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Bitaraflık teşebbüsleri 

Litvinofun nutku büyük 
bir alaka uyandırdı 

Hakem rolUnU, mUtecavlzler üzerine alıyorlar; ne 

k3jiıt Uzerlne yapılan beyanat, ne de Kopenhag 

konferansı için hazırlanan müşterek bıtaraflık beyan· 

namesi tecavUzU ası3 durduracak mahiyette olamaz 

Mcskova: 7 (A. A.)- Hariciye 
komiseri Liı,inofun birkaç gün evvel 
Leningradda söylediği nutku ve bu 
nuthn harıçleki akisleı ini nıenuuhalı 
Seden juına) dö nıo~ku diyor ki: 

Litv.rof'un r. uıkunda bilıııaflık 

&österen nı< n,/eketlcı hı kkırdaki çok 
Sağlam delillere meıkür memlekclleiin 
matbuatı mrnlık! cevap nrcnıenıişliı 
Bu cümleden olar;,k lıels'nkin seno
nıat adındaki Fenlandıyuh gazete me
selenin esasına hiç giıişmeden litvinof 
un masum küçük memleketlcıi leca· 
VÜzden mesul lulmakladır diyor. Hal
buki bu memleketleri tecavüzden mc 
suJ tu:mak mevzuubahis değildir. Asıl 
nıeeele bu memleketlerin ,hükümetleri 
tarafından takip edilen yanlış siyaset 1 
neticesi olarak tecavüze kurban gide· 
bileceklerini göstermektir. Hakiki va 
ziyeti anlamak için lsviçrenin bitaraf 
lığına dair verdiği notaya Almanya 
Ve ltalyanın cevaplarını dikkatle oku 
mak kafidir. 

Faşist devletlerin verdıkleri ce
vapta lsviçre bitaraflığına ancak ria
Yet edildiği nisbeıte kendilerinin de 
riayet edeceğiı.i bildirmişlerdir. lsviç 
renin bitaraflığa bihakkin riayet elti· 
ğini ve binaenaleyh mezkur hilaraflı· 
h başkalarının da riayet etmesi la
zım geleceği hususunu kim kararlaş· 
lıracaktır? Bu hakem ıolünü bitaraf 
nıütecaviıler kendi üzcrlerine alıyor
lar. Ne kağıt üzerine yapılan beyanat 
nede kopenhağ konferansı için haıir 
nı~terek bitaraflık beyennamesi nevin 

FiLiSTiN E 

, 

Bay Lltvlnof 

den harekcllcr tecavüzü durduracak 
mahiyetle olamaz. 

Litvinof'un nutkundan çıkardığı 

netice şöyle hulfısa edilebiliı: Müleca 
viz devletler bloku dünya ""ilalini ha· 
zırlamaktan ancak bir şartla vaz geçe 
cektir, o da bütün Avrupa devletleri
niıı kendi aralarında ve Sovyetler 
birlıg" ile müşterek hareket ~tr.ıe i 
dir. Sovyetler biı liği olmaksızın ne 
Avrupa ve ne de dünya siyasetinde 
tecavüzü durduracak bir kuvvet mü
vazenesi tesis o[unamaz. 

iH il AL ' • 
Bombalar atıldı, 
kurşunlar sıkıldı 

~raplar polislere ve Askere 
ısyau etti;Yahudilerle boğuştu 
il Kudüs : 7 (Radyo) -

u •abah Haytanın en bü -
~ük t ad desin je ihtilal 

h
'ahiyelini alan mühim 
ad· 

••eler olmuştur. 

t E.n kala halık bir nok · 
ld n 

iiç a P ıtlayan bombada 
ol Y.ahudı , dört Arap 
nıuşıür. 

1. Yahudilerden 16, Arap 
dtd 

t an 8 kişı y ralanmış-
ır 

bı Ya'ıurlilerle Arap ar 

Ca 
51 ada taban~a tabın

a" Ya g •lm'şler, ve araya 
A,;•nı~k. istiyen polisleri 

~Plı •sk r taşlMnışlar ve 
le,deıJerc hücum etm•ş

ır 

ka Hükumet aece so· 

, 

) 
;J.ıı "!. 

h 'o 
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1
• beş kişinin öldüj:tü verdığin para kurşım olup sana atılacak 

laşıtUz kişinin ağır yaral•ndığı an-
lllıştır 

b~h l<~düs ; 7 ( Radyo ) -· Bu sa 

llıec~ıne Kudüste Suku Davutta 

ba ul şahıslar tarafından bir bom 

Ilı' atılnıış Araplardan bir kişi öl 
ış Ve alt k" · y tal 1 ı ışı yaralawnıştır. a · 
ı ar h 

astaney o kaldırılmışlardır. 
li Kudüs : 7 ( Radyo ) - Bugün 

ayf;ıcıa arka arkaya iki bomba 

patlamıştır. Bunlardan on iki Arap 

ve dör~ Yahudi ölmüş, yedi arap 

ve yirmi yahudi yara'anmıştır. Ha

dise muhaline gelnı~kteolan polis 

müfettişinin de olomobiline 'bomba 
atılmıştır . ' 

Bunun üzerine Araplarla Yahu

diler birlııı ine girmiş, polis kuvvet-

Gerisi üçüncü sahıfede -

GRINGUIRE 

>"~ • <I İngiliz - f tal yan I · 
Almanyada itilafının meriyete ! ... _.-;::,... 

tahşı·dat 1, girmesi gecikecek ~Ha, tay.,. 
davasının hal-

İmzasından sonra 
hareketı• ! linddeonstlvuek Türk-Fransız Londra: 7 ı Radyo ) Avam kama· 

rasının bugünkü toklantısında işcisi muahdeesinin 
partisi muhalif mebuslarından birisi 

Başvekillerin lngiliz-ltalyan anlaş· 

masının ne zeman meriyete girece· 
ğini sormuştur. Başvekil Bay Çen· 

berlayn bu suale şöyle cevap ver· 
miştir . 

- lngiliz ltalyan anlaşması ba
zı şeraitin biraz daha inkişaf inki-

Fransız 
şimdi ne 

gazeteleri 
diyorlar? 

Paris : 7 [ Radyo ]- Almanla· 
rın Fransız hudutlarında istihkam· 
lar yapmaya başladıkları haber 
2lınmıştır . Alman istihkam kıtaa· 
tının, Mozal nehrinin bütün kıyı
larında geceli gündüzlü çalışmak 
suretile muazzam siperler yaptığı 
müşahede edilmiştir. Almanların , 
hudutların diğer bazı noktalarda 
tahşidata başladıkları da sılylen- } 

mektedir ~ 

şaf için meriyet mevkiine konmak· 
dan gecikecektir • 

Mamafih bu anlaşmasının yakın 
bir zemanda meriyete girmesi şa
yanı arzudur, şüphesiz ! 

Hatay ı,ının hallinden ve TUrk·Fransız dostluk muahedesinin 
imzasından sonra Fransız matbuatının bıt husustaki ne,rlyatı
nın bir kısmını Anadolu a)ansı kul3sat11n vermı,tı. 

Fransız gazetelerlnın neşriyatı hakkınd .. a)ansın haberleri 
devam etmekle beraber bu gazeteler de gelmete ba,ıamıftır. 
Ehemmiyetli buldujiumuz bazı makaleleri tercUme edly6ruz: 

KARDEŞLER HARBi 

Hükiimetçilerle F ranko
cular hla çarpışıyorlar 
Franksistlerin sahil boyun
daki işgal sahası genişliyor 

Gö.,,üllüler nıeselesi gene sarpa sardı 

Barselon : 7 (A.A.) - Ne,redllen resmi bir teblljide, milis
lerin kamplllo mıntakasında dUşnıanı durdurdu kları blldlrll

mektedlr. 
Talea mıntakasında mllls)er taarruz eden Franklstlerl Ayo

dar istikametinde rlcat etmejie icbar etmı,ıerdlr. 
Beki mıntakasında düşman ·----------

yilla vleJa'ya taarruz etml• ise 
de durdurulmu,tur. Frankist 
tayyareleri dUn Barselon'u 
bombardıman etmlşlerdlr. 70 
bina harab olmu,tur. 15 ölU, 
22 yaralı vardır. Franklat•ıer 

dljier bazı kasabaları da bom
bardıman etrı,ıeldlr. 

