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LONDRA HÜK0METi ıBERLiNE BiR NOTA 
l«ZIRLAMAKTA !·. 

Alman kıtaları hudut boylarında 

''ç ekoslovakyaya bir taarru7. olursa 
ingntere Fransanın arkasır1dadır,, 

12 Eylôlde çok fevkalade 
hadiseler vukuundan korkuluyor 

(\ lond 
~~ ra: 10 (Rııd_yo) - Başvekil 

\i. Ci>r~aynJc Lord 1 folifoks uzun 
~e bulunmu?tur. Londra-

Paris arasında muhabereler de cere
yan etmektedir. 

Eski Hariciye nazırı Eden öğle-

Filistin ihtililı çok 
başka bir renk aldı 

' 
b~li kuvvetler Arap çetelerine 1 

UYük yardımlarda bulunuyor. 
t l\ııd~ 
~db;1 h Us: 10 (Radyo) - ~telerin 
~t tar :reketi artmıştır. Dün gece 
la '~lııla~ ta .bas~ ınlar olmuştur. Gece 
~ladır 1 bılhassa nahiyelerde dııha 

'1'Jııı~U~ün k d" " Y h d" "ld .. Uştij u uste uç a u ı o u• 
A.. r. 

~~Ukrap Çeteleri gizli kuvvetlerden 
l~i Y~tdımlar görmektedirler. 

