nutuk irad eden 
B. Andrea Cillento, Türkiyede göze 
çarpan kalkınma, refah ve canlı ham
lelere hayran kaldığını, Atatürk reji
mi ve Atatürk çocuklarının takdire 
değer gayretlerini gördüğünü, bil
hassa Atatürke karşı büyük hayran
lıklar duyduğunu, lzmir fuarının en 
mütekamil Avrupa fuarları ayarında~ 

bulunduğunu ve coğrafi mevkii iti-

barile bu fuarın, Avrupa fuarlarının 
hepsinin fevkinde bir rol oynamağa 
namzed olduğunu, İtalyanın, Türkiye 
mahsullerinin bellibaşlı müşterisi ol· 
ması itibarile İzmir fuarına ve dola· 
yısilc Türkiye piyasasına çok yakın 

bir alaka gösterdiğini söylemiş, bil
mukabele kalkınma vaziyetinde bu
lunan Türk sanayi we ticaretinin İtal
yanlarca son derece ehemmiyet ve· 
rilen, iş ruhu taşıyan Bari Fuarına 
iştirak suretile Türk mamulatı ve 
mahsulatını geniş mikyasta tanıtma
larını, propoze etmelerini teklif et
miş, nutkuıiun sonunda Türk • İtal
yan ticaret ve klering anlaşmalarını 

da tesadüf edilen zorlukları öğren

mek arzusunu izhar etmiştir. 

Numaileyh devamla eylul orta 
larınd" yeni bir ticaret anlaşması 

- Gerisi ikinci sahifede -

KRAL FARt:K 

iskcnderİJ e: 5 
ter ajansının husu.;i 

(Radyo) - Roy
muhabiri bildiri-

\'Or: 

. Mısır Kı·alı Fnruk bugün muhak-
kak bir ölUmden kurtulmuştur. 

Bu sabah bu,yuk yüzme havuzun
da Mısır gençliği tarafından yapılan 

su sporlarını takip eden Kral Faruk 
bu mUsabak:ılarda birinciliği knzann
na şampiyonluk kupasını \'erip husu
si tribUnUnc dönerken, o sırada halk 
arasından tab:ıncn ile Krala ateş 
edilmiştir. Bn anda Kral soğukkanlı
lıgını asla bozmamış ve tevakkuf et
memiştir. Kurşunlar Kralın hiraz ya
nından geçmiş ve halktan birisini de 
şakağından ,\'aralamıştır. 

Kral hadisevi mUtcakip derhal 
sar:ıya avdet ct~iştir. 

Hadise esnasında hemen yapılan 
tahkikat neticesinde iş anlaşılmıştır.~ 
~ Krala tnbanca sıkan adam bir: 
Suriyelidir. V c suikastrinin fo.bnnca-1 
fsmı~ hedefi tamamen \Kral olm:ıklal 
beraber, o dakikada şimdilik hu,,iyeti 

•meçhul Surivelioin yanında bulunan 
•bir Mı~ırlı-;abuk -dn,·~ak suik~ 
lcinin dine vurmuş ve bu .. uretle kur
·~~ıa;:--~:r;;;;-~lıO'a-; h~deften şaşmış-
6;> , \ 

tır. 

Suriyeli <lcrh:ıl tevkif cdilmiş(İr· 
t:ıhkik:ıl dcrinlcştirilıncktcdir. 

Japonların 
vaziyeti 
çok fena 
On yedi , on sekiz 

yaşındaki çocuklar 

bile askere çağrılıyor 

Japon taarruzu 
püskürtüldü 

Şanghay : 5 ( A. A. )- Japonlar 
üçyüz kilometreden daha uıun süren 
Çin müdafaa cepheleri karşısında 
ekserisi on yedi , on sekiz yaşların· 

daki gençlerden müteşekkil dörlyüz 
elli bin kişilik on sekiz fırka tahşit 
etmişlerdir. Japonların Yang-Çeonun 
cenup sahilinde hattı yarmak için 
yaptıkları taarruzlar püskürtülmüştür. 

Londra piyasasında 
yaş üzümlerimiz 

Gönderilen ilk parti 
kapışılırcasına satıldı 

lzmir: 5 (Telefonla) - Londra· 
ya gönderilen ilk parti yaş üzümle. 
rimiz kapışılırcasına satılmıştır 

Üzümlerimizin Londra piyasa 
sında ümidin fevkindt: rağbet gör· 
mesi üzerine yeni siparişler gelmiş
tir. ikinci parti yaş üzümler de bu 
günlerde sevkedilecektir. 



• 

Sönmüş bir imparatorluğun kül
lerinde modern bir Türkiye 

Yaratan büyük adam 

r ·u R K 
INGıLIZCE; BELFAST TELEGRAPH GAZETESiNDE 

Yazan: Garel Hautman 

fngilizler diğer memleketleri ek· 
santrik hususiyetleriyle tanırlar. Me· 
sela Fransızları "Kurbağacı,, olarak 
tanırız, çünkü her nedense hayali 
mizde Fransızların kur bağa) a düş 
kün oldukları yer ttmişhi. Aynı şe 
kilde Türk'ü hatırladığımız zan an 
hayalimizde onu fessiz yaşatmak 

mümkün olamamıştır. Nedense o 
kırmıZJ ve püsküllü serpuş daima 
Türk ile beraber }ürümüştür. 

Halbuki hayalımizdeki b~ tasvi 
ri değiştim emiz İcap ediyor. Çün
kü fes artık Tiirkiyeden çıkmış ve 
mazi) e ait her eşya gibi müzelerde 
yeni mevki'ini almış bulur uyor. 

Modern Türkiyenin tarihi doğru 
dan doğruya bir adamın hayatının 
hikayesidir. Bu hikaye, memleketini 
garp usuliyle idare etmek hayalini 
besliyen ve bir avuç seçme arkada· 
şiyle bu hayalinin hakikat olduğunu 
görmek bahtiyar lığına eren bir Türk 
zabitinin hıkayc:.ictir. 

Sönmüş bir imp ratorluğun kül. 
!erinden modern bir millet yaratan 
bü) ük asker ve devlet adamı, bu 
devrin Bismark'ı ve Talleyrand'ı o· 
lan bu adam Kemal Atatürk'tür. 

Umumi harbi müteakip osınanlı 
imparatorluğu, müttefikleri olan Al
manya ve Avusturya ile beraber, 
çöktü. Osmanlı imparatorluğu yega
ne esası islam dini olan bir impara. 
torluktu. Bu din dolayısiyle Türk 
emperyalizmi sadece Osmanlı impa 
ratorluğu hudutları içinde değil, ha· 
Jifeye manen bağlı bulunan yüzbinler· ı 
ce müsliimanın kalplerinde yer al
mış buJunuyordu. 

Osmanlılar Abdülhamide padi 
şah olmaktnn ziyade halife olması 
dolayısiyle. bağlılık gösteriyorlardı. 

Bütün memleket, asırların birbirine 
devrettiği eski adetlerden ayrılmı· 
yor. lslamiyet hükümdarları ise bu 
adetlerin muhafazasına sıkı bir itina 
gösteriyorlardı. 