Burgos : 7 (A.A.) - Burgos 
Radyosu tebliğ ediyor: 

Galis'de bulunan kuvvetler Aur
riana ile limanını zab!e mişlerdir. 

Franko kıtaları ileri hareketlerine 
devam ederek dün öğlenden sonra 

Sovyetler tiftik mü
bayaasına başladı 

fstanbul: 7 (Tcltfonla) - Sov· 

yet tüccarları yeniden piyasamızla 

alakadar olmağa ve bilhassa. tiftik 

almağa başlamışlardır. 
Satışlar oldukça iyi bir fiat üze· 

rinden yapıldığından, tüccarlarımız 
arasında memnuniyet uyandırmıştır. 

Debats gazetesi: 
Paris 7 ( ~. A.) - Türk·Fransız 

dostluk muahedesini mevzuulıahse· 
den Debats gazetesi diyor ki: 

Bu muahede gösteriyor ki Fran
sız siyaseti hem bizim için ve hem 
de sulhun tarsini yolunda pek ziyade 

memnuniyet verici bir veçhe almıştır. 

Temps gazetesi de şöyle yazı
yor: 

Nazik bir safha arzetmiş olan 
bir işi hüsnü suretle neticelendirmiş 
ve mevzuubahis meşru menfeatleri 
anlamak hususunda gösterdikleri re. 

alizmden dolayı ye keza müzakere
lerde mülhem oldukları dostluk zih
niyeti için gerek Bone'yi gerek Rüş
tü Arası tebrik etmek lazımdır. Tür
kiyenin Balkan antantında oynadığı 
rolü, Yunanistanla olan eski kavga
larını nasıl hallettiğini ve kiya. etli 

siyaseti sayesinde şarki Akdenizde 
nasıl bir müvazene kuvveti olduğunu 
herkes bilir. butün bunlar Türk dost
luğuna layik olduğu hakiki kcymeti 
verdirecek birer unsurdur. Hiçbir 
suitefehhüme meydan bırakmıyacak 
bir şekilde bugün Türk-Fransız mu
karenetinin tıpkı Türk - lngiliz muka
reneti gilıi artık bir hakikat olmuş 

bulunması umumi vaziyette bir her
cümerç vuku bulduğu gün, tesirini 
göstermekten hali kalmıyacaktır. 
Fransız diplomasisini kiyasetli ve re
alist bir siyaset takip ederek bu ne
ticeyi araştırmış olduğundan dolayı 
lebrik ederiz. 

nules civarına yaklaşmışlardır. diğer 
bir kol dn Villa Vieja'ya taaruz et· 
mektedir. 

Frangi,t'ler Talas'tan denize dağ
ru ilerlemektediı ler. 

Bıırgos : 7 (A.A.) - Nazırlar 

meclisi, idam cezasının tekrar tatbik 
edilmesine dair olan kanunu tasdik 
elmıştir. 

Japon mukavemetini 
Çin kuvvetleri kırıldı 

Valans : 7 (A.A.) - General 
Miaja Mürsi Alikkanc!e·ys yaptığı se
yakattan sonra Madrid'e dönmüştür. 
Generel bu iki yalette hırbin idare
sirıı alakadar eden hususat hakkında 
askeri ve sivil makamlarla görülmüş. 

tür. 
l'igaro şöyle yazıyor. 
Lonura planının resmen kabul 

edıldiği şu sırada bu' planın tatbike 
konmasını durmadan istical göstere· 
aek istemeliyiz. 

Paıis: 7 (A A.)-Gueleleı Fran. 
sız - İtalyan hududunda vukubulan 
hadıse hık kında tafsılat vermektedir. 
ler. bu tafsilata höre, yanlışlıkla İtal
yan topraklarına giren ikı Framız 

seyyah, faşist mılisleri tarafından 

Fransız hududunun içine kadar nakip 
edilmişlerdir. Milisler, seyyahlardan 
birini vdralamışlardır. 

Papuler gazetesi bu hususta di
yor ki: 

Fransız hükumeti narafından ya
gılması emredilen tahkikat neticesin
de bn hadisenin aydınlanacağını Ü· 

mid edtriz. Efkarı umumiye böyle 
bir hadisenin rekerrürünü kabul ede
mez. 

Ôvr şöyle yazıyor : 
Bir hudud ha-:lisesi mi? iiyle 

olsun. Fakat İtalyan mılisleri de ateş 
ermekte nekadar acele ediyorlar ... 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Çinliler; dün sabah daha 
üç şehri geri aldılar 

Han kov : 7 ( A. A. ) - Çin a
jansı .,antral Niyüz tarafından bildi· 
rildiğine göre. 11 japon tayyaresi dün 
sabah' Honan'ın şimali garb;sode ka-

Karataş 

Plajı bu 

Açılıyor 

in 90.000 nüfuslu bir şehir 'olan lo
yan'ı bombardıman etmişler ve sivil 
ahaliden yü' kişinin ölümüne sebebi-

- Gerisi üçüncü sahifede -

Jurnal gazetesi: 
- Muvakkat protokol, askeri 

iş birlijtinin se~im dolayısile husule 
gelen karışık vaziyetten dolayı der· 
hal tatbik edilmesini amirdir. Bina
enaleyh Türk askeri derhal H~taya 
girecektir. Derpiş edilen mıktar 
2500 Fransız, 2500 Türktiir. Kuman
danlık bu defa için Frans11lara bıra
kılmıştır. Türk kıt'aları ekseriyetin 
Türklerde bulunduğu mahallerde 
yerleşecekler ve ancak fevkaliidc 
ahvalde, Fransız idaresinin talebi 
üzerine ve irtibat zabitleri tarahndan 
tesbit edilecek şerait dahilinde müda
halede bulunabileceklerdir. 

Bu muvakkat rejimin miiddeti 
henüz tesbit edilmemiştir. Fransızlar 

had tariki olarak 31 ağustos, yahut 
15 eyh1lü istiyorlar. Türkiye tarafın
dan ise müstakbel, muhtar Hatay 
hükümetinin işe başlamasından on 
beş gün sonraki tarihi ileri sürüyor
lar. 

Bugünkü işgal idaresinin hita
mıııdan sonra Hatayda daim! olarak 
ancak bir Fransız taburu kalacaktır. 

Pari - Suar gazetesi : 
- Fransa ile Türkiye dostluk 

bağlarını tekrar bağladılar, yahud da 
sıkıştırdılar. Hatta Hariciye nsnrı
mız bunun resmi beyannamesini ma
hallinde imzalamıya gidecektir de 
diyebiliriz, bravo 1 

Türkiye Avrupa ile Asya ara
sında bir menteşedir, dünya maka
nizmasında esaslı bir çarktır . 

Kuvvetli bir Şefin idaresi ~Hın

da büyük bir esere devam etmiştir. 
Ve bu devlet reisinin, diğer bir Ç<1k
larının aksine olarak kuvvetinin te
sirlerini memleket dışına da yaymı

ya hiç bir zeman teşebbiis etmemiş 
olduğunu asla unutamayız . 

Bu şerait altında ulak tefek ya
ı a berel.,rin zehirli bir hale gelme
lerine nasıl müsaade edebil rdık . 
Yara here, her şey iyileşmiş, ilakat 
bulmuştur . 