~terdi ı~alyan şüpheli hareketler 
· hır ~ınden kontrol altına alınmış 

'y f Çok levkifat yapılmıştır. 
tlırııar~ ada ve Hayfada otomobil soy-

ı.. Olm t ~ l\afı· uş ur. 
~tisc ıre 10 : (Radyo)-Londradan 
t1j tgİ!Ya g"~lrniş_ olan ve oradanda 
l Ctı 1-f· ~olu ıle Ciddeye hareket 
t~tı t~~aı ve Necil kırallığı veli
~~~ttcciı'r Sııud; hareketinden önce 
t t ere F·ı· . 1 . .,u b ı ıstıl'\ mese esı hakkın· 

'•....._~~~atta bulunmuştur: 
1 ~iscı . Ulun ar3p alemi Filistin 
CQj Ctıni h 
ı. t. l\aa· e emmiyetle takib etmek· Flllstinde devrilen bir tiren 

tı ~llisr 'lllden beri arap yurdu o- kurulmasına aslcl müsaade cdilmiye• 
~bir yalıudi yurdunun ccktir.,, 

~ .. &.. k.. . k "un u vazıyet arşısında 

ROMA NELER 
J?ÜŞÜNÜYOR 

'to""' 
~•k a HUkOmetl, . SUdetlerl pek hakh bulmakta ve 

..., 
0 •1ovakya hUkOmetlnln, daha bUyUk bir buhrana 
•Ydan kalmaması için yeniden fedaklrhklar 
~I lüzumunu açıkça ileri aUrUyor 

r ~o"' 
l~ıı ··•a : 10 

iıJ11 31 bild· . (A.A.) -- Stefani 
'ar ırıyo "I f il"! 1Ca r : n ormaz.ione dip· 
tkt~·;: aşağıdaki tebliği neşret-

Me.ııul Roma ınahafili, Çekoslo· 
vakyada yaşayan üç buçuk milyon I 
Almanı lcm.,if eden Südet Partisi 
ife Prağ hülrum'!ti arastn<la bity(jk I 

<len sonrn haı·iciycyc giderek temas• 
larda bulunmuştur·. 

E~er Çekoslovakya bir taarruza 
uğrarsa İngiltcrcnin mudahale edeceği 
ve lngilterenin Fransnnın arkasında 
olduğu hakkında Almany:ıy:ı verilmek 
Uz ere bir nota hazırlanmaktadır. 

Prağ: 10 (A!A.) - Henlein'in 
· muavini Frank, bugUn Nurenherg'e 

giderek orada 1 lenlein'e mulaki ola· 
caktır. 

Prağ: 10 (A.A.) - lngiliz elçio;İ
nin emri Uzerine İngiltere konsolosu 
mUşahit sıfntile Moravska· Ostravaya 
gitmiştir. 

Prağ: 10 (A.A.J - Slav:ık halkçı 
fırkası reisi B. Tizo, reisicumhur B. 
Bcneş tarafından davet edilmiştir. 

Bu davete icabet ederek saat 16.80 da 
riyaseticumhur sara_yına giden muma
ilevh saat rn,15 de snravdan çıkmış· - ~ . 
tır. 

Ankara 10 (A.A) Çek hükümetı • 
ile Südeıler arasında müzakerelere 
tekrar başlanmıştır. 

ihtilafın safhalarını derin bir dikkat 
ve ayni zamanda büyük bir sükii· 
netle takil> etmektedir. 

ltalyanın hattı hareketi, Roma · 
Berlin mihveri si~ıaseti mucibince 
Henlein'le Karlsbadda sekiz nokta· 
da tesbit t ttiği metalibata açıkça 
müsaittir. Bu metalibat, ekalliyetlere 
verilmesini istemekle beraber asla 
ekalliyetlerin Çek devletinin cami. 
asına mensubiyetlerini münakaşa 
mevzuu yapmamaktadır. 

Henlein, Beneşin idare ettiği 
devletten Almanların aynlmasanı is 
temf"ğe kadar varmamıştır. Bu cez· 
ri tarzı halli bilakis Londra ve Pa. 
risin bitaraf mü~ahidleri son gün· 
lerde derpiş etmeğe başlamışlardır. 

Mesul İtalyan şahsiyetleri şu ka · 
naattedir ki, Südetler işinde ucu 
Moskova ve Parise varan yabancı 
ve gayri mesul kuvvetler filen ça· 
lışmaktadır. Bu kuvvetler Prağ hü· 
kumetine belki de meşkuk yardım 
imkanlarmı göstermek ve ihtilafı 
muarız ideoloji sahalarına intikal et· 
tirmek suretiyle Prağ hükumetinin 
mukavtmetini arttırmağa çalışıyor 

!ardı. 

Roma mesul mahafili, Cermen 
milletinin bilhassa yarı takdirle 
karşılamaktadar. Keza mezkur ma· 
hafıl, Hit_lerin Nuremberg kongre· 

( Gerisi ikin·ci sahifede ) . . . - . ·- - ·- -· -:..· 

Büyük şefimiz Belediye intihap hazırlıkları 
p·aris elçimizi 

kabul etti 
lstanbul: 10 (Telefonla)-Büyük 

şşfimiz Atatürkj bugün Paris elçimiz 
Suad Davazı kabul buyurmuştur. 

Seçim defterleri muhte 
lif semtlere asıldı 

Suad Davaz; Büyük Şefin huzu 
runda bir müddet kaldıktan sonra 
Parise hareket etmiştir. 

Defterler Cumartesi akşamı kaldırılacak 

["~ ..... ,.. .. ,...~ . ..,, ..... ~·· ---·~·,.. .... < 

!Japonya! 
! bitaraf ! . ! 
lTokyo hükumeti Al- 1 
i h k" .. i iman are atına muza-i 

Belediye seçim faaliyeti dün de 
bütün hararctile devam etmiştir. 

iki haftadanberi belediye meclisi 
salonunda çalışan onbeş yirmi dak
tilograf seçim def terlerini tamamla. 
mıştır. 

Dün saat 11 de intihap encümeni 
bdediye reisi Turban Cemal Berike· 
rin başkanlağında toplaıımış seçim : 

defterlerinin bugünden itibaren mahal. 
lelere asılmasına karar vermiştir. 

Gazetemizin intihap defterleri 
(Üçüncü sahifesinde görüldü~ü üz · 

re) mahallelerin en münasip dokuz 
semtinde asılmış ve bu suretle halka 
ilan edilmiş bulunuyor. 

mahrum etmiş olacaklardır. 
Bu yıl halkın isimlerini kolayca 

bulabilmeleri için defterler alfabe 
sırasile tertip edildiğinden herkes 
mahallesini, adım kolayca bulabile
cektir. 

Her seçicinin ismi yanında bir 
de sıra numarası mevcud olduğun
dan defterleri tetkik ettikten SQnra 
sıra numarasını hafızasında tutanlar 
intihap günü reylerini kolayca kut 
lanabiltceklerinden halkımızın bu 
hususa dikkatlerini celbcdcriz. 

Aldığımız malumata göre, inti
hap Birinciteşrinin birinci günü baş 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

; heret etmeyecek i 
ı Tokyo: 10 (A. A.)- Ha ! 
i rlclye nezaretinden tebllO ! 
i edlldlllne göre, dUn Alman! 
i bUyUk elçlsl ile Japon ha· ! 
i rlclye nazırı muavini ara- ! 
i sanda yapılan mUllkat, Çe ! 
i koaıovak ve Çin - Japon ! 
i meseleleri Uzerlnde malQ ! 
i mat teatisine inhisar •Y· ! 
i lemlftlr. ! 
i Bu hAdlae, Japonyanın ! 
i Avrupa vaziyetine karfl i 
i sadece seyirci vaziyetinde i 
i kalaca§ına teyit etmekte- i 
idlr. i 

1 Son Dakika : 

Kanuna göre, bu defterler tatil 
müddeti hariç olmak üzere altı gün 
asılı kalacak ve bıı müddet zarfın· 
da adı yazılmayan veya mükerrer 
yazılanlar varsa, belediyeye giderek 
intihap encümenine bizzat müracaat: 1 
suretile tashih ettireceklerdir. Bu I 
altı gün içinde intihap encümenine I 

·.--.. ......................................... . müracaat etmiyenler, medeni bir hak 
olan intihap hakkından kendilerirıi 

Hataylılar Heyet gönderiyor 

Heyet Atatürke tazim 
ve şükranlarını sunacak 

Hatay Cumhurreisinin dünkü ziyafeti 
Antakya 10 

( Hu~usi muhabiri. 
mizden ) - Hatay 
Milli hükümeti Kül· 
tür, Bayındırlık,Sıh· 
hat ve Nafia işle

rini planlı bir şekil· 
de düzene koymak 
için çalışmaktadır . 

Hatay Cumhur· 
rcısı Bay Tayfur 
Sökmen bugün Ha· 
tay Milli Meclisi ve 
hüküıiıet azalarına 
bir Öğle yemeği ver 
miştir . 

Mebuslardan bi· 
rısi ziyaf e\ esnasın· 
~da şöyle bir teklif 
ortaya atmıştır : 

Büyük Şef ~ t<ı · 
türke Hataylıların 
tazim ve şükranla · 
rını arz için bir He· 
yet seçip Türkiyeye 
göndermek . Hatay Cumhurrelel Tayfur Sökmen 

Mebusun hu 
teklifi c lkışlar arasında kabul edilmiş 