Kemal Atatürk, diğer memleket· 
ler maziye bağlılıktan kurtularak 
dev adımlarla ilerlerken ve hayal 
tarzlarında birçok inkilaplar yaratır· 
ken kendi memleketinin sırf bu eski 
adetlere bağlılık yüzüznden terakki 
ye ulaşmadığını görmüştür. Garplı 

görünüşü taşıyan ve garp fikirlerini 
memleketine aşılamağa kalkışan ilk 
Türk Mustafa Kemaldır. Kemal 
Atatürk umumi harpten sonra bu 
düşüncelerini tat'Jik fırsatına kavuş
tu. 

O sıralarda iktidar mevkiini ele 
geçirmek için çarpışan iki parti var. 
dı. Bunlardan biri, zihniyet an'ana
perest ve politikası emperyalist 
olan Jön - Türk partisi idi. Bu 
parti, programının esası olarak bü
tün şarkta müslüman dinine mensup 
kütleleri birleştirmek ve Türkiyeden 
Hindistana kadar uzanan bir isla
m iyet imparatorluğu kurmayı gaye 
ittihaz etmiştir. 

Mustafa Kemalin idaresindeki 
Nasyonafü.t parti ise daha küçük 
ve daha toplu ve modern bir mem· 
leket kurmak ve sadece Türkün 
malı olan bir Türkiye yaratmak is 
tiyordu . Mustafa Kemal bir avuç 
kuvvetile muazzam kuvvetlere karşı 
koyarak giriştiği mücadeleyi kazan· 
dı . Bu mücadelede yalnız bütün 1 
dünya değil, binlerce vatandaşı da 1 

kendi aleyhinde idi . J 

Umumi harpten sonra sultan , 

1 
tehlikeli bir şahıstan kurtulmak ka
rarile , Mustafa Kemali Anadolu
daki askeri silahtan tecride memur l 

etti. Fakat bu zelilane hareket kar 
şısında isyan 'eden Kemal askerin 
elinden silahı alacağı yerde Anado· 
ludaki ku vvetleıi daha müessir bir 
şekilde teşkilatlandırdı. 

Daha soııra bu kuvvete istinat 
~derek lstanbuldaki resmi hükü 
mete muhalif bir millet meclisi 

kurdu. Bu hareket 1919 da vuku 
bulmu,ştur. 1920 de Kemalin nüfuzu 
millet meclisini hakiki Türkiye hü
kumeti olarak tanıtacak kuvveti 
bulmuştu. 

O aralık Kemalin esaslarını kur· 
duğu bünye ani bir sarsıntıya uğ 

radı . fstilaf devletleri mültecilere 
karşı kuvvetli bir cephe alarak 

milli kuvvetlerin erkanından bir 
çoklarını memleket haricine gön· 
derdiler. Mamafih Mustafa Kemal 
henüz mağlüp edilmemişti.Madr.mki 

o henüz düşmanlarının eline geç 
memişti, o halıie o serbest bulun
dukça yeni Türkiyenin hiç bir ~ey· 
den korkusu olamazdı. 

Türkiyt yi Avrupa kıtasından 

silip çıkar~n sulh muahedesi a1.!Y· 
hinde bütün memleketi bir sene 
içi ııde harekete getirdi. Yunan isti. 
lası başlayınca bütün memlekete 
yeni bir vatanperverlik hissinin ilk 
tohumlarını o attı. Yunanlılar püs 
kürtüldükten ve f ngiliz istilası tehli
kesi bertaraf t:dildikten sonra Mus 
tafa Kemal ancak ncfos almak ve 
memleketini yeniden kurmak imka
nını buldu. 

Evvela hilafeti kaldırmak sure. 
tile İslamiyet hiyerarkisine müthiş 
bir darbe vurdu . Türkiyeye garp 

adetleı İnİ Sl)ktu 1 fesi ortadan kal
dırdı, kadınlaıı tesettürden kurtar
dı, hükumet merkezini lstanbuldan 
Ankaraya nakletti, köylüye topr.ak 

ve ziraat aletleri verdi , şehirlerin 
ihtiyaçlarını temiıı etti , memleketi 
demiryollaril ördü ve memleketi 
sanayileştirmek üzere fabrikalar 
kurdu ue makineler getirtti. 

Bugün Kemal Atatürk yaratmış 

olduğu eserlere bakarak pek haklı 
olarak ken<lıside muvaffak olmuş 
bir adam nazarile bakabilir , çünkü 
Atatürk, her şeyden üstün olaı ak, 
Tiirk milletine şiMdiye kadar maz 
har olamadığı bir saadet getirmiş · 

tir . 

Bugün Türkiye çok kuvvetli bir 
mekiye maliktir, çiinkü askeri l>a
kırndan Avrupanm büyük devlet 
letleri için çok ehemmiyetli bir yer 
tutuyor. Türkiyenin dostluğunu ka· 
zanacak her büyük devlet bir harp 
taktirinde büyük bir avantaj temin 

etmis olacaktır. hiz bu dersi 1916 
da çok acı tecrübelerle öğrendik. 
E~er lngiltere Türk dostluğunu he
ndz tamamiyle kazanmamış bulunu
yorsa dahi, bunu pekleştirmek im· 
kanından mahrum değildir. 

Türkiyeye açılan 16 milyonluk 
kredi işiyle yakından alabdaı bulu· 
nan M

0

aliye Vekili daha geçenlerde 
söylediği bir nutukta Türkiyenin 
bundan böyle fngiltereze düşman 
bir gurup arasın.la göıülmiyeceğin! 

bildirmiştir. Vekil lngilterenin gös· 
terdiği yardıma mukabil Türkiyeden 
hiç bir talepte bulunmadığını kay· 
dederken şöyle demiştir: " Başka 
bir memleket olsaydı türlü imtiyaz· 
hr isterdi, fakat fogiltere hiç bir ta 
lcpte bulunmamıştır." 

Sayın Vekilin bu sözleri büyük 
bir kıymet Ae ehemmiyet taşıyor, 

,r l, ............................................... ~mmma••--G11E!B~PUmEDE.S~.~ 
ı 
Sıtma kursu açıldı 

Kursa sivil ve asker 
doktorlarımız iştirak etti 

Sıtma kursu dün sabahleyin şeh· 
rimiz enstitüsünde, enstitü müdürü 
doktor Seyfiddinin bir nutkile açıl 
mış ve derslere başlanmıştır. 

Öğretmen Okulu 
talebeleri geldi 

Yaz tatillerini lstanbulda geçiren I 
Öğretmen Okulu talebeleri 3/9 9381 
Cumartesi günü saat 18 de Yarci- ' 
rektörleri Bay f brahim Soyer'in ne· 1 
zareti altında şehrimize avdet et· 1 

mişlerdir. 

G~nç öğretmen namzetleri, İs
tanbulda bulundukları 1,5 aylık bir 
müddet zarfında şehrin büti n tarihi 
abidelerini, müzelerini ziyaret et· 
mişler ve bu suretle bilgilerini gör· 
güyle birleştirmek suretile kuvvet· 
leştirmişlcrdir. 