* * * 
Fakat Fransız - Türk anlaşma

sı müslüman alı mi bakımından da 

mcs'ud bir hadisedir. Muhakkak ki 

Atatürk dini meselelerde mutfak 

bir bitaraflık göstermiştir, halife 

değildir. Fakat Türkiye gene en bü · 

yük müstakil müslüman devleti 

olarak kalmıştır ve bütün müslü· 

manlık aleminde azim bir nüfuz sa 

hibidir. O derece ki, bu müslüman 

dünyasında bizzat kendi vazifemiz 

hesabına, elan biıtün nazarların ma · 

tuf clduğu memleket ile dostluk 

bağlarını bağlıyabilmiş olmaklığı
mız mükemmel bir hadisedir 

* * • 
Jur gazetesi 

- Bu münasebetle hatırlıyalım 
ki Paris ile Ankara arasındaki dost. 

luk bir ara tehlikeye düştü ise onu 

Mösyö Vienonun 1936 yılında yap

tığı Fransa - Suriye muahedesine 

borçluyuz . O tarihte Fransanın 

- Gerisi üçüncü sahifede -



Sahife 2 (Türlcsüöz 

•• gore ,----------------------------....-ı-----------, Bir Bulgar muharririne 

A K R 1 
'----------------------------------·-------!------' 

Bir heyet 
Dörtyolda 

Orası eR"lence aramağa gidenler 
için bir cehennemdir. Fakat orada 
atılış hamallelerinin sembolu o -
lan yep yenı bir hayat vardır 

Devlet portakallığının tev
/ sii işlerini tetkik edecek u zak Anadolu steplerinde kain .. ____ .. Yazan .. ___ _..

1 Türkiye merkezi An karanın bir t Q S p 
gazeteci için nadir bulunan tetkik * • • ~ 
mevzularından olmodığı işitmiştim. t Dnes'in hususi muhabiri ! 
Hatta kendim de böyle düşünüyor· i __ .... ____ " " "--.. , 
dum, Fakat itiraf edeyim ki, An · 1 1 
karayı gördükttn, gtzdikdtn ve ya· O L rıhtrnbe ri aradan 16 sene gtç 
kından tanıdıktan sonra bunun aksi- miş bulunuyor, Bu, bir şehirin i 
ni büyük bir cesaretle iddia eylemek 
zarureti karşısında bulunuyorum. 

veya bir devletin hayatı için bir de 
vir değildir. 

Devlet Ziraat işletmeleri kuru
mu umum müdürü Şefik, mutahas 
~ıs doktor Bade, kurumun çiftlikler 
şefi Edip, Tekir çiftliği müdüıü 
Sırrı Türkmen, Dörtyol Ziraat mü 
cadele müdürü Eşref dün sab~h 
Mersinden şthrimize gelmiş ve öğ. 
le ekspresile Dörtyola gitmişlerdir. 
Bu heyet orada Karabasamak çift. 
liğinin ziraate açılması ve Dörtyol
daki portakallığın tevsii işleı ini tet 

1 
kik ve bir karara bağlayacaktır. 

Şehrimizde bir kereste
ciler birliği kuruluyor 

Bu Birlik Vilayetimizle Şark Vilayetlerinin kereste 
ihtiyacını ucuzca temin edecek 

Şehrimiz kerestecilerinin 100,000 
lira sermaye ile bir Birlik teşkil 1 

etmek üzere bulunduklarını geçen· 1 

!erde yazmıştık . 1 
Haber aldığımıza görr- ; bu Bir 

!iğe Mersinden üç ve Ceyhandan ı 
da bir kereste tüccarı iştirak 1 
edecek ve sermayesi 150,000 liıa 1 
olacaktır . 

Birlik Pos ormanlarından her sene 1 

15,000 metre mikabı yani 120,000 

parça kereste işliy-:cek ve bunları 
tarife bedeli üzerinden aldığı tak

dirde halka ucuz bir fiatla satacak 
ve bu suretle Vilayetimizle Şark 

Vilayetlerinin kereste ihtiyaçlarını 

tamamen temin etmiş olacaktır. 

Bu hususta Birliğin Ziraat Veka
letine verdikleri dilekçenin de ıııem 

nuniyetle karşılandığı ayrıca haber 
al.nmıştır. 

Ankara büyük bir şehir olmadı 
ğr gibi fevkalade tabii güzelliklere 
malik bir şehir de değitdir. Bu iti 
barla sakinleriyle ziyaretçilerini eğ 
lendirecek yerleri de yoktur. Anka 
rada plaj veya eğlence aramaya gi 
denler, derin bir hayal sukutiyle 
karşılaşılasırlar. Eğlenmek gayesiyle 
işsiz dolaşanlar içİD Ankara sıkıcı 

bir yer, bir menfa ve hakiki bir ce· 
hennemdir. Fakat bütün bunlara 
mukabil bugünkü Türk merhzinde 
ayakları üzerinde doğrulan yeni 
Türkiyenin atılış hamlelerinin sombo 
lü olan yepyeni bir hayat vardır. 

işte bunu içindir, ki ben Anadolu 
steplerinin ortasıuda kurulan bu y~p 
yeni otlantid'i görme)cnlerin, son 
15 yıldanberi komşu memlekette 
olub bitenleri anlayamıyacağma ve
ya, hiç değilse, pek zor anlıyabilece 
ğine inananlardan biriyim. Atılış ve 
yaratış hamlelerinin sembolü olan 
Ankara, bugünkü Türkiyeyi idare e
denlerin iradel'Tinin, as!l ihtirasları· 
nın ve emsalsiz sebatlarının bir 'e
zahürüdür. 

Ve, genç Türk cumhuriyetinin 
kalkınmasiyle ve kuvvetlenmesiyle 
muvazi olarak yeniTürkiye başşeh· 
rinin de medernize edildiğinizi gö
rüyormz. Bu on lJeş yıl zarfında An
karanın imarı için 400 milyod Türk 
Lirası harcandığını söylersem inanır 
sınız ?. Evet. Bizim paramızla 25 
milyar leva .. 

Heyet orada üç dört gün kadar / 
kalacaktır. -----~------------ . ...--........ ..------

17-18 sene evvelki Türkiyeyi 
tanıyormusunuz?. O zaman Türki
yenin re açıklı bir manzara arnrti· 
ğini hatırlıyoımurunuz?. Bu memle
ket o zaman Ler taraflan budanmış 
urulmuş ve müdbiş bir uçurumun 
hyini başına yuvarlandırılmıştı ... An
kara' o zaman ancak 30 bin nüfuslu 
en basit bir ole.den bile mahrum 

ufak ve idtidai bir kasabada idi. 
Halk İçecek su bulamıyordu. Sofyalı 
bir vataudaş için bugün şampanya 
ne ise o zamanki Ankaralı için de 
su o idi. 

B üyük Türk lideri ve yeni Tür 
kiyenin banisi Mustafa Kemal 

1923 dıc Ankarayı hükümet merke-
zi yaptığı zaman Ankara bu İşe o-

- kadar elverişsiz ve o kadar küçük 
gelmişti, ki çokları haklı olarak: Es· 
kişehir: Konya ve Buı sa gibi bu ka· 
dar güzel yerler dururken Kemal 
paşo neden burasını tereih etti? diye 
sormaya başladılar. 

Filhakika manzara. cesaret ve· 
rici bir şekilde değildi. V ekiletler 
icin alelacele yarı ahşap bir takım 

konaklar ve hususi evler işgal edil
di müdürlükler, bankalar ve diğer 

resmi müesseselerde kasabanın muh
telif yerlerindeki evlere dağılmışlar 

dı. Bir çok büyük memurlar eski, 
köhne bir takım evlerde yaşıyorlar· 
Gakat bütün bunlaıa ra~men büyük 
bir şeref hissiyle çalışıyorlardı. Mes
ken buhranının ne alim bir şey ol
duğunu bile bulgarlar da pek iyi 

biliriz. Bu vaziyet Ankarada mesken 
kiralarını, havaya yekselen balonlar 
giui, birdenbire efsanevi bia şekilde 
yükselmişti. punlarla muvazi olarak 
yiyecek de müthiş derede yükel.yor 

asıl fecii, ihtiyac~ kafi gelmiyordu, 
Bütün bunlara hastahane, mektep, 
gaziho, tiyatro, sinema, kahvehane, 
park pahçe v.s.. gibi ihtiyaçların 
kifayetsizliği ue yoksuzluğu inzam 
edince 1923 modeli Ankara hak
kında bir fikir edinmek mümkündür 

1 Her hangi bir Tüı k şehri bu 
.,!paralarla hakiki cernete dönerdi. 
1 Fakat bu yekün Ankaranın is leni
! len bir şekildn kurulmasına kiyafet 

Helyotis ve karaderina 
haşereleri 

Dün yazdığımız köyler pamuk 
tarlalarına arız olan hclyotis ve 
karaderina haş relerinin diğer bazı 
köy tarlaları pamuk !arına da sirııyet 
ettiği görüldüğünden mücadele işi 
genişletilmiş ve buralara da memur 
ve ilaç göndeı ilmiştir. 