ve 29 Teşrinievvel Cumhuriyet bayra· 
mında: bu Heyetin Türkiyeye gönde· Milletler cemiyeti

1 
rilmesine karar verilmiştir . 
------------ Konseyine bazı hariciye 

İngiliz donanması 
En son harp vasıtalarile 

techiz ediliyor 

Londra: 10 (Radyo) lngiliz 
donanmasının en son harp vasıtala· 
techiz edilmesi kararlaştınfmıştır. 

nazırları iştirak edecektir. 
Ankara : 1 O ( A. A. )- Milletler 1 

Cemiyeti Konseyi; siyasi meselelerin 
müzakeresine Salı günü başlaya· 
caktır. 

lngiliz, F ransız,Polonya ve Macar 
Hariciye Nazırları vaziyetin neza
keti cJolayısile Cenevreye hareket 
lerini tehir etmişlerdir. 

Dünya 
korku 
içinde 

Londrada devamlı 
temaslar yapılıyor 

Hitler; Çekoslovak 

işini muhtariyetten 

başka bir şekilde 

halledecekmiş ! 

Londra : 10 ( A. A. ) - lngiliz 
müstemleke ve milJi müdafaa nazır 
!arının dün evvela lrlanda başvekili 
de Valera ve sonra Çemberlayn 
ile yaptıklara konuşmalar hakkında 
beyan olunduğuna göre , bu konuş. 
malar, lrlandanın müdafaası etrafm· 
da cereyan t"tmiştir . 

Diğer taraftan alman haberlere 
nazaran dün, başvekil Çemberlayn 
ve diğer lngiliz nazırları arasında 
yapılan müzakerelerin sebebi Orta 
Avrupada vaziyetin oldukça vahim· 
leşmiş bulunmasıdır. Bunu teyid eden 
diğer bir nokta da , lngiliz kabine· 
sinin Pazartesi günü yeni bir fevka
lade toplantı yapmağa karar ver· 
mesi ve hariciye nazırı Lord Hali
faksın da evvelce verilen karar hila
fına olarak Cenevreye gitmeyip 
Londr<tda arkadaşlarile daimi temas
ta bulunmak istemesidir . 

Londraya gelen bazı haberler , 
Hitlerin 12 Eylulde Çekoslovakya 
meselesini muhtariyet esasından daha 
başka sahaya intikal ettireceği en
dişelerini uyandımırştır • 



Sahife 2 türksözü .. 
H J 'J 1 l 1 N ------

ngilizlerin bam teli 
fş hayatında ve siyasetle fngilizleıden lüzumundan fazla muayyen ve· 

katli plan <ıtamamalıdır. Evvelden harnlanmak hususunu bütün bütün ih· 
mal etmemekle bernber onltır insanların i~tikbali evvelden organize edebile· 
cekleı ini, yahut mukadderatın akla gelmez ihtimnllerini görerek ve düşüne
rek her şeye evvelden hnzırlanabilereklerini düşünmezler. Bundan başka 
vazıfc herhangi bir işte şef olrnlara gerek zaman ve gerek mekan içinde 
bir dereceye kadar hareket seıbestisi vermek isterler. 

1'1_..__._._. __________ llilıiiiiiiiiiiiMiilıiıııiİl------------------,,ıj,I 

1 ş ~lhl Ü .ır lhl @\ lb> ~ ır o ~ ır Ü 

Eğer sizin Ü:>erinizde bulunan fngilizler ile bir mukavele yapmağı icap 
ederse İngılizlcr ;>cızılı bir irrza vermedikleri takdirde sadece bir centlmens 
agrement (Yani efendice sözleşme) ile iktifa ediniz. Zira bu takdiıde bir 
gün hadiseler ile karşı kan;ııya gelindiği zaman fngilizleri vaatlarından çok 
daha ileride sözlerini tuttuklarını görürsünüz. 

Bilhassa lngilizler ile münasebette bulunuı ken onları alışmadıkları bir 
tarzdn çalışmağa mecbur etmemelidir. Öyle vaziyetler olmuştur ki İngilizler 
kendileri ile müzakerede bulunan ecnebileri memnun etmek üzere cumarte
si tatili ıç n kır evler ine hareketlerini bir kaç smıt gecıktiımiştir Fakat bu 
müddet zarfında çalışan İngiiızleden hiç bir zaman eyi iş çıkmamıştır. Zira o 
saatte ailerinin yanlarında sandviç sepetlerı dolu oldu~u halde arabalarda 
beklediğini düşünen lngilizlerin serbest bir fikir ile iş göreıılerine imkan 
yoktur. Öyle zamanlarda İngilizlerin sinirli halleri yüzlerinden bellidir. Ecne
bi müzakerecilere yapacakları müsaadeler de gönül hoşluğu ile olmaz. Böy
le sıkışık vaziyette, yapılan müzrkereler üzürindcn birkaç gün geçtikten 
sonra fngilizlerin kalbinde kal. cak olan {ey sadece uzun bir kinden ibarettir. 

İşte bu gibi ah,·alde cumartesi günüı dt'n pazaı lesi gününe kndsr size 
herhangi bir kır evine bir davet \ ukubuluı sa bunu memnuniyetle kabl!! et
melisiniz. Orrda bir park içinde g~zinti yaparken işinizi de konuşabilirsinız 
ve böyle yerleıde İngilizlerin üç gün yeşil masa ehafında israr ile reddettik
leri bir teklifi üç dakika içinde yeşil çimenler üzeriııde tatlı latlı konuşarak 
kabul ettikleri çok defa g\>ıülnıüşttir. 

Andre Moruva 

BiR TÜRKİYE SEY AHA TiNDEN İNTİBALAR 

•• u iY 
Yazan-----

E. H. Kanigham Kraiç 
7 !ıc Pttrolı um 1'ıme:/terı 

Bu makalenln muharriri bir çok memleketler dolaşma,, 
bUyUk sahaları tammış ve bir çok Ulkelerln hususlyet
ıerl hakkında Ukir edlnmlstlr. BUtUn bu memleketlerde 
bir yabancıyı llgllendfrcıcek, tesir edecek bir takım ge· 
vezellkler, harıkalar vardır. Fakat bunların içinde en 
hayret vereni, en teshir edeni, hiç şUpheslzf Türkiye' 
dlr. 

Bütün hayatında prehistorik hiç 
bir silah bulunmamış olan bu maka. 

1 

Eski 1 ürk in paıator!uğur.un I 
harpler ve harp sonundaki muahede· ı 
!erler paıçal<ınan memleketlerinden 1 
geriye kaları elaıı hii}iıktür ve ~u· 

rada dünyanın her mt•mleketine ben i 
zer taraflar me\cuttur. Burada, va 

1 
kıa, Luzlu sahalar \ e çöller ) oksa ; 
da bunlara yakın }erler bulunur ve ! 
ondan başka her tiiılü iklime ttsa-

lenin muharriri, tetkiklerinin ilk üç 
h&ftasında pek eski bir silah ile ne- t 
olitik de\ re ait büyük bir balta başı 

' l ulınuşlur. Burası eski tevrat hikaye· 

düf T~~ukn.ur.' 1 1 ... k d v 1 b" "k J 
ur ıye(e U)U agar, uyu 1 

yaylalar, koıkunç geçil ve boğazlaı, 1 
lüyiık nehirler ve 78 mil uzunluğun·! 
daki Van gölü başta gt:lmek üzeıe I 
tuzlu göller vardır. Bir takım çağlı· 

yanlar, şimalde geniş oınıanlar, ce. 
nupta büyük otlaklar mevcuttur. . 

Ararat dağının üzerinde volkan 
!ar da vardır. •Vakıa bunlar şimdi 
indıfa halinde değillerdir; fakat coğ
rafya bakımınd:.ın buıılar tamamiyle 
gt>nç yanardağlardır ve karşıdan he 
men indifoa başlayabilirler hissi ve· 
rirler. Tür kiye' de bir kısmı içleri 
dolmuş göllerden ibaret olmak üze 
re bir çok yaylalar l.ıulunur ve bu 
yaylalar Türkiye arazisinin bir nevi 
hususiyetini teşkil eder. 

leıinin geçtiği memlekettir; burada 1 
elan Nuh'a mukaddes bir adam na· ı 

zariylebakılır. Nııhun gemisi Ararat 1 

üzeı ine değil, Cudi d;,ğına oturmuş- I 
tu. Burası elan mukaddes bir yer sa-

1 yılır. Fakat bir bıçak sırtı kadar in
ce olan bu }'ere o kos koca gemi ı 
nasıl oturmuştu, bunu benim hayalim 
alamamıştır. 

Burada harpleriyle, muhasarala
riyle meşhur, dağ yamaçlarına ku-
111lmuş, kimi i 3.000 senelik, kimisi 
bilinmiyccek kadar eski bir çok şe 
hirlc.>r vardır. 

Gerçeklen Türkiye yaşanacak 
bir mcmlekdtir. Güzel Mardin şeh 
rinde yüz yaşını nşmış olanların sayı.1 