Nüfus cüzdanları 
1 

ucuzlatıldı 

Dakiliye vekaleti, nüfus müdür 
lühlnine bir tamim göndererek, bez 
kaplı nüfus cüzdanlarının fiatıııı 
bildirmiştir. Bu tamime göre, 3356 
sayılı kanunla bez kaplı nüfus cüz
dar.larının kıymeti beş kuruşa indi 
rilmiş ve bu husus hakkında oluna· 
cak muamele maliye vekaletinden 
malmüdürlükleıine tebliğ edilmiştir. 

Tapu sicil muhafızı geldi 

nek azalarının yeniden 
olacaktır. 

Köyün öğretmeni ve'f' 
olursa baş öğtetmeni, var' 
ratif müdürü, yoksa arala. 
cekleri biri, köy sınırları 
cut dt-vlet teknik ıniie 
çalışanlardan valinin seçeeef. 
dernekte tabii aza olarak 

tır. L" .. ··ı Jerdt uzum goru en yer 

Bu kur!.a bu yıl 71 sivil ve 66 
asker olmak üzere 137 doktor işti· 
rak etmekte ve dersler bu işlerde 
çalışan ilmi bilgi ve kabiliyetleri 
yüksek olan mütehassıs doktor lan. 
mızdan lçel mıntıkası sıtma müca
dele reisi Abdurrahman, enstitü mü 
dürü Seyfiddin, laburatuvar şefi 

Enver tarafından verilecektir. Avcılar bayramı 

Vilayetimiz Tapu sicil muhafız
lığına tayin edildiğini yazdığımız 
Üsküdar Tapu sicil muhafızı Celal 
Güven şehrimize gelmiş ve vazife 
sine başlamıştır. 

lar heyeti karariyle muht•~ 
liler tarafından tayinine r1> ~ 
dilecektir. Gerek devlet 
köy işlerini görürken muh 
muhtarm emriyle hareket 
memurlarına karşı koyanlar 
memurlarına karşı gelenler 
göreceklerdir. Vali ve KaY ~ 

1 köy işlerini bu kanunun hıl 

Enstitü müdürlüğü bu sene kur
sa iştirak eden doktorların fazlalı 
ğım göz önünde tutarak enstitii bi 
nasındaki ders salonunu genişlet· 

miştir. 

Bu ayın 11 inci günü Adana Av
cılık ve Atıcılık Spor kulübü tara 
fından ( Misis ) havalisinde Avcılar 
bayramı yapılması kararlaştırılmış· 

tır . 

1 

1 
Bir ekmekçi cezalandırıldı 

' ne göre yiiıütmiye ve her 
!erine o köyün ihtiyaçlarııııl 
sine, köy gelir ve imece . 
göre Dahili ye Vekaletirıill 
direktifleri dahilinde proğr• 
mıya ve bu proğramları tat 
ye mecbur bulunc~caklardıt· Kurs 11 birinci teşrin 938 tari 

hine kadar devam edecektir. 

Sıtma Enstitüsünde 
Tekamül kursları basladı 

Her sene olduğu gibi bu sene de 
5 Eylüldan itibaren (66) askeri ve 

(71) de sivil doktorumuzun iştirak 

ettiği sıtma tekamül kursları başla. 

mıştır. 

Tekaüt ve dulların 
üç aylıkları 

L>efteıdarlık muhasebe müdür 
lüğünce tekaüt, dul ve yetimlerin 
maaşlarının bugün~en itibaren şu 

şskilde verilmesine başlanacaktır. 

6 Eylul salı askeri 1 numaradan 
300 numaraya kadar. 7 eylul çar 
şamba askeıi 301 numaradan son 
numaraya kadar 

8 Eylı1l perşembe mülki 1 nu
maradan 200 numaraya kadar. 
9 eylfıl cuma mülki 201 numaradan 
son numaraya kadar 

Mahkemelerde yaz 
tatili bitti 

Haber aldığımıza göre bazı mümtaz 
zevat bu bayrama davetli bulunmakta- 1 

dırlar. Bayr~ma iştirak etmek isfr 1 

yen Kulüp Uyelerinin Cuma gününe ; 
kadar h r gün öğleden sonra! arı 

1 
Kulübe müracaat ederek iştirak · 
şartlarını anlamaları lazımdır. , 

Y adırlı köyün~e l 
1 

Bir kadın yangın esna-
sında ehemıniyetli su -

rette yaralandı 

Saımbeyli kazasının Yadırlı kö- 1 

yünde Ahmet oğlu Mehm~t Bozanm 
evi henüz anlaşılamayan bir sebep- : 
ten dolayı yanmıştır. 1 

Ekmekçi Mustafa furununda ha 
mur ekmek çıkardığından belediye 
encümenince beş lira hafif para ce. 
zasile cezalandırılmıştır. 

Bir genç suda boğuldu 

Ali Zıhni oğlu Salahiddin Altı· 
kulaç , Defterdarın bagı denmekle 
tanılan yerin civarında yıkanmak 
üzere Seyhan nehrine girmiş ve uo 
ğulrr.uştur. Nehirden çıkarılan ce
sedi doktor tarafıııcJan muayene 
edildikten sonra Yeni mez::ırlığa gö. 
mül.ı.üştür. 1 

Yaptı~ımız tahkikatta Salahid 
dinin Saralı olduğu ve nehirde yü· 
zerken sarası tutarak boğulmuştur . 

Sarkıntılıkta ve tehditte · 
bulunmuş 

Kamil oğlu Abd~llah adında 
birisinin Nacaran mahallesinde otu 
n:. !:. nail kızı Haticeye sokakta 
:.;u kıntılıkta ve tehditte bulunduğu 

Yangın esnasında evin içerisinde 
bulunan Mehmet Bozanın karısı vü j 
cudunun muhtelif yerlerinden ehem· 
miyetli su~ette yanmıştır . Yangının 
ne suretle çıktığı tahkik edilmektu 

dir . 1 şikayet edilmiş ve Abdullah yaka· 
!anarak hakkında kanuni takibat 

Bir katip alınacak 

Şebrbiz Sıhhat ve İçtimai Mua 
venet Müdürlüğü kalemine yazısı 

güzel ve daktilo bilir bir katip alı. il 

nacaktır. 

Tapuda tayin ve nakiller
1 

1 

yapılmıştır . 

YENi NEŞRlY AT 

ÇOCUK 
Çocuk mecmu'asının 102 inci 

sayısı çıktı. Bu sayıda çok güzel 
çocuk hikayeleı i ve çocuk terbiyesi 
mevzuunda yazılar vardır. tavsiye 

?.O Temmuzda yaz tatili yapan 
mahkemelerde bugünden itibaren 
faaliyete geçilecektir. 