Ayrıca Antalya ve lzmirden 
taraktörler de istenmiştir. 

Amele Ücretleri ve 
buğday fiatı 

Dün Adanamızın pazarı olmak do 
layısile şehrimizde yine bü}ük bir 
amele kalabalığı göze ç<ırpıyordu. 

Amele fiatları 4,5 - 5 ve patoz a-

etmemiştir. Ankarada yalnız ağıç· 

lanma işlerine on milyondan ziyade 
leva sarledilmiştir. Çünkü; bugiin 
Ankarada bütün yolların, bütün as
falt caddelerin kenar lorı salkım a· 
ğaçlariyle süslenmiştir. ( Ankarada 
başka ağaç yaşamadığı için salkı:r: 

ekilmektedir. Bu · ada yapılan müca 
delenin iki cephesi vardır: şehirin 
arzettiği eski l iği kaldıraJak zama
nın ihtiyaçlarına uygun ve modern 
bir şekls 5okmak ve sathı bahirden 
900 metre yüksekliğindeki Ankara 
yay)ası iklimiyle mücadele etmek. 

B u gün şu 1 5senelik mücadele 

zar:ında Ankaı a tanınmıyacak 
bir hale gelmiştir. Eski Ankara, 

' melesinin 10 12 lira idi. 

Buğday kilosu 10 para noksani 

1 
le 3,10 kuruştan satılmıştır, 

1 
bugün camiliri, Timura ait kalesi 
ve tepeleriyle sadece bir tür;zm 
şehridir. Yeni Arıkaraya gelince, si
zi daha şehire girmezden evvel cez
bediyor: Irk önce nümune .)iftliJini 
görüyorsunuz. Burası Atalük'ündü. 
Bundan bir müddet evvel devlete 
bağışladı. Orman çiftliği adını taşı· 
yan bu muazzam ve modern nümu 

Bir 
1 

hancı ile bir bakkal 
cezalandırıldı 

1 

1 

ne çiftliğiniu g!)zel istatyon binası 
yanında yine muazzam bir bira ıab · 
riktsı göze çarpıyor. Buı>ları gör
dük;e steı.olerin yeksanak ve çıplak 
dekorundan yorulan gözlerinizin 
dinlendiğini hissediyorsununz. işte 
yeni, büyük, şık ye havadar şehir 

istasyönu. Trendrn inince, kendini- J 

zi yeyeni, mşdern bir şehire gelmiş 
1 

görüyorsunuz. istasyon arkasında şık 
11illiiları ve g~zel, bahçeli evleriyle 
yenişehir görünüyor. Sokaklar te
miz, yollar asfalt ve caddeler se 
rapa yeşillikler i~inde .. Cıımhuıre
isinin kaşl)Ü Çankaya denilen bir 
tepeciktedir. Buraşı yeşillikler içine 
gömülmüştür. Çankazaya güzel b:r 
asfalt yolla çıkılır. Buraya çıkıp ta 
bu günkü 120 bin nüfuslu Ankara· 
ya bakacak olursanız yenilik bir· 
denbire nazarlarınızda canlanır: 

işte sol tarafta sizi hayrete dü
şürecek dertcede muazzam binala
riyle kocaman bir devlet mahallesi .. 
Onların arkasında memurlar mahal· 
lesi; az ötede Orman çiftliğinin yeşil 
tepeleri: Sağ lara§a dönünüz. Bura· 
da muazzam banka binaları ve Gazi 
öğretmen; kız enstitüsü, ticaret lise· 
si, hastahane, erkek ve kız liseleri 
gibi müesseseler var.. Şehirin öbür 
başında bir başsehir için hakiki bir 
fahrügurur sayılacak derecede mu 
azzıım ve müteaddit binalardan mü 
ırkkep ziraat enstitüsü .. Fakat An. 
karada yapılan bütün bu şeylerin 
fevkinde yükselen çok muazzam bir 
şey vardır, ki bu, Ankaranın 12 ki-

Hilal hanı sahibi Azmi hanının 
oda pencerelerine tel kafes koymadı. 
ğmdan ve bakkal Rıza vğlu Süley 
manda formüle aykırı yağ sattıgın · 
dan btlediye encümeni kararile beşer 
lira para cezasile cezalandırılmışlar 
dır. 

lometre şimalişarkisinde yapılan Çu 
buk barajıdır .. Bunun meydana gel 
mesi için milyonlarca leva harcan· 
mıştır. 

Baraj 200 bin nüfusluk bir şeh
rin su ihtiyacını temin edrcck bir 
kudrettedir. Bunun, Ankaranın zir;,i 
hayatı için olan faydalsı, hiç şüp· 
hesiz, p~k büyüktür. 

B ütün bunları tetkik ederken 
düşünüyorum: insan, bu mem 

lekeli idere eden lir avuç insanın 
bu kadar az Lir zaman içinde ya
rattıkları bu eserler ~ arşısında hay 
ran kalırken bu adamların iradeleri 

ve sebatları önünde derin bir hür· 
metle eğilmeten nef!ini menedemez. 
Bütün bunlar bir sürü maddi imkan
sızlıklar içinde ve bin bir türlü 
müşküller yenilerek meydana geti
rilmiştir. 

M atbuat umum müdürıi bay 
Naci Kiçiman'a hayranlığı 

mı arzedince bana: 
- Fakat biz henuz yaptığımızdan 

memnun değiliz, diyor. Bu, bizi tat 
miıı etmiş değildir. Yapılacak daha 
pek cok şey vardır. 

Fifhakikr bay Naci,nin hakkı var 
ideal Aııkara henÜl kurulmuş değil 
dir. Meseıa şehirde pabalılığın halü 
genişlemekte olduğu göze batıyor. 
Bizde 2500 leva maas alan oria de 
rece bir memurun butpara ile Aalca 

1 

Bir • • 
peynırcı dükka 

nına verilen ceza __ _,,_ 
Bozuk peynir satılan bu 
dükan üç gün kapatılacak 

Y cııi otel karşısında yeşil bursa 
pazarı sahibi Ömer Uysalın kullan 
dığı kapların ris ve sattığı peynirle. 
rinde bozuk olduğu görülerek bele· 
diye encümenince dükkanının üç gün 
müddetle kapatılarak kendisinin icra 
yi sanattan men'ine karar verilmiştir. 

Eşyaları çalanlar 
-~·· 

Jandarmaları görünce 
arabayı bırakıp kaçtılar 

Kare.taşın incirlik köyünde otu· 
ran Durmuş oğlu Ali; evinin kapısı 

kırılmak suretile 66 parça muhtelif 
cins eşyasının çalındığını şikayet etmesi 

üzerine he men jandarma devriyeleri 
çıkarılmış ve sıkı bir takibata baş 
lanmıştır. Henüz kim olrlukları anla 
şılamıyan iki şahıs; iki atlı bir araba 
nın içerisinde bulunan çoldıkları bu 
eşyaları jandarmaları görünce bırakıp 
kaçmağa muvaffak olmuşlardır. Jan 
darma eşyalarla araba ve atları mü 
sadere etmiştir. Bu iki şahıs ehem· 
miyetle aranmaktadır. 

rada bir hafta bile geçinmesine im 
k ~n yokiur. Gerçi burada memurla 
rın maaşldrı daha yüksektir. Fr;kat 
bu maaşlarda kendilerini tatmin e · 
decek bir halde değildir. Saniyen 
Ankarada eğlence yeılerinin bulun 
maması, çok bariz bir surette hisse. 
dilmektedir. Tyatro ve opera yoktur. 
Mevcut sinemalar 120 bin nöfusluk 
bir şehrin ihtiyacına kifayet edecek 
bir derecede değildir. bu ihtiyaçlar 
hiç şijphesiz, yeni Türkiyeyi ~idare 
ed•nlercede kissedilmektedir. Fakat 
başka yerlerd~ de old.ğu gibi, An
karada da bu dert tahsisatsızlıktan 
dolayı derhal tedavi edilememekte 
dir · 

1938 modeli Ankara, görülmeye 
v,, kıymetlendirılmr-ğe layik bir şehir 
dir. 