sı 200 en fazladır. Şırnak şehrinde 
130 yaşında bir ihtiyar kadını ziya
ret ettım. Bu kadın, biraz zayıfça cA-

- Gerisi üçüncü sahifede -

' - "I 
Asfalt yoldan j Türkkuşunun faaliyeti ı 
gidiş geliş 

tahdid edildi 
Evelki günkü nushamızda bele 

diye encümeninin asfalt caddelerden 
lastik tekerleksiz nakil vasıtalarının 
gidiş gelişini menettiğini yazmıştık. 
Aldığımız m a 1 ı'.i m a t a göre, 
bundan sonra asta it yollardan yalı· 

nız otomobil, kamyon, otobüs ve las- ı 
tik tekerlekli vasıtalar işleyebilec\~k
tir. 

Bunun haı icinde kalan demir te 
kerlekli aı abalar için belediye iki 
yol göstermekte lir: Bunlardan birisi 
vilayet tarafın<lan yaptırılan eski 
istasyon-Karaisalı yolu, diğeride 
belediye tarafından yaptırılan salcı· 
lar -Yeni )stasyon yoludur. Şehri 
şimale bağlayan iki yol filhakika 
Karaisalıya giden yolcularla bağcı
ların ihtiyacına kifayd edecek va 
ziyettedir. 

Bu karara göre hundan sonra 
demir tekerlekli vesaitle yolculuk 
eden veya tüccar eşyası taşıyanlar 
bu iki yoldan birini intihap edebi

leceklerdir. 
Belediyenin bu kara,ını biz çok 

yerinde buluyoruz. Zira, inşa bedeli 
yüzbin liraya yakloşan yeni otel
Yeni istasyon asfalt yolu demir te 
kerleklerin tazyiki altında sık sık 
bo:tulmakh aynı zamanda st>yrisefe 
ı in fazlalığından do!a}'ı cıvar halkı · 
da rahatsız olmakta idi. 

Dünyanın her tarafında nakıl 
vasıtalarının nevine göre yollar var· 
dır. Hatta Avrupa ve Amerika da 
taksi yolları ile kamyon yolları bile 
ayrılmaktadır. Zira bu yollar nakil 
vastahrının ağırlığına ve genişliğine! 
göre inşa tarzına tabi tutulduğun 
dan, taksi yollarından kamyon ge· 
çiıilmesi bu yolları kolayca tahrip 
mekte ve pek tabii olarak belediye 
ler bunu men etmektedir. 

Yansen planının tedricen tatbiki 
ile şehrin şimaline doğru açılacak 
caddeler çoğalacağından bir gün 
beleaiye şüphesizdirki şehrimizdede 
medeni memleketlerde olduğu gibi . 
taksi ve kamyon yollarını bile tef
rik etmek lüzumunu duyacaktır. 

Bir kaç hafta için bu hal bel · 
ki halkımıza sıkıntılı gelecek isede 
tedricen alışılacağı tabiidir. 

~>~.~--.c--..-.--r--.--r 

10 EYLOL 938 

Gök yüzü açık, Hav~ hafıf rüzgarlı 
ençok sıcak gölgede 37 derece, 
geceleri en az sıca.k 19 derece. 

ADANA BiRiNCi 
Dereceyi, Türkkuşuna en fazla 

talebeyi vermekle kazandı 

!nönU : 10 (l lususi muhabirimiz· terakki ve inkişaf içindedir. Türk 
den) - Turkkuşu iki sene evvel, iki 1 gen;leri, havacılığa karşı büyük bir 
mütehassıs öğretmen ve iki ta.ne de ı aşk göstermekte ve çok disiplinli 
planörle işe bnşlnmıştı. BugUn' :J U k d 
k 1 k b. k t h bir çalışma sayesinde fev ala e mu 
ız o mn Uzere ırço mU c nssıs 

öğretmenlere maliktir. Bunların için- ı vaffak olmaktadır. Çalışmalarımız, 
de planörle dunya rökorları ynpnnlar Romanyalı Prens Bibesko'nun da 
var. Hl öğretmen namzedi planör öğ· tebrik e:!er~k söylediği gibi, bütün 
retmeni olnrnk yetiştirilmiştir. B~lkan milletlerinin bu sahatki me 

Turkkuşunun vasıtaları da iki yıl saisinden üstündür. 
içinde 24 lınşlnngıç planörü, 24 teka-
mül planörU1 ~:J D serisi akrobasi 
planörU, 1 2 çift kumandalı akı·obnsi 
planörü, 5 rökor planörU ve Ankara. 
merkezindekilcrle beraber 122 pla
nörle 2(.i motörlu ınekteb tn.)'yare· 
~inden mllrekkebdir. Birçok planör 
ve mutcaddid mekteb fa·yya.ı·esi fab
rika.da yapılmaktadır. 

Bu sene kampa. giren talebe 143 
kisidir. Bunlardan :~2 si muhtelif ., 
sebeblcı·le kamp.tan a._yrılmışlardır. 

Kampta mevc1;1d 11 1 talebeden 111 
erkek Ankara., 27 erkek 1 kız lstnn· 
bul . i erkek 1 kız Konya. 7 erkek 
1 kız Bur:;a, 7 erkek İzmir, 38 er· 

kek a kız Adana, 8 erkek 1 kız E
dirne şubelerinden gelmi~tir. Adana 
;;ube~i ·l t talebe ile birinci ligi almış-

tır . 

~imdiye kadnr Turkkuşundnn 148 
genç bröve almıştır. Bunların 88 i A. 
•10 ı B, 20 tanesi de ' C bı·övesi al
mışlardır. 

Geçen sene talebe olarak gördU· 
gunı genç kızlanlan UçU bu sene 
kampta öğretmen namzedi olmuşlar 

\'e Turkkuşunun Uniformnsını giymi ~

lerdir. 

Bu sene 10 te•nmuıdan 4 eylu
la kadar lnönü kampında yapılan 
uçuşlar da geçen seneye nisbetle 
pek çok artmıştır: 

1- 404 yelken uçuşu, 170 saat 
41 dakika, 

2- 78 tayyare römorkile kalkış, 
3- 326 Yelken uçuşu yapmak 

için amor<lisör ile knlkış, 

4- 619 Otoromork ile kalkış 

(ilktalimler için) 

5 - 9878 Amortisör ile kalkış 
(ilk talimler için). 

Bu yıl birinci talim olarak yapılan 
7 muhtelif hareketin mecmuu 11,345 
e baliğ olmuştur. Bu, cidden kesif 
bir çalışma demektir. 

Türkku~u umumi müdürü hava 
yarbayı Osman Nuri Baykal ile baş 
öğretmen Atatürk kızı Sabiha Gok · 
çenin ve Hava kuru ııu başkanı Fu
ad BulCanın, bütün talim heyetinin 
himmetlcrile Türkkuşu Lüyük bir 

Bir yıldırım bir kişiyi 
öldürdii ve iki kişiyi de 
ağır surette yaraladı 

Saimbeyli kazasının Gülü kö 1 
yünde Kızıloluk mevkiinde tarlalarını 
sürmekte olan lsmil o. Yaşar Doğan 1 

Hüseyin oğlu Hamza ve karısı Fat
maya yıldırım isabet ederek bayıl 
mışlardır. Bunlardan lsmail oğlu 
yaşar ölmüştür. Diğerleri tedavi al. 
tına alıomıştır. 

Bir ormanda yangın çık h 
Karacabucağı köyü civarındaki 

ormanda yangın çıktığı ve söndü· ' 
rülmesi için bölük kumandanı vekili 
Üsteğmen Ziya Işıksözlünün kuman
dasında bir müfrezenin gönderildiği 
vilayete bildirilmiştir, 

Ece lile ölen bir ihtiyar 
K raisalının Tepeli köyünün Di· 

ken!i ınevkiinde yol üzerinde bir ce 
sed bulunmuştur. Yapılan tahkikat· 
ı a lıJ n un T rpeli köyündrn elli beş 
y~şlarında Bulduk Halil olduğu ve 
Andınndan gelirken ecelile öldüğü 
anlaşılmıştır. 

Necmeddin Esin 
Şehrimiz birinci orta okul yardirek. 

törü Necmeddin Esin; Bayburt orta 
okul direktörlüğüne tayin edilmiş· 
tir. 

Hemşeri ! 
Uelcdiye azası seçımııu• l111*

lcı111yor. Defterlt•r maluıllclerc aHl

dı . intihap hakkıııı kuybetmcmel. 
iciıı lıemell deJtt•ılNi ıedkik cı,11dııı 
ya:Llıııumışsa Belrdiyedeki intihap 
Hnriim~ııine rııürncaaı r.tmcği u
nutma . 

Aksi takdırde medeni lıaldıı 

mı dan biri 11ı ka ybct mi§ olu ı s11 n ! 

1 t ~ylOI 

Roma neler 
· düşünüyor 

- Birinci sahifeden artan 

sinde okunan beyannarn el 
temkini de layikiyle takdir ed 

Eğer Prağ hakikati idrak 
se daha büyü\c bir buhranın 

geçilmesi mümkün olabilir. 
İtalyanın Südetler mesele 

ki hattı hareketi, Hitlerin R 
Mussolini ile yaptığı kooıı 
esnasında tesbit edilmiş bul 
tadır. 

lta lya, askeri sınıfları 
na çağırmadığı gibi askeri rna, 
te diğer tedbirlere de teves"' 