Bu münasebetle mezun bulunan 
Hakimlerimiz de vazifeleri başına 

Merkez tapu memurlarındaıı Şev 
ederiz. 

ket U~ur Seyhan tapu baş katipli· 1 

ğine, Kadirli tapıı memuru Hikmet ----------""'™'"".._ __ _ 
dönmüşlerdir . Gencer lllerkez tapu memurluğuna, 1 t } 

Bahçe tapu memuru Mehmet Ham.' Türkiye - ta ya 
Çifte ile oynarken di Kadirli tapu memurluğuna, Cey- 1 • • • k" f 

han tapu katil,i Ş:ıkir Atilla Bahçe : tıcaretının iu ışa 1 
tapu memurluğurı.ı, Merkez tapu me-

Küçük kardaşını çene- murlarından Besim Akçal Dörtyol j - Birinci sahifeden artan-

siı den ağır surette tapu memurluğuna, Dörtyol tapu me 
yaraladı muru l-Idşim Oğur Osmaniye tapu 

memurluğuna, 0.;maniye tar.u me-
l mum Mehmet Tüzkan, Seyhan tapu 

Paşalı köyiinde oturan Abdullah 
sicil muhafızlığı katipliğine Osmaniye 

oğlu on dört yaşlarında Hüseyin j F h 1 
t.ıpu katibi et i Kayaltepe, 

1 Albayrak bağda kaııfaşı altı yıış 
• Sairnbeyli tapu memuru Salih Topuz 

ların<laki Mehmetle beraber O} uıı ı 
merkez tapu memurluğuna tayin 

oyn.amağa başlamışlardır. Bu sırada edilmişlerdir. 
Hüseyin eline geçirdiği dolu av tii- J 

fenginin tetiğine elini dokundurmuş Nikah töreni , 
ve patlayan çifteden çıkan saçma 1 

lar küçük Mehmedin çenesine İsa· Su işl,.ri <laiı esi mühendislerinden 
betle ağır surette yaralanmış ve k- Halit Sü nerman ile Muazzez Celal 
davi edilme~ üzere Memleket has· Güvendirenin nikahları dün Bele 
tahaoesine yatırılmıştır · diye Evlenme memurluğu salonunda 

5 EYLOL 

Gök yüzü açık. Hava h.,fjf rüz· I 
garlı, En çok sıcak gölgede 36,5 de 

rece. Geceleri en az sıcak 19 derece. 

bir çok giizide davetlilerin huzurile 
yapılmıştır . Genç çiftleri tebrik 
eder ve uzun yıllar saadetle!" dileriz. 

Mühendis Fikri 

Bir müddettenberi mezuncn Is· 
tanbulda bulunmakta olan Bele !iye 
Fen işleri Müdürii Mühendis Fıkri 

şehrimize dönmüştür. 

için müzakerelerde bulunmak üzere 
Ankaraya gidecek İtalyan heyetinin 
Ankaraya gitmeden evvel lzmire 
gelmesinin ve lzmirdeki 1 iiru, İtal· 
yan tüccarile temas etmesini temin 
edeceğini, tüccarların. bu heyete 

lazım gelen şeyleri 1'zah dınclerini ı' 
söylemiştir. 

Tüı k ofis müdür vekili B. Rahmi 
Zallak cevap vermiş, İtalyan:n bu 1 
sene lzmir fuarına iştirak etmiş ol. 
masının memnuniyetle karşılandığını j 
B. Andre:\ Cillento gibi bir ş ·hısı 
ay rica fuarı tetkik.! memur etmrk 
sureti le İtalya kor porasyonlaıının 
gösterdiği alakayı tcıkdir ettığini, · 
her tki memleket ticari münasebet· 
!erinin normal bir seyir dahilinde 
ve zorluksuz inkişafı İçin gosterdiği 
temenniye samimiyet, meınnuiyetle 

iştirak eylediğini şöylemiştir. 

Tüccarlar Türkiye ltalya klenig 
ve ticaret anlaşması hakkında muh 
tt·lif mütalealarını bildirmişlerdir. 
Bu mütalealar umumiyet itibarile 

Merkez kazalarında her 
işlerinde kaza idare heyeti 
rini görmek üzere valinin\., 
ceği bir zatın reisliğinde k 
müdürü, merkez hiıkümet si 
merkez ziraat memuru, yok 

miinasip göreceği m rke.ı1 • 1 d l . . . vıll memur arın an ıırısı ve 
lemlerinden tensip edeceği e 

·dar murdan mürekkep kaza ı 

titeşkil oluııacaktır. 
Maarife ait işlerde bir 

müfettişi ve diğer hizmet "e 
rini alakalandıran işlerde dt 
Jet memurlarından biri b! 
~ vıl 
aza olarak Bulunacaktır. ı.ı 
köy işler 'nde m•ilhak kaZ~ 
heyetlt-ri salahiyetlerini ha•: 
tır. Muhtar, dernek ve ene~ 
!arı ve köy memurları hak 

. "' za muhakemat cncümenı V 
de bu heyet görecektir. :o 
heyete reis seçtikleri zata .. 
rinde kaymakam salahiyet: 

1 

ket etmek salahiyetini de " 
ceklerdi~ 

1 Bu projedeki sınır İŞ t b 
köyler ar2sında çıkabilecek; 
ra ait hükümleri neşredece 

Telefonltl 
gaz maske 

Viyana: 5 (Radyo) btl 
.. de 

sonbahar Viyana sergısın t 1 'bll firıııalar gayet yeni terli ~ 
cehhf'Z muhtelif gaz 111115 

te~hir cdı ceklerdir. 
Bir A\usturya fiınıa!-• f• 

gazlar dan sakınma işleı inJe ııı 
dokunan te!efonlu bir gaz 
meydana getirmiştir. Utı ıfl 
teşhir edilecektir. ____,.., 

Ceyhan İcra . 
d fl' 

memurluğun a 

C. . •· k t ve 5" 
ırısı, nev ı, ıymc bl' 

safları aş .ğıda yazılı malla~le 
tan dolayı açık artırma 1 

1 
cağından artırma Ceylınn .. ~11 
da 15 9 938 Perşembe gıı~tf 
14 - 15 de icra olun:ıcıı 
rak edc::c .. klerirı göst ıile~,r 
mezkur mahalde bulıını1'l11 

olıırnur. l 9 938 '1' 
1 inci artırma Ja 111 11,ıı 

kıymetinin > iizrle 7 5 ini ı ul_ cı 
d<>n ~atışı gtri bırakılıp 2 1~0 
maya çıkarılan 35J44 ~1 

malısulu. 
:1713 

Türkiye Almanya kleringi ~1 

. !Jı' bir plaf on dahilınde yeııı t 
ma yapılması m rkf'zinde 
etmiştir. 