B öyle bir ziyaretten, bir çok 
Ş' ylerden maada, komşu Tür 

kiyenin yakın tarihini anlamak da 
mümkündür. Aksi halde bütün bun· 
ları görmeyen ve tanımıyanlar için 
yeni Türkiye. sadece bir muamma 
dan ibaret k1lır .. 

(Vot: Makale muharriri, memle
betimiüde Bulgar matbuat ataşeliği 
n1 yapan Gospodin Görgi Malof,tur 
Mumaileyh geçen ay zarfında Anka 1 
karayı ziyaret ederek umum müdür 
lüğümüze gelmiş ve arkadaşl.ııımız 
tarefından gezdirilip kendisine icabe· 

1 
den malümat ve malzeme verilmiştir. 

Zorla olur mu? 

Bir adam,karısının yanına 
gelmesine mani olanı 

bıçakla yaraladı 

Bahçe mahallesinde oturan Ha
lil oğlu Ömer; kendisile dirlik ede 
miyere' ayrılıp Dilberler se~isinde 
Mahi adında birisinin bağında otur
makta olan karısı Nuriyeyi tekrar 
evine getirmeği kurar . Bunun için 
de evvel lci gece yanına aldığı Bo
ruk köyünden ishak adında birisile 
bağa giderek bıçaklarını çekiyor ve 
Nuriyeyi zorla alıp şehre getirmek 
istiyorlar. Bu sırada Mahi bunların 

bu hareketine mani olmak isteyince 
Ömer ; bıçağile bunu elinden ya
ralıyor ve arkadaşile birlikte kaçı 

yor. 
Jandarma; verilen haber üzerine 

bu iki şahsı yakalamış ve haklarında 
tuttuğu evrakla birlikte Adliyeye 
vermiştir . 

Nolcsan tartılı ekmek 
satıyormuş 

Köprü başında fırıncı Ihsan oğ 
lu Mt hmeuin noksan tartılı ekmek 
sattığı görülerek ekmekler toplattı 
rılmış ve kendisi hakkında zabıt tu 
tulıııuştur. 

Bir adam boğuldu 
Karahamzalı köyünden olup Ka

mil Akçalının Çıftliğinde çalışmakta 
olan Mehmet oğlu yirmi beş yaş la
rında Derviş Savrun suyuna gir 
miş ve yüzme bilmediğinden boğul 
muştur. Ceset çıkarılmış ve tahki
kata başlanmıştır. 

Mersin belediye reısı 
Mersin belediye reisi Mit•t dün 

sabah1 .. yin şehrimize gelmiş ve ak
şam üzeri tekrar Mersıne dönmüş· 
tür. 

Nikah töreni 
Şehrimiz hüyük çiftçilerinden Meı 

hum dayı Mahmudun kızı. bayan 
Fatma ile Dumlupınar ilk okulu baş 
öğretmeni Hakkının nikiih törenleri 

dün btlediye salonunda birçok dostları 
ve kültür mensübini bulunduğu hal 
de yapılmıştır. 

Genç çiftleri tebrik eder, ve de 
vamlı saadetler dileriz. 

Bir hırsızlık iddiası 

Y enicami mah11lesindc ol uran 
Ömer oğlu Ahmet, yaylada bulun 
duğu sırada evinin odasının asma 
kilidi kırılmak suretile bir caket, bir 
pantalon ve bir seccadesinin çalın. 
dığını iddia ve şikayet etmesi üze· 
rine tahkikata başlanmıştır. 
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1500 Muharriri İdam E· 
dilen Gazete Kapandı . 

Dünyanın en eski gazetesi olan 
Peyping Bas gazetesi son zamanda 
kapanmıştır. 1500 senedenberi çık
makta olan bu gazetenin çok dikka 
te değer bir tarihi vardır. 

400 senesinde Su Şung isminde· 
ki bir Çinli tarafından çıkarılmaya 
başlanmış olan bu gazete, son gün· 
!ere kadar, eski ananesini muhafaza 
etmiş ve hep tahta harflerle çıkmış b 
fır. 

"Peyping Bas,, Çinde siyasi me· , 
selelere en çok karışan ve fikrini 
serbestçe söyliyen gazele olarak 
tanınmıştı. Bu güne kadar bu gaze· 
tenin muharrirlerinden 1500 kişi i 
dama mahkum edilmiş ve başı ke· r 
silerek öldürülmüştür. Bu surette· y 
gazete, vasati olarak senede bir 
kurban vermiş bulunuror. }' 

k Pekin (Çinlilerin lisanında Pey· 
ping) Japonların eline geçince gaze· 
te kapanmıştr. Sonra çıkmasına tek F' 
rar mü>aade olundu. Fakat gazete. 

v 
eski siyasetine sadık kalmış v~ Ja· h 
ponlar aleyhinde yazı yazmaktan 

et 
çekinmemiştir. la 

Bunun üzeri .. e, Japonlar "Pef li 
ping Bas. gazetesini tekrar kapattı· 
lar. Bundan sonra 1500 senelik ga· &i 
zete bir daha belki hiç çıkmaya· bi 
caktır. b' 

Bir Kilometrelik Yük· 
sekten Dökülen Şelale 

Büyük bir elekttirik şirkedinin 
mühendisleri yeryüzünün dört bil 
tarafında clekttrik kuvveti istihsal• 
için kuvvetinden istifade etmek üze 
re şelale ararlarken nihayet dünya 
nm en bü·•ük şelalesini buıdular. 

lngiliz güyanındaki bu şelale 
bir kilometre yükseklikten dökül' 
mektedir. 

Bugüne J...adar en büyük şelale 
olarak tanınan N y1gara şelalesi bu 
nun yanında pek cüce kalmaktadır· 
Çünkü Niyagara şelalesi ancak 55 
metrelik bir yiikseklikten akmakta· 
dır ve genişliği 1800 metredir. 0° 
yüksek şelale de şimdiye kadar Ku· 
kanan şelalesi idi; bunun da yüksek' 
(iği 750 m<"tre kadardır. 

Şimdi lngiliz mühendisleri ~.0 

1000 metrelik bir yükseklikten do· 
külen şelaleden istifade için planlar 
hazırlıyorlar. 