memiştir. Bunun sebebi ise t 

d. at• 
eğer harb şeytanları ha. ıs 

1 
kim olmazlarsa henüz bır aıı 
ya varmak imkanının mevcııt 
ğu hususundaki kanaatidir. ve 
yen dahili makanizmasınıo 

1 
sine her türlü ihtimala derh~ 
koymak imkanını temin eY 
dir. 

Belediye intih8 

hazırlıkları 
/ 

Birinci sahifeden artaıı 

lıyacak ve akşama kadar 
d k B. .. . . de re e ece tir. ır gun ıçın 

kullananların adedi yarıyı 
. 'h .. ._.t . 1 caktır· 
ıntı ap oguo uı mış o a 
takdirde kanuna göre intih9P 
deti bir hafla uzatılacaktır. ~ 

intihabın sandık başında 
11 

yapılabilmesi ve halkın sık~ 
memesi için şimdiden bu h 
hazırlıklara da başlanmıştır· 

Bu suretle sandık başıoıJ 
1 

ler, mahalleleri ile sıra nurrıt~e 
söyledikleıi takdirde derh3 .. 

ni kull dnır işleri başına d 
ceklerdir. 

VALiMiZ f,, 
Valimiz Tevfik Hadi Bıı · 

öğleden evvel belediyeye 1 
belediye reisi 1 urhan Ce~~" 
kerle bir müddet görüşrnuŞ 

d (JI 
hap hazırlıkları hakkın a 
aldıktan sonra belediyedell 

mışlardır, 

Bir 
es 

çocuk at tekfll 
den öldii 

Akarcalı köyünde otur~:~ı 
ci Hüı;eynin onbir yaşlarırı ~ 

ı Hasan Aııbarcı yaylaya. 1, 
yolda h:Jyvanını sulamak ~s 
Hayvan hernedense Ü ı kınllş ,ı 

• ~ll 
cuğun elınden . yularını ,~ 

H. se) 
kaçmağa başlamıştır. ıı , 

kO; 
t barcı bunun arkasından 1 

Memleketin ekseri kısmı 5.000 
kademd <'n fozla irtifadadır. Büyük llf 

1 

bir kısmında irtifaı 6,000 kademi a. ortans'ın ağzından besle · 

tam yakalayacağı sırada ile 
kulağına attığı bir t ·kn1e .. if 
yuvarlanmış ve hemen öl~~ ij 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 
Yapılan tah~katta 

S T R A O E L L A 
yor : kasto lmatlığı an\aşılnuştır· 

- Yarından tezi yok, Roma· 

şar. Bir kimsenin bu büyük clağlar. nin son sözleri uçuyor : 
ke<,.i yor ları, uçt rum!ar ar asında bir "- Ünlü kralların, bü 

Oürı {.!ii11fiik lii) iik lııkıiye ----·-
iki haftq kadar s~ya hat etme.si, bil· yük rabbin önünde bile nağmeler im Venedik kendisini affede et k mi ? bir kuvvettir. Şimdi katiller düşünü-
gisini arttırır. Be ek et versin ki ec- yalnız senin içindir sevgilimi,, Romada Sen Jan _ Loı tan ki- yor : Bu kadar büyük bir sanatkar 
datlarının keçi olmasına ihtimal ve· Kudretli, ihtiraslı, yüksek zevkli k 1 k <l d 1 ve bu kadar essiz bir gu··zele na~ıl lisesi apı arına a ar o muştur. . -
rilebilecek atlar bu uçurumlar, yar- bütün dinleyiciler, biri birine karışan S ı kıyrlır? Herkes bugün buraya tradella i e 
lar, tehlikeli yollardan ayakları kay· bu iki istidatlı kaynamış bir vücut Hoı hnsı dinlemeğe geldi. Ayin bitti. iki sevdalı dar ve ka · 
madan kolaylıkla seyahat edebilir. 

1 
gibi ğörüyorlar. Alkışlar arasında raıılık biı sokaktan geçiyorlar, Hay 

Ş k Fakat kilisenin ta arkasında, ge 
urada burada bir takım batak i isi de tribünden indikleri vakit dutların reisi arkalarından koşuyor. 

1 ki f t 1. · ·k· b 1 1 kt' 1 R J S d il ni~ mermt'r sütunların gerisine giz· ı ara la ras ge mır ı un ar, ey. va ıy e oma a tra e anın en Bir hücumla karşılaştığını zanneden 
1 ki · t" 1 b'I' k k k' 1 · d ı k d. ı lenmis geniş mantolu hu dört kişi . e · erın cenne ı sayı a ı ır. or unç ra ıp erın en o an ar ına · Stradellct kendisini müdafaaya hazır 

B 1 k t. 1 lk d L c·b ki nin burada ne işi var?. Bunlar Kon u meme e ın ıa ı a yauoncı ı o ona ya aşıyor ve : !anıyor, fakat haydut: 
laıa gösterdikleri nezaketleri ve mi· - Aleksandr, diyor, sen büyük taıininin adamlarıdır. Zavallı ihtiyar _ Silahı bırak Stradclla, diyor, 
safırperverlik artık darbımesel hoJi. bir günahkarsın; bunu hepimiz bili- sarayında uyumaz oldu. Beynind~ sizi diııliyenler, size na~ıl el kaldıra 
ne gelmiş olan güzel ve sağlam, ne· yoruz. Fakat Tanrı seni herkese af. intikam arzusundan başka bir şey bilirler? Yalnız izin veriniz ufak bir 
şeli, gayretli bir ırktır. Bunlara hiç fettirnıek için sana büyük bir isti- yok, kan istiyor!. tavsiyede bulunayım. Derhal Roma 
kimse tenbeldiı diyemez. Tenbelleri dat verdı. Belki sanatın yüzünden Cebleri altın do1u katiller bek Jan ayrılınız . 
görmek ıçin şehirlere gitmek lazım o sebeble senin günahlarını azap gü- liyorlar. Fakat her şeyi hesaplıyan Ve hürmetkar bir selamla u· 
gelir. nünde bağışlıyacak! Korıtariııi bir noktayı unuttu. Stra zaklaşıp kayboluyor. 

Bütün memleket tarihin eski za· Artık Stradella Romanın kalbi- dcllanın musikisi ve Hortansın kö- iki aşık şimdi yalmzJırlar. Hor-
nnnlamıa, hatta tarihten önceye ait ni kaıandığını anlıyor, fakat acaba tüleri doğru yola süriikliyen ilahi tans sapsarıJır. !3cstckar ıu r rıldanı-

dan ayrılıyoıuz . 
Artık iki sevdalı ölümle saklam-

baç oynamağa başlamışlardır. 
Torino sarayı biraz haşin • sa · 

nala kıymet ve nıez olarak tanın
mıştır . Fabt Düşes dünyanın en 
temiz yürekli kadınıdır . 

Sarayına Stradella ile Hortansı 
misafir ettikten sonra başvekile kati 
emirler vermiştir : 

- Misafirlerimin istirahati hiç.bir 
sebeple bozulmamalıdır ! 

- Fakat Düşes , bunlar Kanla
riniye hiyanet etmişlerdir . Kantarini 
nüfuzlu bir adamdır . Beiki bir gün 
Venediğe düka olur. Ünll gücendir· 
ıniyelim . 

- Bu adam , bu iki zavallıuan 
öcüoü almak için bize harp açacak 
d<'ğil ya ... Öyle de olsa 1 unları yı 
ne müdafaa edeceğim . 

- Sonu Var -. . 
Llr çok eski ~mlerJe do~dur. - · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~-~~~~~-~·~·~;~:,~ •• ~ ~~·~~~~:~··~·~=:~~~~.~~~~~~•~4~c•~•~•~s~~~~-~>~~1 

l/er gün {j!f{ecfe•ı 
. .. l . sıırıt 

t ımwıtesı gıuı erı 1 ' 
ve ııazur giirılcri de sı~O 

11 
oıobiisll'r AcPnıharııııl 11 

mıılıtıtdır. 

Mürettip alaC~ 
·9 

Gazete lu~nunda 's' l' . ~ 

cak iki mürettıJ' 1,ı . . e 
ğız. ldarehaneınıt 
racaat. 
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-
arsonun intikamı Nasıldır 

~ ahammül 
U edilecek a 

dama, ne 
r~Psın? Açlık be 
ası, 

Hikayeci 

. . , 
zünü yumuyor 
karşısında va 
kur dürüst, yü 
zü utancından [

~Yazan ~

1 ___.._ ... ____...,.. --- ve teessürün· 
den kıp kırmızı 

duran zavallı adama savurmadığı 
küfürü bırııkmayordu . 

ıılııı~ 111 151 ,a~a b~ şehire daha yeni 
ıadı·rş 'K.mseyı tanımıyordu. Te· 

ı en k 
~ arşısına çıkan bu sıska ve Her Karadeniz uşağı gibi haka 

ı• 'l!j~~r adanı kendisine hizmet teklif rete karşı son derece hassas olan 
e tı a ı ıaınan yirmi döıt saatten beri Mustafa, içi parçalanarak bunlara 
sa o' ! 1 

-ı~ 0•. na ekme!-- koymamıştı tahammül ediyordu. Fakat şu çelim a.. '" . • 
cut ~rtı ıçın pazarlık yapmaya, siz insan müsvt!ddesinin çalımına ve 