~nı _ 1938 Türk sözü 

~ÜÇÜK ~~r.~kuşu Genel Direktör-( Türkkuşu genel f 

lugunden: 1d. kt•• J •. v •• d DOKTOR ıre or ugun en: 
'( ürkkuşu teşkilatında motörlü ve Türkkuşu tf'şkilatında motörlü 

motörsüz tayyareler üzerinde öğret 

eler Söylüyor vt. motörsüz tayyareler üzerinde Öğ· ı 
men olarak çalışmak maksadile ye· retmen olarak çalışmak maksadile 
tiştirilecck 15 gence ihtiyaç vardır yetiştirilecek 17 gence ihtiyaç var. İ 
ve aranan belli başlı şartlar şunlar· 

dır. Aranan bellibaşlı şartlar şun 
t _Doktor Herbeı t ;·-·-·-·- Yazan ·-·-·-·-·· komiser, ancak, efen dır : !ardır: 
I !sırı öldüğü maa· i K l R t i dim bana hırsız. 1 - Türk (soyundan} olmak. 1 _ Türk (soyundan} olmak 
esef b' h • osa { ay enav i lardan korktugvunu 2 - iyi hal ve şöhret sahibi bu f h h'b' b b ır akik attı; • ~ · yi hal ve şö ret sa ı ı u · 

d~ılnda.n şüphe e J-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·! söylerdi! lunmak. lunmak. 
e k E k 3 - Sağlık durumu tayyareci S Ik d · ı 

lu .. 1,..~ 1Yeceği gibi, kendisinin öldü· - Yaa. E, peki do tor tsin i. . 3 · ağı urumu tayyarecı o· 
·•ı I b ı · h kk d ı olmağa elverişli olmak. 1 · ı· 1 k 

il uş olmasında şüphe yoktu. Ça- min öldürmüş o a i eceğı a ın a mağa e verış ı oma . 
Şrn ? D 1 4 -· Boyu 1.58 den aşağı ol- 4 8 1 58 d ğ ı se la odasında yazı nıcısası yanında intibamız nedir ost arı var mıy- · oyu , en aşa ı oma. 

lii~dı kıymetli bir Tebriz halısı üs dı? Tanıdıkları? düşmanları? mamak. mak. 
.... k 5 - En az lisenin onuncu sını- E 1 · f cJ,· • e, alları iki yana ayrık ve sağ - Pek az dostu ve tanıdığı v<\r. 5 n az iserıın onuncu sını ını 
nın frnı bitirmiş olmak. b' · · ı k ltı~ k Parmakları yumruk şeklini al dı onun .. Kabul ettiği zi) :ıretçiler, 

6 
_ En az 

181 
en çok 22 yaşın ı ıtırmış oma · 

ı~.. ıvrık, yatıyordu. Hayli dolu o- hemen hep pul tacirleri ve k..>llek- 6 En az 18, en çok 22 yaşında j 
q,, y da olmak. 

ti . 1 azı masası üzerinde büyük, de. siyoncularıyJı. olmak. 
Pu~ı~Jj kalın bir pul albümii, bir - Adlarını biliyor musunuz? Öğretmen namzedi olmak üzere 7 • iki vesika fotoğrafı ibraz et 
~ıtt ataloğu, yapıştırıcı ince ka - Doktorun ufacık ve kara kap alınacak gençlerden Türkkuşu teş- mek. 
tc1ır Şeritler, bir pertevsiz, muh lı bir not defteri bulunuyordu; isim kilatında uçuculuk öğrenmiş bulunan Öğretmen ramzedi olmak üzere 
sin .. Pu~_lar duruyordu, Doktor Et- )eri bu deftere kaydetmek ıade- planörct.ilük B. veya C. brövelilere alınacak gençlerden Türkkuşu teşki-
~a~ oldurüldüğii zaman albiime pul tiydi.. işe başladıkları ta1ihten, hiç uçma- !atında tuçuculuk öğrenmiş bulunan 
b ll~Şlırrnakla meşgul olduğu, bes· Komiser yazı masasının çekme mış bulunanlara da planörcülük B planörcülük B veya C brövele i1e 

1
Ydi. ~ gözlerini çekip araştırdı, küçük not brövesi aldıkları tarihten itibaren işe başladıkları tarfhten, hiç uçma· 

ş10t01i_s doktoru, cesedin yanıba defterini bularak, yaprnklarını göz nizamname mucibince yatı, yemek mış bulunanlara da planörciilük B 
iltk a dızüstüne gelerek, kafatasının den gt>çirdi; gözlerini tekrar uşağa ve giyim masrafları Türkkuşuna aid brövesi aldıkları tarihten itibaren 
Ytnilsındaki öldürücü yarayı mua- dikerek: 1 olmak üzere ayda lise 10 tahsilini nizamname mucibince yatmak, y~- İ 
•iı c .'diyordu. Bu yara hiç şüphe. - Siz puldan anlamıyorsunuz , , görmüşlere 25. liseyi bitirmiş olan· mek ve giyim masrafları Türk kuşuna 

'Şıındi k · · ı· d v d k? P k ki d d' 1 11 lara 30 lira ücret verilecektir. ait olmak üıere ayda lise 10 tahsili. \re d'· .. omıserın e ın e tuttugu eme e yazı e ı. an amış o 
i\rıı Uşunceli, dikkatli bir tavırla saydınız, b\.lnun bize çok faydası Gelecek senelf'r icinde uçuculuk ni görmiişlere 25, liseyi bitirmiş o 
lart~~nda kımıldatarak ağırlığını dokunurdu! Ne aşırıldığını tesbit et- kudretlerinin artış Jerecderine göre !anlara 30 lira ücret verilecektir. 
asla gı bronzdan yapılmış "Uyuyan mek, bizi bir bayii uğraştıracak ! 

1 
görecekleri zamlar hususi hir tali· Gelecek seneler içinde uçuculuk 

arka~ şeklinJeki masa üstü süsü, Kolleksiyon hakkında hiç bir fikriniz mat!a tesbit edilmiş bulunmaktadır. kudretlerinin artış derecelerine göre 
'Urer an kaf atasına hızla indirilmek yok mu? j Türk kuşuna bu suretle seçilecek görecekleri zamlar hususi bir talimatla 

1 1
Yle açılmıştı. - Maalesef, komisı r, hiç bir fik )erin öğretmen muavini oluncaya ka. tesbit edilmiş bulunmaktadır. . 1 

du,ı ~ Aşikar, doktor, suç aleti bu· rim yokl dar, normal olarak beş sene cvltn· 1 ürkkuşuna bu suretle seçılecek-
Pış;kl akın, üstünde saç telleri ya- Komiser, not ddteriııin yaprak memeyi ve hususi bir taahhütname !erin öğretmen muavini oluncaya ka 

larını çevirmeğe devamlar, birden yi imza ederek Türkkuşunun vere dar, normal olarak beş sene evlen· 
du, ~Oıtıistr, birdenbire uş::ığa dön· 

1 

gözlerini tekrar u~cığ1' ç.ı-virerek: ceği vazifeleri on sene müddetle memeyi ve hususi bir taahhütna ı.e 
duru Şak, orada büyülenmiş gibi - Acaip şey, ya bu notu nasıl görmrği kabul ve taahhüt etmesi yi imza ederek Tüı kkuşunun verece 
dık:.' ~Öılerini yerde yatan ölüye I izah ederi:? Di~l?in, bakın ~urada ., şarttır. ği vazifeleri on sene müddetle ğör-
ltr dışlı ve şimc.Ji alnına biriken 

1 

ne yazılı; Martının puldan mukem· Bu hususlar hakkında fazla taf· meyi kabul ve taahhüt etmr!sİ şart -
' ~~lalarını siliyordu. mel surette anladığını şimdiye kadar 

1 
silat almak isti yenler Türkkuşu ta- tır. 