la 
N 
lu 
lir 
&ij 

li 

~~~~~~~~-__./ ~ 

Hepsi bir olup 
döğmüşler 

Kuruköprü mahallesinde otur'' 
Hüseyin oğlu Halil Nihad, BayraP' 
oğlu Aziz ve Süleyman oğlu [b•' 
him: bir kavga sonunda Ali oğl" 

ı 1• ~' Mehme. i üç ve >mail oğlu Sa ıı 
d:ni de iki güııde eyi olacak derec' 
de döğdüklerinden bu üç şahıs ya 

k'bl 
kalanmış ve haklarında kanuni ta 1 

yapılmıştır. 

( , 
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Gök yüzü açık. Hava hafif r06 
garlı. En çok sıcak gölgede ~ı 
derece. Geceleri en az sıcak 
derece . __________________ _/1 

Mürettip alacağıı 
Gazete kı~mında çalışıl' 
cak iki mürettip alacıJ' 
ğız. İdarehanemize miİ' 
racaat. 

;.... __ , _____________ ,,,, 
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Altıyüz lira ile 
devrialem seyahatı 

ı 

Yapmak elinizdedir 
Bu seyahat zarfında muhtelif şehirlerde 

bir ay kadar kalmak ta mümkündür 

za 
nış 

Devrialem seyahati .. Küçükten
b,~i her zihni işgal eden, üzerinde 

e· romanlar yazılan l u mevzu bugün 
'n kolay bir iş haline gelmi ştir: Yol
cu tayyareleri ile on beş gün içinde 
dünyayı dola•mak kabildir. 

ze · ' 

rini 
ak 

i i Jül Vernin seksen günde dev. 
ke· tialemi ise, vapur ve t ' en kullana 

rak, daha ucuza mal olabilecek bir 
Yolculuk yapılabilir. 

tte. 
bir 

y· 
ze· 

k 
te, 

~a· 

ta O 

ey· 
ttı· 

a· 

Fakat, en ucuz olarak, bir dün
Ya seyahati acaba kaça çıkar ve 
kaç günde yapılabilir? 

Bunu, hesapla bulmak kabildir. 
Fakat hesapta yanılmak ihtimali 
Vardır. Onun için, böyle bir seya 
hati bizzat yapmış olan bir adamın 
ettiği masraf ve gidip geldiği yol 
l~r takip edilirse her halde daha is 
lıfadeli olur. 

Goridon Kuper ismindeki bu in. 
ya· &iliz seyyahı, 90 lngiliz lirası (yani 

bizim paramızla 400 500 lira kadar 
bir para) ile bir dünya seyahati yap· 
llııştır . Bu, ne lüks şerait içinde ge· 
>en bir seyahattir, ne de gittiği yer
l,rde kart bastırarak para toplayan 
Veya öteberi satarak geçinen ser. 
se · 

e 

~~ , 
ali 

ze 

ale 
ül 

dır· 

55 

rı seyyahların yaptığı seyahatler 
dendir. 

127 gün (yani dört aydan biraz 
lazıa) süren bu yolculuk esnasında 
~~YYah ayak bastığı yerlerde orta 

1 
ır h. yat yaşamış, en ucuz vasıta. 

arda'! istifade etmiştir. 

1
, Londradan kalkan seyyah evve· 
a Amerikaya gidiyor. Londradan 
~cvyorka vapur masrafı ve yo!cu-

1~k esnasındaki diğer ma,raflar 50 
ıra kadardır ve seyahat 10 gün 

surrn" t" uş ur. 
Yoluna devam eden seyyah 

ŞNcvyorktan Niagaraya Detroite ve 
1kagoya geçiyor ve oradan Denu · 

~r Grand Kanyon Los Ancelos yo· 
u ile San Fransiskoya geliyor. Nev· 
~<ırktan buraya kadar da 130 lira 

1
.adar para haıcamıştır. Hepsi 150 
11

.a ediyor. Bu arada da bir ay geç 
llı~tir. 

San Fransisko (~imali garbi A· 
llıcnka) dan Yokohama (Japonya) ya 
~e. 
d >1Yor. Bunun masrafı da 65 lira· 
ltıı_r. Yirmi gün de bu yolculukta geç 
t ıştir ve Londradan yola çıkalı 
aııı iki ay iki ay olmuştur. 

b d Japonyadan kalkan seyyah Ko· 
z e en Şanghaya geçiyor: Bu hafta 
aıfında da 35 lira harcamıştır. 

ç:· Bu hafta daha geçiyor, yine 

3~nd.c Hong Konga geliyor. Yine 
kı lıra gitmiştir. Honkongtan kal-

Yor S ı· 6 .. ı·· k '-. Yol agona ge ıyor. gun u cır 

Culuk. Fakat. 

ç:un~ ~kat yine 35 lira harcamıştır . 
lıd u hu tarafları biraz daha paha 

it, 

kad Saygondan Singapura gelinceye 

lira~ da iki hafta geçiyor ve 100 
3ıo 1~rcıyor. Şimdi bütün masraf 
!oo ıra etmiştir. Halbuki seyyah 

;~rrnek üzeredir .. 
Orad ıngapurdan Seylana geçiyor ve 
aif~ an Mısıra geliyor. Mısırdan mar 

,aya 
ltıış 

1 
geçerek Avrupırya ayak at

o uyor. 
Bir d 

Siirın· ay a oradan buraya kadar 
Uşt" M ur. Masraf da 125 liradır. 

Yııu; ;rsi-~yadan da l.ondraya gidi 
hat 1 gunde 35 lira harcıyor. Seya 
hk arn~mlanınış ve beş yüz liraya 

ın bır f 
F 

nıasra etmiştir 
ak t b • 

- Herkes benim gibi olmaz ya 
diyor. Belki şahsi fazla masrafları 
masrafları olur .. Belki gittiği memle 
ketlerde biraz daha kalmak veya 
bazi şeyler almak ister. Bunun için 
de 10 sterling koyun .. Bu suretle bü· 
tun seyahatı 10 lngiliz lirası ( 650 
Türk lirası) ile.mükemmel bir suret· 

te yapabilirsiniz .. 
Bu masrafa pasaport _ücretleri 

de dahildir. 
Seyahatını çok ucuza çıkarmış 

olan bu lngiliz gittiği yerlerde de 
kalmamış değildir. Dört ay süren 
seyahatinin 25 günü şehirlerde kal 
makla geçmiştir. Bu müddet de 
şöyle taksim edilmektedir: 

Nevyorkta 3 gün; Şikagoya 
uğradığı şehirlerde birer gün; Şika 
go ve Denuer de 3 gün; ,ondan son 
raki şehirlerde de hep ikişer gün 1 

kalmı~ı~ 

1 
Onun uğradığı yerlerde 15 gün 

kalmasına mukabil siz bir ay kalabi· i 
lirsiniz Çünkü seya~at için 600-650 
lira a yırdıgınıma görr, elinizde onun il 

kinden biraz eaha çok para var de. 1 

mektir. 1 
bu suretle dört ay sürecek bir ı 

dünya sayahatını ayda 150 lira ile 
yapabilirsiniz demektir. 

Kardeş harbi · 
- Birinci sahifeden artan -

Paris : 7 (A.A.) lngiliz planının 
ademi müdahale komitesi tarafından 
kabulü hakkında tefsirlerde bulunan 
Epok gazetesi diyor ki: 

Beynelmilel gerginliğin izalesi 
yolunda dün mühim bir adım atıl· 
dığını itiraf edelim. Bununla bera
ber ispanya harbinin bundan sonra 
bizi bir sürpriz karşısında bırakmr 
yacağına inanmak hatall bir görüş· 

tür. Çünkü henüz bütün acnebi gö 
nüllüleri ispanyadan ayrılmamış, iki 

tarafa yapılan yardımın tamamiyle 
arkası kesilmemiş ve bombardı
ıııanlara nihayet verilmemiştir. Va
ziyeti yakından takib etmek ve l ü
tün hükümetlere ihtiyat tavsiyesinde 
bulunmağa devam etmek lazımdır. 

Ôvr g zetesinde madam tabo· 
üte de şöyle diyor: 

Görünüşe göre, nikbinlik göste 
rilse bile. bıı plannın noel'den evvel 
memnuni}ete ş1yan neticeler vere
bilecek bir şekilde tatbik edilmesi. 
ne imkan yoktur. ltalyanın, lngiliz 
ltalyan itilafına tatbik edilebilmesi 
ıçın noel'e kadar beklemesi lazım 
gelecek, Fıanko, kendisine muharib 
hakkının verilmesi için aynı tarihe 
kadar sabretmek mecburiyetinde 
kalacaktır. 

Ob gazetesi şöyle yazıyor: 

Türksôzü 

Sus vapuru 

On güne kadar geliyor 

lstanbul : 7 ( Telefonla ) Kiel 
limanından inşa edilmiş olan Sus 
vapurumuz on güne kadar lstan· 
bul limanına gelmiş olacaktır . 

• Sus • adlı bu yeni vapurumuz 
• Trak • vapurunun ayni olmakla 
beraber sürati biraz daha f.,zladır . 

Avusturya miiltecileri 
meselesi etrafında 

Paris: 7 (Radyo) - Avusturya 
mültecileri meselesini tetkik etmek 
için bir konferans toplanmasına te· 
şebbüs eden Amerikanın bu arzu· 
suna birçok devletler uymak tadır. 
Yalnız ltalya bu konferansa müs· 
tenkif kalmakta, Romanya ve \' u· 
ğoslavyada bitaraflığını bildirmek· 