f arı kon ı· · ·· d k hl h 1 k · · Ve •U lckr . ~şmaya uzum gorme en üsta ığına ta ammü etme ıçın 
k •ine · ıfı mınneti e kabul etmiş, se de cidden bir Eyyup sabrı lazımdı. 

•nele n k . 
aıc1 ~- f ndınden l:oyca ve Sırtında elbisesi, ayağında pa· 
~ıı-- ır haylı küçük olan o sıçan bucu kalmamıştı. işte üç aydır bu 

IU!adaının ellerine sarılmıştı . evde bir kapıcı gibi d rğil, bir uşak 
ı e ·· 

ılış uç aydanberi onun yamnda gibi değil; bir esir gibi sabahtan 
an~Yoıdu . Bu altı daireli aparlı- akşama kadar didinip durmasına 

h8 ı ki?a ona ne işler göıdürmüyorlar rağmen. emeği mı.kabilinde, hömür 
İ~j e" Bay Ş evket, tabiati da boyu lükte yatmak için kendisine gösteri· 
i ~Q Uce apartım a n sahibi , kendisi len yerlP,, günJe iki öğ'ün verilen ye· 
!Jidt~ ~dp'? ' diye tutmuştu. Fakat mek artıklarından başka on para 

; G1J .. aıresının uütün işlerini ona I almış değildi. 
ta~ "Urd" ·· 1 

ta l•hr~ğu _Yetmiyormuş gibi, ar.a O gün, işte ilk defa olarak, yü 
h, ın bır ucunda kız kardeşinın zünü kızartıp efondisinden para is 

>C Çap 1 1 
llıak . a. amak veya çamaşır yı- 1 temiye karar vermişti. 
ora gıb, bir işi oldumu kendisini I Korka korka odasına girdiği za 
~in~·a kadar göndermrkten de man bay Şevket birden yerinden 
~ 'Y01 du. ı doğrulmuş, kaşlarını çatarak yüzii-

''akndisini hizmetine alıı k· n "Hiç ne bakmıştı: 
bo~ etme demişti, maaşından baş - Hayrola l 

ıı D ~Zın da benden!. Ona ellerini kırarak, başını ö-
kıO _d • aha ı' lk · d 'ğ · ·· ·· k ·· L ··k k 1 ğ hsuben 
0sw f nin . gır ı ı gunun a şamı, nuııe LU ere , ayı ına ma 

1)ııı· _,dıbinde kalmış beş on şeh · bir şeyler verilirse, üstüne caket ve 
r. · 

1

~}5tüne, çok görünsün diye ayağına bir kundura almak istedi 
'"ıl . 

' bir ınış bir maşraba sıcak suy- ğinden bahsetmişti, 
fısııısahanın dibindeki bir kaç ku Fakat daha fazla söyliyememiş 
i~i .Yadan ve evde herkes kabuk ti , bay Şevket, kapıcının para iste· 
ııı·'.'10 ekmekle, in artmış içlerin mc ye geldiğini anlnyınca onun bu 

1 

r 

Sahife 

Türkiyede Petrol 
i/ YAZLIK I 

Mersin belediye reisli- ı 
ğinden: 

Adana Sulh ikinci hu
kuk mahkemesinden : 

- ikinci sahifeden artan -

makla beraber, elan, güzelliğini mu
hafaza ediyor. 

124 yaşında bulunan kocası, ha· 
la, Şirnak 'ın yokuşlu sokaklarından 
inip çıkarak camiye devam edebil
mektedir. Burada iki tane daha 120 
lik vardı. Bir üçüncü de vardı ki O 

nn camide ibadette olduğu için gö· 
remedim. 

' 
Sinema 
Bu Akşam 

Belediyemizce satın alınacak o
lan 68775 adet Toprakkale bazalat 
parke taşı kapalı zarf usulile eksilt 
meye konulmuştur. Taşların Mersin . 
İnşaat mahallinde teslim edilmek şar 

Sinemanın En '1üyük karekter tile her birisinin muhammen bedeli 
ve Harkulade Artisti 12 kuruştur. 

Victor Mac Lagnen Bu eksiltmeye girmek isteyenle 
ni mevzuu dımiz ve Bahriye rin 516 liralık muvak' at teminat ve 

hayatını tasvir eden kuvvetli ve sikasırıı havi teklif mektuplarını 14-
pek he}ec~nlı Bir Şaheser olan 9 938 çarşamba günü saat 1 le ka 

( DENİZ KAH dar belediye dairesinde müteşekkil 
encümene tevdi etmeleri ve bu husu R AMANLARI ) 1 sa ait şartnamenin paras ız olarak 

, belediye fen müdürlüğünden alına bi 

No. 323 

Adana inhisarlar idaresine iza
feten vekili avukat Kemal Çelik ile 
Misisten Haydar oğlu Celil arasın 
da mütehaddis alacak davasının ca
ri duruşma sı sırasında müddeaaleyh 
Celilin ikametgahın ın meçhul bulun
duğu anlaşılmakl a ilanen tebligat 
ifasına ve muhakemenin 4'10 '938 
tarihine saat 10,30 ta l i kına karar 
verildiğind en mezkur gün ve saatte 
müdJeaaleyhin mahkemeye gelme
di ğ i veya bir vekil göndermediği 

takdirde muhakemenin gıyaben de -

Arkeoloğlar Türkiye'yi gayet 
iyi bilirler. Onların orada yapacak 
bir çok değerli işleri vardır. Fakat 

lngilizlerden kaç ki~i burayı hakkiyle 
tanır? Bir çoklaıı, ihtimal ki, lstan
bul'u lzmir'i ve Karadeniz limanları
nı tanırlar. Bir kısmı da kibir duya· 
rak Gelibolu'yu tanımışlardır. Fakat 
bu tarihin ve mazinin güzel ve 
sihirli memleketini hakkiyle tanıyan · 

lar pek azdır. 

Büyük ve emsalsiz filmde tak· 
dim edecektir. Senenin en gü
zel, en hissi ve en büyük kah· 
ramanlık filmidir. 

leceği ilan oknur. 
3-30- 7-11 9690 1 

1 

vanı edecegi tebliğ makamına kaim 
olmak üzre ilan olunur. 97J9 

Adana sulh ikinci hukuk 
Pek Yakında: 

Tolstoyun Şaheseri 

(Uykusuz Geceler) 
Baş Rolde: 

Gabi Morlay 
Şimdi memleket o kadar büyük 

1 
bir sürat ve enerjiyle modernleştiril· 
mektedir, ki pek kısa bir zamanda 

bütün çehresi değişmektedir. _____ __:_97_:__;2:.:8::,..-..,,----=--=-
Demiryolları, dağları, boğazları, 

yaylaları aşmakta, on sene önce bir T .. kk l 
tek evle bir tek ağaç görülmiyen 1 ur uşu gene 
yerlerde modern kasabalar kurul· / d. k .. } •• .., •• d • 
maktarlır. Bunların inşasında bir ta· lfe tor ugun en. 
kım maksatl~r v~~~ıı: Mesela biris.i / Türk kuşu teşkilatında motörlü 
bakır madem, bırısı krom madem, vt motörsüz tayyareler üzerinde öğ 
istihsal merkezidir; birisi çelik fabri· rctmen olarak çalışmak maksadile 
kasının, bir başkası mühimmat fabri yetiştirilecek 17 gence ihtiyaç vıır-
kasını~ :anı ba.şındadır. . .. 1 dır. Aranan bellibaşlı şartlar şun 

Turkıye, tarıh şafağının ılk sok· !ardır: 

tüğü günlere kadar uzanan parlak 1 1 . Türk (soyundan) olmak 
bir maziye maliktir. Aynı zamanda :.ı . iyi hal ve şöhret sahibi bu· 
parlak bir istikbale de namzet oldu-

1 
lunmak. 

ğu görülüyor. 3 . Sağlık durumu tayyareci of. 
Burada muharririn temas etmesi mağa elverişli olmak. 

lazımgelen bir mevzu daha vardır: 1 4 Boyu 1,58 den aşağı olma 
Türkiye'de petrol damarları var mı - mak. 
dır? Yer yüzüne bir çok pctıol ve· 5 En az lisenin onuncu sınıfını 
ren Bahreyn adası, lran ve ikrk'ta bitiımiş olmak. 

1 mahkemesinden : 
Adana Sulh İkinci hukuk 1 No 51 

Muhakemesinden: 
No: 469 

Adana inhisarla idaresine izafe 
ten vekili avukaı Kemal Çelik ile 
Milli mensucat fabrikasında Hamdi 
oğlu geldi arasında mütehaddis ala
cak davasının cari duruşması sırasın · 
da müddeaaleyh gelmediğiden mahalli 
ikametinin mechul bulunduğu anla· 
şıldığından ilanen tebliğat ifasına 
ve muhakemenin 4 10 938 tarihine 
saat 10,25 talikına karar verilmiş 
olmakla müddeaaleyhin mezkiir gün 
ve saatında mahkemeye gelmediği 
veya bir vekil göndermediği takdir 
de muhakemenin ğiyaben devam e
deceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

9737 

A.da na inhisarlar idaresine iza 