f~yj .~ıldiğinizi bize anlatınız! Hiç bir hiç bilmiyordum! Mesela dün bana )im-terbiye bürosu Direktörlüğüne, Bu hususlar hakkında fazla taf· 
~~al etmeden! j avuç dolusu p•ua ödiyerek ele ge- do~rudan doğruya şahsen veya yazı şilat almak İstiyenler Türkkuşu talim 

~o Evet, evet, komiser... Ben. çirdiğim "Mavi Merktir., diye anılmış ile müracaat edebilirler. terbiye bürosu direktörlüğüne doğ· 
~Vdcn saat beşte çıktım. ı pulun sahte olduğundan bahsetti!., 1 Kayıt muamelesine Cumhuriyet rudan doğruya şahc;en veya yazı ile 

Bu b k 1 k ' ) k K · BI' k b k a f k not mu··racaat edebilı'rler. ası) h nu u auar ati o ara omıser ıs, a 1 ar u a Bayramına kadar devam olunacağın· 
atırlıyorsunuz? dofteıini kapadı ve bir dini, beti, ' dan müracaatların bu tarihe kadar Kayıt muamelesin.:: cumhuriyet , 

"~•ip' .. E.fendim bana bir mektup benzi tebeşir gibi bembeyaz kesilen yapılması lazımdır. 9715 bayramına kadar devam olunacağın 1 

' M t' d v k d dan mu"racaatların bu tarihe kadar ~p l ar m,, emişti. "Bu mek- uşagın omuzuna oy u: l 
~a·t . ugün Londraya varmalıdır. -Doktor Etsin böyle bir şey not 6 10·14-18-22-26-30-4-8- l 2 J yapılması şarttır. 
tgİtıjşıındi beş. Trene yetiştirebi etmiş olacağını, tabii heseba katma · 

1 
6 - 11 - 16-21- 25-1- 6-12 - 18 

ııı~ktı.ı~'' Ben de acele evden çıkıp mıştınız! Martin Hel; sizi doktor Her 1-25 9716 I 
a11 ol u trene yetiştirdim. Eve ya. bert Etsi öldürmekten tevkif ediyo· 

\ştı.ı a~k döndüm. Saat altı ol. rum! Bir itirafta bulunmak istermi- l Heyecan, Aşk, ihtiras ve feda- l 
la'tıışt. e ortalık kararmağa baş- siniz! Hakkınızda dahrı hayırlıdır! • karlık Filmi 

1
• Uşağın suratı, alçıdan bir maske Seyhan vilayetinden: 

~~ 'd .. Güzel! Demek ~ki saat 6 da görünüşüyle camitleşti; Flek kısık 
Ond" k l d ? Unüz. E, :;onra ne yaptı sesle ke e e i: 

d~~ MuH:>ğa girdim. Doktor ben 
1 ~c;~ dönüşte yiyecek soğuk 

işti Dazırlamamı tembih etmişti. 
tqbı aha sonra bir şişe Mozel 

ı.... çıkarn k .. h . 
~ •. D l:ı uzere ma zene ın· 

di erken saat yediye gelmişti. 
ı · Ilı bu k d • ~ ı tı" saatte yeme yer i. A-

'.ıtı ler 
iırad e Çağırmasını bekledim. 

- O, bunu. . o, bunu .. 
N " b ? S" 1 . - e o unu ... ,, c:;u. oy eyın 

de, vicdarfınızı rahatlaştırın! 

-0, "Mavi Merkiir,. ü ... MerkıJr'ü ... 
Birdenbire haykırarak, ken-

dini cesedin üzerine attı, öliinün kas 
katı kesilmiş yumı uğunu açmağa 

davrandı. Zorla oradan kaldırıp ge. 
riye çekilerek, uzaklaştırılcıbildi. 

- Pul, oradadır! Onu almalı-

14 Lira maaşlı Dörtyol husu~i 

muhasebe tahsil memurluğu ile 40 
lira ücretli merkez evrak tevzi me 
murluğuna iki ki~i alınacaktır. 

Orta m«'kteph n mezun ve kanu· 
ni evsafı haiz o!anlcırın evrakı mÜs· 
bitelerile vilayete müracaat etmel~ri 
ve bu ayın onuncu cu:nartesi günü 
saat onda umumi meclis salonunda 
yapılacak müsabaka imtihanında ha . 
11r bulunmaları ilan olunur. 9718 ~ bir a, ~a~ma olduğu gibi yapa· 

'tı sa";ok ışım de vardı tabii. La
~~a h·ı~ek=z olup da doktor beni 
tıı a a ç ~ 

yım ... Suçlu, odur ... ) alnız o... 1-------
Uşa~ın bütün vücudu, sarsılıyor. 

'-'e., agırmayırıca, kuşkulan-

~ Ve? 
'\om· r..., •ser .. 1 •. 

••1ıy0 d 1 goz <'tını uşaktan a 
t u . 
Ve?. 

........ 

~~I ç:alı 
t qtıtk _şrıı<l oda~ınııı kapısına 

tıı, ' •Çerisine kulak kabart-
~Olh· 

"•lser 
D· I • sabırsıLlıkla araştırdı. 

du; ancak aradan saatler geçtikten 1 

sonra, cirı~yet hikay.!sini anlatabildi. j 
Suratı lıeyazla kurşuni arası bir renk I 
bağlamış, hanıp bir halde, doktorun 
akibetini, işin içyüzüııü açı~a vurdu. 

başımdan giderek, kendisini vuıup 

yere serdim. Sonra da zillere ba· 
sarnk tehlikt: işareti ile etrafı ayağa 
kaldırdım. Henüz hayatı kurtarıla. 

bilir, sanıyordum .. Lakin .. E, şimdi? , 

Şimdi o pul grne onun elinde.. ve 1 

gene vermemekte inat ediyor, iş- 1 

"M . M k. .. b 1 1 te.. wı er ur., u.. u pu u, ge-ne 
o muhafaza ediyor .. Onu avucunda 1 

mezara da beraber gölürecek .. 

işte 

YAZLIK 
Sinenıa 
Bu Akşam 

Sevilen ve çok beğenilen üç 1 

Büyük artist: ı 

Annabelle ı 
Jean P. Auınont ve 

Jean Murat 
nın bir sureti fev'rnladc de ya· 

rattıkları ve he-yecanı hiç bir za· 1 

man unutulmıy~cak olan i 
(Aşk Kanatları) ı 

Fransızca Sözlü 1 

Büyük Fılmi takdim ediyor. 
Başdan başa zevkle seyredilt'cek 
müstesna bir eser. 

İsmail Kemal Satır 

~ ızılay civarında İskan dairesi yanın 

Hastalarını hergün sabalıtan akşama kadar kabul eder . 1-26 

---------------------------------------------------, 

SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarı 
Adana Şubesi 

( 6 Ay vadeli) Memuri 

kredi muaınelesine başlamıştı 
Belediye caddesi No : 20 

9677 9 -10 ______________________ ._. _______ ___,,_, ______________ ~ 

Adananın ilk (Biçki Yurdu) 

Refika Recep Tümerka 
Her gün ·9 dan 12 ye kadar yeni talebe kaydına baş~adığınıv 

son modellerle atölye kısmını da faaliyete geçirdiğini bildirir. 