tedir. 

Japon Mukavemeti 
- Birinci sahifeden artan -

yet vermişlerdir. Tayyareciler ayni 
zamanda risaleler atarak şehrin bir 
kaç kere daha bombardıman edilece
ğini bildirmişlerdir. 

Çin ajansının diğer taraftan bil· 
dirdiğine göre. Santeu'nin temmuzun 
birinci ve ikinci günleri maruz kal· 
dığı hava bombardımanları neticesin· 
de hepsi de sivil olmak üzere 120 
kişi ölmüş ve '300 kişi yaralanmıştır 

Santeu, şimdi bir harebeye dön· 
müştür. 

Tokyo : 7 ( A. A. ) - M"yako 
gazetesinin öğrendiğine göre, 1940 
senesi beynelmilel Tokyo sergisi için 
hazırlık yapmağa memur olan komi· 
tenin reisi ve ikinci reisi, maliye na 
zırı ila yaptıkları bir mülakattan son· 
ra, bu sergiden vaz ğeçilmesine ka. 
ti surette karar vermişlerdir. Bunun 

sebebijaponyanın gayri muayysn bir 
zamana kadar devam edebilecek O· 

lan muhasamata başlamış bulunma· 
sıdır. 

Hankov : 27 (Radyo) - Tiyan· 
şanda Çin kıtaları mukabil taarruza 
geçmiştir; Düşmanın mukavemeti fe. 
na halde kırılmıştır. Üç şehri Çinliler 
ele geçirmişlerdir. Japonlar geri çe
kilmekte devam ediyorlar. 

Şimalde çok şiddetli harp olmak
tadıc ki, günde, iki taraftan 5000 ki· 
şi ölmüştür. 

Askeri fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Sahn alma 
komisyo!?undan . 

1 Fransız gazeteleri 
1 şimdi ne diyorlar 

- Birinci sahifeden artan -

halk cephesi hükümeti henüz kuv. 
vetten düşmemişti ve Mösyö Vieno 
Suri ;e ( demokrat ) !arını memnun 
etmek endişesile muahedenin ak· 
dinde istic:ıl göstermişti . bunu ya· 
parkende Suriyedeki Türk halkının 
F'ransız idaresine tahammül etmesi· 
ne mukabil sırf Şarka has sebeb 
lerden dolayı Şam memurlarının 
visayl'tini kabul edemiyeceklerini 
düşünememişti . 

Ankara bunu daha evvel haber 
vermişti, hatta 1936 Temmuzunda 
bir garanti muahedesi teklif etmiş 
ti amma Mösyö Vieno istemedi . 

Ve şu acınacak Hatay meselesi 
ortaya çıktı . Öyle bir mesele ki 
Meclisin Hariciye encümeninde he· 
nüz müsaid raportör bulamadığı 

için uyuklıyan tastiksiz muahedeye 
aşılanmış olarak çekmiştir 

Belki bu nokta üzerinde, yapı· 
!anların hepsini bozarak Şam hü . 
kümeti ile kimbilir hangi şerait al· 
tında yem bir muahede yapmak 
icap edecektir . 

Filistinde ihtılal 

- Birinci sahifeden artan -

!eri yetişmiş, silan kullanmak mec· 
buriyetinde kalmış, bu birbirine gi. 
renleri yarım saatte ayırabilmiştir . 
Bu arbede de doksan kişi yaralan· 
mıştır. Kırk kişinin yarası ağır bu . 
lunduğundan hastahaneye yatırı! 

mışlardır. Vaziyetin vahameti göz 
önünde tutan hiıkümet oraya yeni· 
den tayyare ve zırhlı otomobiller 
l!öndermiştir . 

Kudüs : 7 ( Radyo) - Vadeil· 
kur mıntakasında asi çetelerle jan· 
darll)a kuvvetleri arasında çarpış· 

malar olmu~tur . Buna tayyareler 
de iştirak etmiştir. Aoilerden bir 
kişi klü ve dört kişi de yarali ola· 
rak ele geçirilmiştir . 

Bu sabah Kahirede de bir bom. 
ba patlamış ve bir çok kimseler ha 
fif ve ağır olmak uzere yaralan· 
mışlardır . 

Kudüs ; 7 ( Radyo ) - Arap 
ve Yahndilerdeıı ölen yıamı sekiz 
kişinin için büyük tedbirler alın 
mıştı. Bütün cadde ve sokaklar as· 
ker kuvvetleri tarafından muhafaza 
altında bulundurulmuştur . 

Kudüs ; 7 ( Radyo ) - Aske 
ri muhakeme tarafından idama 

• 
Sahife 3 

Baştan nihayete kadar zevk neş'e , müzik kaynağı bir şaheser 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Umumi arzu ve istek üzerine Alman film Sanayiinin harikası olan ve 
görenlerin yerinde ve çok haklı takdirlerini kazanan meşhur Alman tenörü 

Joscf Şimitin yarattığı 

( Bir Yıldız Doğuyor ) 
AYRICA: Büyük Sergüzeşt, Macera, Heyecan Filmi 

Buck Joees 

( Haydutlara Karşı ) 
Fyiatlar: Balkon 25 kuıuş, duhuliye 15 kuruş, loca bir lira Zabitan ve 

Öğretmenlere ayrıca tenzilat 

DiKKAT: Sinema hususi tedabir ve Vantilatörlerle çok serin bir hale 
getirilmiştir 

Telefon 
9475 

250 Asri 

r." ..... ----------~-~-.'-=- -~-.--------""-~""=. ·--.nıo-.------~ 

• l~llJJMl&AJ~A 
CAN li<UDTAQIO. ~ 

j 

·• 

r 
2000: 2250 Ton Demir Hurdası 

alınacak. 
mahküm edilen Kudüsli Ahmed ,

1
--------------

Hasan udi, Hayfalı Hasan Musa Bütün gönüllerde ve bütün hafızalarda yer etmiş bir ısım 

2384 sayılı kanun mucibince 200 
2250 Ton Demir Hurdası Kırıkkale 
istasyonunda teslim şartile beher 
tonu şartnamesinde izah edildiği 

veçhile (22) Lira (20) kuruştan satın 
alınacaktır. 

ev Nabluslu Mehmet Oipta hakla· y ı k 
rındaki hükümler tasdik edilmiş· az ı 
tir . 

• 
sınama 

Şaıtnameler; Merkez Satın Al
ma komisyanundan bila bedel veri· 
lecektir. Taliplerin 25/ femmuz 1938 
Pazartesi günü akşamına kadar tek· 
lif edec.kleri Demir Hurdaeı miktar 
kad~r Ofo 7,5 nisbetinde teminatla 
rile birlikte şartnameyi kabul ettik 
!erine dair kayıt ve sarahatı havi 
fiyat tekliflerini Merkez Satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

6 - 8 - 10 - 12 9496 

Hadiselerin şiddetlenmesi üze· 
rine Kudü•te de akşamın saat do· 
knzundan sa'>ahın saat beşine ka· 
dar sokağa çıkmak yasak edil· 
miştir . 

Gaip Mühür: 

Ahmet yazılı zati mührümü 6 -
7 - 9J8 tarihinde kayip ettim baş · 
kasını yazdıracağımdan kayip olan 
mührün hükmü kalmadığını ilan ede 
rim. 9505 

Cümhuriyel M. 
Ali oğlu Ahmet 

Doktor 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastahkları Mütehassısı 
Reşadbey mahallesi Ordu 

Bay Halil evi 
Evi civarı 

28-30 
Savatlı 

9358 

Bu Akşam 
Müstesna bir sinema müsameresi haJ:nde 

Büyük Fransız Edibi ( HENRY BATAILLE) ın en acıklı ve en hissi 
Romanı Fransızca sözlü şahane bir eser olan 

.( ÇALI KUŞU ) 
Bütün Türkiyede ezberlenmiş bu isim altındaki müessir ve büyük bir kud 

retle temsil edilmiş müstesna filmi takdim ediyor 
Bir kadının Aşkı uğrunda nasıl müşkil vaziyttler karşısında kaldığını ibret 

alınacak bir şekilde gösteren bu eser mevsimin kuvvetli ve büyük 
filmlerindendir. 

OYNIY ANLAR : Bikes ve zavallı Anne Rolünde 
( HUGUETTE DUFLOS ) 

ihtiraslı ve Ateşin Aşık Rolünde 
( JEAN PIERRE AUMONT ) 

Pek yakında gösterilecek büyük bir filmi sabırsızlıkla bekleyiniz 
bu şaheseri : 

DAHi 

( Konrad Vaid) 
Tarafından yaratılan 

[ Son Seyahat ] 
Büyük bir Aşk ve Casusluk 

9507 

fılmidir 

hhatı :. u yoldan yapılacak bir se 
ııe tavsiye ederken; 

Pek büyük ümüdlere kapılma· 

nın henüz mevsimi gelmemiştir. Ma
zi bizi nikbinliğe sevkedecek mahi 
yette değildir. bununla beraber Pire 
ne daglaıının öbür tarafında lspan· 
yaya ait olmayaıı bir dava için mü· 
cadele edenlerin azemetlni bir mu· 
vaffakiyet ad etmemeğe de imkan 
yoktur. g~ri ahuma eğer hakiki, çok 
mikdard ı ve kati ise iki sene sonra 
olsa dahi alakadar !arın bile hatırı· 