feten v~kili avukat Kemal Çelik 
müd :leaaleyh Ceyhanın Kürtbay-

' ramlı diğer adı Kızıldere K. den lb 
rahim oğlu Mehmet varisi Cemal 
adında mütehaddis alacak dava· 
sının ca ri duruşması sırasında müd. 
deaaleylıin mahalli ikametinin mec
hul bulunduğu a nla şı l mak l a ilanen 
vaki teb ligata rağmen mahkemeye 
gelmediği cihetle mumailey namına 
ilanen ğiyap kararı te bliğ ne ve mu . 
hakemenin 4.1 10 '938 tarihine saat 
9,10 talikına karar verilmiş olmakla 
müddeaaleyhin mezkur gün ve sa· 
atta mahkemeye gelmediği veya ta · 
rafından bi r vekil göndermediğ\ tak· 
dirde muhakemenin ğiyabında devam 
edeceği tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. 9734 

İdare memuru alacağız 1 
Lise veya orta okul mezunu, daktilo bilir, askerlığin i yapmış bir me · ı 

mur alacağız. isteklilerin matbaamıza evrakı müsbitelerile müraca atl a rı. 
görülen petrol damarlarının sonu 1 6 - En az 18, en çok 22 yaşında j 
Toros dağlarında ntıdır? Versay sulh olmak. 

' konforansı, Türkleri petrol kaynak- j 7 . iki vesika fotoğrafı ibraz et 
!arından mahrum etmeğe muvaffak ; ınek. 

iıı,,.Urekkep yemeğini önüne sür 
1 küstahlığına fena halde kızarak ye 

t 
1 ıaııı 

ol an bu boğazın neden iba - rinden fırlıımıştı. 
aea~ 

ltı;1 ,1 ~•nı anlamıştı . Fakat ne - Ne? Ne? Para mı dedin? u- I 
~alb aç.lık belası! ' tanmadan birde paı a istiyorsun, de· 

ev Ukı 0 da, bu dereceye diişme gilmi? Daha dün beş numaranın 1 

lu~ Vel, gün görmüş adamdı Ço- kiracısı senin yüzünden daireden 
ti. ~ tef4h ve saadet içinde geç çıktı. Bu yaz aylarda yeni kiracıda 
\ıındarad~niz kıyısının o şirin ka bulunmıyacağına göre iki yüz lira ı 
lnne .a ba~ası genç yaşında ölün- üçyüz lira zarara girdim. Anlıyormu 
·'lıiş 51 

elindeki serveti idare ede· sun, beni beşyüz lira zarara soktun! 
j tij:;ı zaman içinde tüketmişti. Bir de kalkmış benden para istiyo· es '~e 

\ 1 .• n kendisi tahsilsiz kal · rsun. Ya seni mahkemeye verirsem I' Ur)" · 1h bi, ~ ışlere girmiş, fakat bana kaybettirdiğin bin lirayı ister 
1~ıct lurlii yüzüne gülmemişti. sem, ne dersin. 
1 ~1 tanıdıklarının teşvikiyle, bir Zavallı kapıcı, bu beklemediği 

1 ~aç~ borç aldığı parayla bir dük hiddet feveraııı karşısında ne yapa· 
1 1 ,/~a kalkmış, kazancı borcu· cağını şaşırmış, kirkcının kendi yü 

11ına hnı Ödemiye yetmediği ıçııı züııCcn daireden çıkmış olmasının 
ı , aciz k • 1 d ·k k ı loah - onmuş, vaıı yogu o sebebini anlama an, mı tarı aş a 

.or1 1lı alı acı tarafından yok bahasına göz arasında artan zarar rakamla· 
1~ ı.. %ı, . .. 1 1 

c) I "'"Ilı . '' ustelik gene dr. borç u tının müthiş kuvveti karşısında ezi-
o?' Zır !erek kendini dar dışarı atmıştı. , ı.. ltıı 1 l b "'•k - a acaklısının elinden kur Fakat bay Şevket, bu ga e e· 
ile 'ia 'çin k b J k · d ardından seslen · _. ~ 

1 
. )~rij .. asa asın.an açmış sın en memnun, 

oı .. ~ oku1 Yurek veya merhameten mişti : 
,, ~ ıı arab k .!" 1 M f ı " 1 ''en b· asına alınara gun er- - usta a. 

~'ı leh'' >olculuktan sonra niha · Adam ters yüzü dönerek, ka· 

1 
~•kat re gelebilmiş ti. l:>ahat işlemiş bir kedi gibi süklüm 

n defa b.;a . Çocukluğundan beri püklüm eft"ndisinin karşısına çıkın 
\okti, taı\h. Yüzüne gülmemiş 0 ca, bay Şevket : 
~nı b ın cilvesi burada da - Ha, demişti, kulağına küpe 

1~'ık 1 ıka"akınamıştı . olsun, bir daha öyle halılar i~leme. 
"1ı h,1 ~ Ve sessiz bir adamdı. Uşağın, haftan kasdedilen kira· 
ı• ' d,,dapıyı çalarak, her önüne cıyı kaçırmak mı, yoksa para iste· 
~'hcak •ni anlatarak iş aramaya mek mi olduğunu anlamasına vakit 
~~itin ~çık gözlülerden değilJi. bırakmad3ıı ilave etmişti : 
~ "~'Yo ad ~.rine rıza gösterip - Gıt bana bir bardak su ge· 

v. 1•tda \busbütün aç perişan tir. Hadi marş! 
~ ~· kıi surünmemek için bu ak Mustafa, karşı~ındaki sıska' he· 
~~ 1~tınasuratlı efendisinin bütün rifin bir horoz gibi boynunu bük· 
~ ~ . tahammül etnıiye çalı - mek için duyduğu arzuyu içinde 

~'il•~aı ba . yenmiye çalışarak dışarıya çıkmış, 
\'~ ı, 

1 
le eş/ -. evk e_t, aksilikte ve sonra bardağı alıp desti~en doldur· 

ıı i r •y ba olnııyan bir adamdı. ı duktan sonra olanca hıncıyle barda 
ı• ıon, . şi ar, ,. k . . ..k .. .. r· 

:ı 1 •sı, . ge ıpte apıcının ğın ıçıne tu urmuş u. 
ı~ ı1 1a,•k; ~ lll•s i ihtimalini hatırladı 1

1 
Bir dakika sonra, efendisi suyu 

;f •Un ıııı ·· b · - k b. d "Oh kfğ' 
• 

1 ıııf nıu se b i b ı zavallı afiyetle ıçere • ır e • çe ı ı 
1a ış gib· k ' M f · 'k 1 r'Yorcı ı, a siliği son had · zaman, usta a, ıntı anımı a mış 

1a~lla<J
1 1

', ~eı divenlerde bir 1 . bir i ıı san gibi, içinin ferahladığını 
1 <fıye il ~«ını .ıÇıp gci ·"' · d~J Jrak, müsterih, dışarı çikmıştı. 

olmuş mudur? . 1 Öğretmen ramzedi olmak üzere 
Hükumetin bu hususları tetkık . alınacak gençlerden Türkkuşu teşki 

etmek için kurduğu müessese büyük !atında tııçuculuk öğrenmiş bulunan 
bir gayretle çalışmalarına devam e· ı· planörcülük B veya C brövele ile 
diyor. işe başladıkları tarihten, hiç uçma-

Burada mahdut, fakat liyakat ve mış bulunanlara da planörcülük B 
ehliyetleri itibariyle en modern pet-

1 
brövesi aldıkları tarihten itibaren 

rol kumpanyalarında çalışanlarla kı· 1 nizamname mucibince yatmak, y~- ; 
yaslanabilecek bir tetkik heyeti var· 1 mek ve giyim masrafları Tüıkkuşuna 
dır. fletrolojik, Palaeontolojik daire· ait olmak üzere ayda lise 10 tahsili- ' 
!eri de kurulmuş ve kadrosuna liya· ni görmiişlere 25, liseyi bitirmiş o 1 

katlı adamlar alınmıştır. Memlekette (anlara 30 lira ücret verilecektir. 
petrol aramak maksadiyle faaliyette Gelecek seneler içinde uçuculuk 
b~lunan. mütehassıslardan mürekkep ı kudretler'.nirı artış dere:eı:rine. göre J 

bır komıte de vardır. göreceklerı zamlar hususı hır talımatla 
Her ne kadir şimdiye kadar pet tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

rol bulmak hususunda büyük bir I ürkkuşuna bu suretle seçilecek. 
muvaffakiyet gösterilmiş değilse de ferin öğretmen muavini oluncaya ka 
fJkat ilk araşlırmalaı tamamlanmış dar, normal olarak beş sene evlen· 
ve tetkikler sürekli bir surette de· memeyi ve hususi bir taahhütna ı e 
vam etmekte bulunmuştur. Bu tetkik- yi imza ederek Tür kkuşunun ve1'CC 
ler neticesinde her gün yeni yeni ği vazifeleri on sene müddetle ğör · 
malumat edilmesine imkan vermek· meyi kabul ve taahhüt etmesi şart· 
tedir. 

Türkiye, kendi kaynaklarını kendi 
si · ev kendi milltli için inkişaf ettir· 
mek azmindedir. 