(Yurd Kızılay caddesinde istikl~I Ok 
G. A. 5 9691 karşısındadır.) 

=---------------------------------------------------1 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

•) 

Kararname J\ 'u: '' 1<>8 \e~ri tıırılu : 2U/71193B 

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

değiştiren nizamname 

- Dünden artan · 

1 · Areometrelerin tesmiyesi umumiyetle saplarının ıçınc yeri 
tirilmiş ıskala kağıdları üzerinde )cızılmalı ise de sapın inceleği veya 
zılac 1 k tesmiyf'nin uzun:uğu İcab ettiriyorsa bu tesmiyeler areome 
nin karnının içine yapıştırılmış elverişli kağıdlar, üzerinf' de konula 
lir. Areometrenin kaınının üzerine yazı veya marka koymak memnudur 

2 Areometre taksimatı üzerindeki tesmiye aletin cinsini ve 
için kullanılacağını şüpheye düşürmeyecek tarzda göstermeli, eğer ar 
metrenin kendi adı bunu bildirmİ)orsa hangi akıcı madde için olduğu 
rıca yazılı bulunmalıdır, 

3 Areometı el erin hangi . uhunet derecesinde doğru gösterec 
üzerinde yazılmalıdır, 

4 . Areometrelerin Üzerlerinde yukarıda bildirilen tesmiycler 
başka bunların yapıldıkları sene ile fabrikanın adı ve imalat sıra nu 
raları da yazılı olabilir, 

5 Areometreler, içlerine batırıldıkları mayiatın saplarına 

tırmanıp yükseldikleri parçalaıın "Meniskus,, en derin yerlerinden sa 
larak okunurlar. Süt, boya, debagat hülasaları ve permanganat gibi g 
ri şeffaf ma) i ve mahliillerdeki okunmalar tırmantının en üst yerinj 
yapılır. Böyle olursa areomttr e ıskalasının öyle okunacağı ayrıca ya 
olmalıdır. ıı·lJhk

1

\enıenize ne kadar sürdü? 
11fad: unu tahmin edemiyt'ce

~i ~lk~er bir omuz silkişie : 

- ... Ve o, br.nde eksik olan bu 
harikulade pulu satmağa yanıışma

dığından ... Bt"n, kendisine bunun 
için bilva!'ıta külliyetli fiatlar tek. 
lif ettiğim halde ... Gene satmağa 
yanaşmayınca, yanma uşak olarak 
kapılandım. Bu pulu çalmak istiyor 
duın .. Evet, çalmak ... ve bir defa· 
cık da görmek .. Hiç olmazsa sadece 
görmek! Bugün görünce, iradem e· 
!imden gitti; kendimi zaptedeme 
elim .. Doktora şahsımı tanıttım ... 
Tanınmış pul kolleksiyoncusu Mar· 
tin Hel olduğumu bildirdim. Tekli 
fimi yeniledim .. ve pulun değerinin 
bir mislini teklif ettimse de.. Buna 
rağmen satmağı gene reddedince .. 

itirafı, artık fısıltı halindeydi: 
- işte böyl,... vaziyet bu mer

kezde, komiser .. Tıpkı tıpkısına; ay 
ni ayni ne böyle.. "Mavi Mer kur,, .. 
Oh, ne harikulade bir pul.. O, benim 
olmalıdır .. : 

9719 
6 . Areometrelerin termometre derecelerinin santigı at taksimatı 

' göre yapılmış olduğu, üzerinde bir yazı veya işaretle gösterilmelidir, 

4~ ~r. ~i 1
• dedi, birkaç dakika 

hıı Ç, hic- b• d . . 
~ (!1', ka v ır ses, sa a ışıt· 

h~1 rı Pıyı açtım ve l.ıurada .. 
-...... elle · · . • ı 've. b tı tıtrıyordu : 

r1 ~0r ~Örd~tada efendimi yerde 
~t .. ltı, ki urn. Deı hal yanına se· 

~ ıitıt rı_ı seçtim. Sonra imdat 
D tırıe b 

~ eın k astım ve .. 
~ 1 ···e u" 1 'lı \iakaı oy e ha ? Söyleyin 

! tın . f d' . . k 
ı lıtı ı b· ' e en ırııızın pe 

1 1Jrı<J1 r Pul kolleksi) onuna sa 
b lı6u 
uen ınalumunuz mu luı? 

PUidan bir şey anlamam 

1 ehdit savurdtfm. Bunun lizerine 
ürktü; .. Ben bu sefer de pulu ade. 
ta dilcııdi~im halde, doktor, polis 
çağırmağa kalkıştı .. Bu aralık aklım 

Artık saçma, sapan lakırdılar 

sıralıyordu . 

- O pul, şimdi benim olacak, 
değil mi? .. Doktor, artık o pulu ba. 
na vermelidir,. Mademki demin ken· 
disi öldü.. Yaşamıyor.. Attık ba
na vcı melidir onu, "Mavi Merkı1r,, 

ü! .. Söyleyin ona da versin artık 
bana, komiser .. LGtfen .. Siz söyleyin 
ona ? ... 1... 

1 ÇOCUK HASTALI . LARI 
MÜTEHASSISI 

Dr. Nihal Bayat 
Adanaya geldi 

Hastalaıını herglin Mahmut 
paşahanıkarşısında 18numa · 
rada hususi muayenehane~inde 
saat 14 -18 arasında ka-
bul eder. C. 

7 Areometrelerin üzerlerin•ie, ayrıca tesbil edilmemiş ise, ağ 
/ık yüzdesi areom~treleri için PIP ve hacım yüzdesi areometrcleri i 

1 de v/v i~aretleri yazılı olabilir. 

Vanh' payı 

Madde l 3 - 133 iincü madde aşağıdaki şekilde dt>ğiştirilmiştir 
Bu nizamnamede yazılı areometrelerin yanlış payları şunlardır : 
1 . Areometre ıskalaları : 

A Ağırlık yüzdeleri areometre/eri : 
00 

1 
0,5 

i gösteriyorsa 

" 

(Sonu Var) 

O/o 

0,4 
0,25 



1 

.. ahifc 4 
E 

Adana Borsası Muameleleri 
-

-PAMUK ve KOZA 
Kilo Fi ati 

CINSı En az En çok 
Satılan miktar 

K. s~ __ A...: - s. Kilo 

Kapı malı pamuk --- , - - - - -

Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 35 38 

-
YAPAGI 

Beyaz 
1 1 1 Siyah 

ÇIGIT --
Ekspres 

1 1 
iane 
Yerli "Yemlik,, 

1 " 
"Tohumluk,, 

HU BU BAT 
Pu~day Kıl.ms 

Yerli 3,25 -- - 3,50 .. --
" 

Men tane 
Arpa -2,90 2,95 
Fasulya 
Yulaf . - ----
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu --·--

1 
Mercimek 

1 Susam 16 
UN 

Dört yıldız Salih 1 
üç 

" .. 