na gelmiyen neticeler verebilecek 
olan böyle bir hadismin vukuunu 
ehemmiyet~iz talekki etmek aklımı· 

za ğelmez. ------------------------------------- ~-----------------........ , ................ _________ .._. __ 
.. • 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 

CiNSi En az En çok Satılan miktar 

ıc. s. ~. s. Kilo 

Kapım alı pamuk =="" = 

- Piyasa parlağı • 24 24,2.5 
Piyasa temizi .. 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPACI 
l:Seyaz 1 
Siyah 

ç!CIT 

Ekspres ~ 1 1 •~iane ~ _ 1-- - _ ____,_____ 
Yerli "Yemlik,, 

., uTohumluk,, 
----

1 

\ 

\ 
1 

1 

Portakal ağaçlarının sıhhati nasıl 
temin edilir 7 • 

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

şekilde mücadele etmek ancak VOLK ile kabildir , 

Volk 
Volk 

ilacına yardımcı bir madde karışbrılmasına lüzum yoktur. 

Mevcut ilaçlardan en emniyetlisidir. 
. .. . . Resmı muesseseler tarafından her ılaca tercıhan tatbık 

ve tavsiye edilmektedir. 

1 
1 

1 

ı 

' 
Volk 
Volk Ve Volkun kullanılmasına yarayan Püskürgfçler her za. 1 

man bahçecilerin emirlerine amade bulundurulmaktadır. 

Adana • 
yerı 

Mazhar Hasan Biraderler 
lluğday Kıl>ns 

,. Yerli 2,92 ı-~~-------------1 3,55 
iki g. B. 1-15 

satış 
Mühür 

9606 
ı--~ .. -.M~e-n7ta_n_e ___ , 

Arpa 2,92 -f 95 
1-.,-'-,.------- ----1- -----1-------~ Fasulya 
1-.,..-,,-7-----------------ı--------Yulal 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 1 

Mercimek 
ı 

1 
Susam 

UN 

1 

1 
Oört yıldız Salih 1 
üç -.. .. 

1 ·= .c 1 Dört yıldız Doğruluk ~ .. 
~~I üç .. " 1 
::§ ~ 1 Simit .. 1 
·- >J Dört yıldız Cumhuriyet 1 -" " 
~ "'ı üç 

" " ,-
Simit .. 

Liverpol T elgraflan Kambiyo ve Para 
7 I 7 I 1938 iş Bankasından alınmışhr. 

Sarı Um Pe.-ı.e 

Hazır 3 1 95 Lıreı 

1 1-w 50 1 Temmuz vadeli 4 75 
Rayişmark 

Frank ( Fransız ) 3-\Sf 
4 88 1. Teşrin ,, Sterlin ( İngiliz ) 623- 00 

Hint hazır 3_, 11 Dolar ( Amerika ) 28 
-
84 

8 72 ( İsviçre ) 
- -

Nevyork Frank 

Her mevsim ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

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

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelml,tlr. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı sıcajiını kar,ııar 

c. 

• 
r " ı 

•• •• •• 
TURKSOZU 

jMatbaacılıkj j Gazetecilik\ 

Mütenevvi rrnkli 

Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir 

Telgraf adresi : B \ ŞEGMEZ 
9490 7· 80 

Telefon : 168 

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

Kumtxırctt biri 
1 

8 Trmmuz 

BELE DİYE İLANLARI j 
----~------------------

1 - Belediyeye ai t kuru köprüde Gülen Barı üç sene müddetle 
raya verilmek üzere açı k artırmaya konu !muştur. 

2 - ihalesi 25/Te mmuz1938 pazartesi günü saat onda yaıplacak 
3 - Bir smelık muhammen icar bedeli 250 liradır. 
4 - Muvakkat te minatı 22.50 liradır. ı ''": 

e gün ve saatmda yatırmış oldukları teminat 'f 
iye daimi encümenine ve şartnameyi görmek Ce 
diye Muhasebesine müracaatları ilan olunur. 

5 - Taliplerin ihal 
buzlarile birlikte beled 
teyenler her gün Bele 

8-1 2 - 16 - 20 9504 

.. .... 
( İhale Tehiri ) 

7 /7 ;938 perşembe günü saat l 5 te ihale eı.lileceği ilan edilen Vali 
nağı caddesi üzerinde Belediyeye ait on parça arsa ile Hay lsmail S< 
Özlerin evi arkasındaki iki parça arsanın ihalesi temmuzun 11 inci r 
zartesi günü ~aat ona tehir edilmiştir. Taliplerin muayyen gün ve saa 
Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 9503 

1 - ismet lnönü mektebi cer.ubundan başlayarak ~arka doğru ~ 
metre tulundeki şosa ile 500 metre tulundeki bordür inşaatı açık ola1 

eksiltmeye konulmuştur, 
2 - Keşif bedeli 3454,28 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 259 tiıadır. 
4 - ihalesi Temmuzun 18 inci pazartesi günü saat onda belediye 1 

cüınenin yapılacaktır. 

5 . Şartname ve projesi Belediye fen işleri müdürlüğündedir. ıstiY 
ler orada görebilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta Belediye encümenine ııt'! 
racaatları ilan olunur. 2 - 5 - 9 - 13 9481 

1 - Darülaceze ve emrazı zühreviye hastahanesinin bir yıllık ihtİ 
cı olan 5400-7000 kilo ekmak 1000-1400 kilo sığır eti, 1043 kilo~ 
ru ve 2750 kilo yaş sebze açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Ekmeğin muvakkat teminatı 52,50, etin 21,60, kuıu sebze~ 
17,60, yaş sebzenin 7,20 liradır. 

3 - ihalesi Temmuzun 21 inci Perşenbe güne saat onda Belediye' 
eümeninde yapılacaktır. 

4 - Şartnameler yazı işleri kaleminded;r. isteyenler orada görebilil 
fer. 

5 - Talihlerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bı 
likte Belediye encümenine muracaatları ilan olunur. 

3-7-10-15 9483 

Adler .. Singer .. Adler .. ~~1 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Sin ger 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu : Hükumet 
•• 

caddesinde o mer 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Oın 
ı\nı 
)a 

ıte 

~in 
1•ak 
'~. 
\ f 
u g 

Z· 
t 

1) ) 
Telefon: 168 Telgraf adresi : Başeğmez 

6-80 9490 ·ı, 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makiralannda 
yaptırabilirsinız. 

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

r "' 1 ÇOCUK HASTALl::'ffl 

M0TEHASSISI 

'·1; 
. '~ 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
bnnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelleştirmek istiyorsa. 

ruz kitaplarınızı Türk

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

• 

T A B 
* 

KiTAP 
* 

C 1 L O 
* 

GAZETE 

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

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ı • 
pılır . 

Türksözü matbaa
sı "Türksözü.nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

TlJRJCl)'! 
CUMHVRNETI 

ZiRAAT.BANKASI 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmekted=r. 

ıı.------------.------------...... ----------~----.... ---- ._ ____ .,.... ____________ ..,.. ______ ....., .... , .......... ._....-............ ....; 
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TürLsözü 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şarlları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
300 
100 

J -Dış ıncmlekcıler için Abone 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı! 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra

caat edilmelidir. 

Dr.Nıhal Bayat 

''•lı~ 
~., 

·~ t 
IYdı. 

'I -
Yvc 

Mersin Yoğurt paıa' D 

1 
Kabul saatıarı : Her gj" •le ~ 

15-1 8 1 1lıı 
1ait 
'll, 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 

Adana Türksözü matbaası 

lıtti 
lı, 

ı. 

~a 
'~tak 
~~. 