' 
:ı... - Dört yıldız Doğruluk ·- --..c d 
~:;: üç " " 1. :ı c: -Simit o..:: 

" - d ·- > Dört yıldız Cumhuriyet 

1 

...:.: 8. C'I ---
r-- uç " " 

Simit " 
Liverpol T elgraflan Kambiyo ve Para 

1 

5 I 9 I 1938 iş Bankasından alınmıştır. 

Santım Pene 

Hazır ı-4_E_ /,ıret lso-I« 
1. Teşrin Va. 4 67 Rayişmark 

Frank ( Fransız ) -3-143 2 Kanun 4 75 ,, Sterlin ( İngiliz ) 6 14 
3 I~ Hint hazır Dolar ( Amerika ) 1 25 

Nevyork 8 30 Frank ( isviçre ) 00- 00 

Seyhan defterdarlığından: 

Kapalı çarşı saç bedestan 
Kmşıyaka K:nşıyaka 

Miize civarı 

No: 
59 

4 
2 

76 Camii cedit 
Çukur meşcit 
Sip~hi pazarı 
Kerasoku kundurdCI 
çıkmazı 

1 

23 
Kunduracı 

Şükrünün 
İşgalinde. 

Cinsi 
Dükkan 

" 
Mağaza 

Ev 
Ev 

Dükkan 
Dukkan 

Senelık muhammen 
40 Lira bedelı 
41 

175 
50 
50 
25 
80 

Yukarıda mevki ve cinsi yazılı gayri menkullerin birrr senelik icarla
rı açık artırm:ığa çıkarılmıştır. isteklilerin 12 Eylul 938 pazartesi günü 
saat onda yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat akçalarile Ddterdarlıkta 
toplanan komisyona gelmeleri 26-6 9678 

,. 
TÜRKSÖZÜ 

Matbaacılıkl Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk· 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorsa
nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane-

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

I<ITAP 
* 

C l L O 
* 

GAZETE 

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

Resmi eurak, ced. 
vf'IIer, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya 
pılır . 

Türksözü matbaa
sı '"Türksözü.,nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

Trirks6zft 

C. H. P. Seyhan llyonkurul Başkanlı
ğından: 

1 - Adananın Seyhan mahallesinde yapılacak iki dersaneli ilkokul 
binası inşaatı ( 4167) lira (55) kuruş keşif bedeli ile açık eksiltmeye- ko. 
nulmuştur. 

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

3 - isteklilerin keşifnameyi ve sair evraki görmek için parti 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 makbuz göstermesi mecburidir. 

21 - 25 - 30 - 6 9665 

Devlet Demiryolları Adana İşletmesinden : 

Borve Niğde istasyon hangarlarının zeminlerinin parke işleri açık ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 12- 9- 938 pazartesi günü saat 10 da 
Adanada işletme binasında yapılacaktır. işin tutarı 1725,5 metre murab. 
baı olup beher metre mu,abbaı 260 kuruştanmuvakkat teminat parası 
336 lira 47 kuruştur. Bu işe dair olan şartname ve mukavele projeleri 
Kayseri, Bor, Niğde, Mersin ve Tarsus istasyonlarında veAdana yol Baş 
Müfettişliğinde parasız olarak görülebilir. isteklilerin 2490 numaralı ka· 
nun mucibince lazım olan vesaikle beraber ve yeni sene Ticaret Odası ve · 
sikasını, muvakkat teminatın idaremiz veznesine yatırıldığına dair olan 
makbuz veya formülüne uygun bir şekilde banka mektubu hamilen ek. 
siltı;ne saatmda hazır bulunmaları . 20- 25-30- 6 9663 

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

Şimdiye kadar 36 liraya satı
lan sağlam 

şık ve hafif s ı N G E R 
bisikletleri 30 liraya satılmağa 

başlamıştır. 

Bu tenzilatı Singer bisiklet f.ı ln ikası ya 1 
nrz 15 gün J c, am t t 

mek üzere Reklam için yapmıştır. 

Acantası: Adana Hiikumct caddc~inde 

Ömer Başeğmez Ticarethancsidir 

Telgraf - Başeğmez Telefon - 168 
51 - 80 9490 

.,_..,a:ı; • .. '~~--· 

I 

----------------------------------------------------:.;, 

6 Eylul 

BELEDİYE İLANLARI 
1 
-------------------------------------------~ 

1 Yeni istasyon asfalt caddenin garbinde yapılacak yaya 
trotuvar ve beton plaka inşaatı açık olarak eksiltmeye k 
2 - Muhammen bedeli 4131,97 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 309,90 liradır. 
-1 - ihalesi eylillun 15 inci perşembe günü saat onda Bele 

meninde yapılacaktır. 
5 - Sartname ve diğer evrakı Belediye Fen işleri Müdürl 

lstiyenler oradan parasız alabilirler. 
6 - isteklilerin ihale günü saat onda muvvakkat teminatla 

te daimi encümene müracaatları ilan olunur . 
1 - 6 - 10 - 14 9698 

-------------------------------------------.-ı 
MalatyaBez ve iplik fabrikas Türk Anonilll 
Adana m ~nsucat fabrikası direktörlüğünde 

iktisat Vekaletinin 19 · 8 938 tarihli resmi gazetede neşretti 
fiatları esasları dahilinde fabrikamızın imal etmekte olduğu ka 
ni aşağıdaki fiatlarla satacağımızı ilan ederiz. 

Cinsi 

Çifçi 
Astarlık 

Tip 
No. Genişlik 

2 75 
14 85 

Beher 
Top m. 

36 
36 

1 - Satışların:ız peşin ve fabrika teslimidir. 20 toptan aŞ 
siparişlere 0/ 0 2 zam yapılır. 

2 - Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartile gö 
3 9602 

or. Muzaffer Lokm 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasınd 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

Kumbarcıt biri 
~ 

TURXfY! 
CUMHV IİYETI 

ZIRA.AT:BANKASJ 

Seyhan kültür direktör-! 
lüğünden: 

, Koyun eti, ekmek, sade yeğ, Zeytin 
yağı, kuru fasulya, pirinç, süt, yoğurt, 

beyaz peynir, patates, kuru soğan, 
~ Zeytin danesi, odun, maden kömürü 
sabun. 

1 . Yukarıda yazılı yiyecek ve 
yakacak erzaklar 20 gün müddetle 
münakasaya konmuştur. 

Satılık taş ve 

Boy 25 - 70 
En 25- 30 

Kalınlık 15--2 

Yukardaki eb'add• 
gari parlak taştan 25 
ve bunlarla beraber ell 

lıktır. istekliler, 
Ulucami civarında 1<0 

dönecek yerde AbdtJr 
nere müracaatları · 

2-Miktarlarını ve teminatarını 
öğrenmek isteyenler kız, erkek IİS.!· 
!eriyle erkek öğretmen okuluna her Satılık ev 
gün müracaat edebilirler. · 

3 Y 
Çı arlı mahalle5• 

- evmi ihale 27 Ey!UI salı gü t .. t cadde üzerinde e'I 
nu am saat 9 da Seyhan Kültür di lıktır. İsteyenlerin 1111 
rektörlüğünde toplanacak olan komis 

h d ınur acaatları. 
yon uzurun a yapılacaktır. 1 ----- -----

4- Taliplerin teminat makbuz· : 
larile o gün homisyona muracaatları.I 
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