Y ııkarıda sorulacak suale henüz 
cevap vermek zamanı gelmemiştir. 

bu hÜsusta Lord Oxsford ile Asku · 
itzanıanla itibarı artmış olan meş· 
hurların söylemek doğru olur: "Bek· 
leyin, görür~ünüz" 

tır. 

Bu hususlar hakkında fazla taf· 1 

silat almak istiyenler Türkkuşu talim 
terbiye bürosu direktörlüğüne doğ· 1 

rudan doğruya şah~en veya yazı ile 
müracaat edebilirler. 

Kayıt muamelesine cumhuriyet 
bayramına kadar devam olunacağın 
dan müracaatların 1 u tarihe kadar 
yapılması şarttır. 

6-11- 16-21-25- 1-6-12 - 18 1 
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Belediye intihabı baş-
lıyor: 
Belediye intihap Encümeni Reisliğinden: 

1- 938 yılı Belediye intihabında rey vermeğe hakkı onlanhrın ı sım · 
leri ve hüviyetlerini gösterir defterler Eylulün 11 inci günü sabahından 
itibaren tatil günleri hariç olmak üzere altı gün müddetle Hükumet ve 
Belediye salonlarına ve ayrıca aşağıdaki dokuz mevkie asıld ı: 

1) Cemalpaşa ve Kurtuluş mahalle defterleri: Yeni istasyon Polis ka 
rakoluna , 

2- Döşeme; İstiklal, Kuru köprü, Çınarlı mahalle defterl eri : Eski is 
tasyon Polis karakoluna , 

3- Reşatbey, Tepebağ, Kayalıbağ mahallelerinin defterleri : Yarbaşı 
Polis karakoluna . 

4- Kocavezir, Hanedan, mahallı-lerinin defterleri : Hacıbayram Polis 
karakoluna, 

5 - Karasoku, Alidede, Hürriyet, Sucuzade mahalleler inin defter leri : 
Pamukpazarı Polis karakoluna, 

6 - Sarıyakup, Ulucami,Türkocağı , Mestanzade mahallelerinin defter 
!eri : Merkez Polis karakoluna, 

7 - Karşıyaka, Seyhan, Cumhuriyet, Köprülü mahallelerinin defterleri: 
Karşıyaka Polis karakoluna . , 

8- Mirzaçelebi, Mıdık . Akkapı mahallel r rinin defterler.: Sebze paza· 
rındaki Belediye mevkiine asılmıştır. 

9- Köprülü mahallesi defteri Köprülıi Parti Ocağına . 
il - Seçicilere kolaylık olmak üzere intihap defterleri bu sene alfa bt! 

sırasile tertip edilmiş olduğundan hemşcrilerin intihap defterle rini alaka 
ile tetkik ederek isimlerini aramaları ve isimlerinin hizasında ki sı ra nu· 
marasını öğrenmeleri seçim için faydalıdır . Bu suretle in ti hap gününde 
defterdeki sıra numarasını bilenler reylerini kolayca k ullanırlar. 

llI - Bu defterlerde isimleri yazılmamış olanlar , yahut mükerrer veya 
yanlış yazılmış bulunanlar Eylulün 1?. inci Pazartesi gününden 17 Cıımar · 
tesi gününe kadar her gün saat 10- 12 ve 14- 16 ara! ında Belediyede 
toplanacak olan intihap Encümenine bizzat müracaat ederek itirazda 5. inci Mıntaka Etibba 

Odası Başkanlığından: Gaip muhtarlık 
mührü 

, bulu .ıabilir!e r. Bu tarihten sonra itiraz dinlenmez . !tıraz etmiyenler inti. 
hap hakkını kaybederler. 

Mühim bir meselenin konuşul 
ması için idare heyetimiz umumi 
hir toplanmaya karar vermiştir. O 
damıza mensup umum meslekdaşın 
1319/938 salı günü saat 6 da oda· 
mızı teşriflerini rica ederim. 

Etibba Odası başkanı 

,,,,- Muhtarlık mührümü kaybettim. 
"Makamı aidine müracaatla yenisini 
alacağımdan kaybolan mührüır.ün 
hükmü olmadığım ilan ederim. 

f?[: A. Hi~_me~ C~~~ . __ J __ Çimeli köyü muhtarı 
·- .•• . . _ Ahmet oğlu 

VELi GÜLER 12-13 '1722 c. 

iV- intihap Encümeni kararlarının mutt!rize te bliğini müteakip üç 
gün zarfında Asliye Mahkemesine itiraz edebilirler. 

V- Defterler EylU.ün 17 inci Cumartesi günü saat on sekizde askı 
dan kaldırılaeaktır . 

VI - Rey atmanın hangi gün başlıyacağ ı , kaç gün süreceği ve rey 
sandıklarının nerede bulunacağı ayrıcı ilan edilecekti r 

Belediye İntihap Encümeni R.~ i s i 
• , ., 1 • ...., , • . ~e . rlelediye Reisi 

T. C. Beriker 
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Ad B M • l l ana orsası uame e erı 
-PAMUK ve KOZA --- Kilo F'iati 

CINSı En az En çok Satılan miktar 

ır. s. A. s. Kilo -
Kapımalı pamuk 
Piyasa parlağı • 
Piyasa temizi .. 
iane 1 " 
iane 2 
Eh pres 
Klevlant -33 37,25 

YAPAGI 
Beyaz 

1 
1 

1 Siyah 1 

ÇIGIT 
Ekspres ---

ı--1 iane 
Yerli "Yemlik,. ı-==== 1 "Tohumluk., .. 

:; UBUBAT -
F u ~day Kıbrıs 

-3 - --.. Yerli 3,12 
Mentane - -.. 

Arpa 2,90 2,95 - -
-Fasulya -- --- - --
-Ylııai - --- - ----
Delice -- - - -
Kuş yemi 
Keten tohumu -

1 
Mercimek -=ı ı Susam i6 

1 UN 

1 

Dört }Ildız Salih ı 
üç u ,, ı--

B ~ 
1 
_-=-D_ö_rt_y,_ı_ld_ız_D_o~~ru;:::=:ıu;;k~~~~-=--_-1-_,__----• 

~ üç ,, ,, 1 
" c 
~ ~ı-~S~im_i_t_~~~-~"C.-----
"' " Dört yıldız Cumhuriyet 

~ "'1---~-~---"-----• - uç ,, ,, 
Simit ., 

Liverpol Telgrafları 
10 I 9 I 1938 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

SıJnt m /'ene 

Hazır -1-i 1 69 Liret 

I_ so_l s6 1. Teşrin Va. 53 Rayişmark 

2 Kanun 4 " I '"'"' ( fo •• • ) ; ı:: .. - Slerıin ( ingiliz ) 
Hint hazır 3- 82 ------- -

ı- Dolar ( Amerika ) 1 26 
Nevyork 8 06 Frank ( isviçre ) 00- 00 

Her mevsım ve muhite gore 

ç A y 
Al bayrak Mustaf~ Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Ad için hazırlanmış KOKULU, Seı:nletici Yazlık Çaylar, ana hususi kutu ve paketler içinde 

ALİ RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmlftlr. Blı· fincan çay günün bunaltıcı sıcajiını kar,ııar 

-~------~------ c. - -~-~~~~~~~~~~~_.; 

TÜRKSÖZÜ 

Miitenevvi renkli 
her türlü tab işlerinizi 

ançak Türk sözünün oto 

matik nıakinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Tiirk 
sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 
nefis bir cild içınde 

e.eriniz daha kıymet

lenecektir. 
Kütüphanenizi gü. 

zelle:,tirmek istiyorsa
nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane-

sinde yaptırınız. Nefis 

j Gazetecilik\ 

- -

1 LA Nil 
• 

T A· B 
• 

\l\. ITAP 
1 

I C l L D 

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

Resmi eurak, ced. 
v~ller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufa tla Türksözünde ) a 
pılır . 

Türk.sözü matbaa
sı "Türksözü.nden baş 
ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

-- .. - . __ 
J .. ... --~ 

Tlirkı6ztl 

ı TÜRK SPOR KURUMU SEYHAN BÖLGESi BAŞKANLIGINDAN: 

' 

1 
1 

1 

' ! 

1 

Adana Stadyom sahasında yapılacak spor teslsatıarı 
lnfaatı ııanı 

1- Eksiltmeye konulan iş : Adanada İnşa edilmekte olan Stadyom 
ikmal inşaatından su tesisatı, birinci keşiften geri kalan işler , iki adet 
tefcir kuyusu, yeniden bir hela ve Lir kuyu ile yeniden bir büfe. 

2- Keşif bedeli: ( 9370 ) lira (98) kuıuş. ( dokuz bin üçyüz yetmiş 

lira doksan sekiz kuruştur .) 
3 - Eksiltme: 23. Eylul· 1938 taıih. Cuma günü saat ( 16 ) da Adana 

C. H. Partisi binasında T. S. K. Seyhan bölgesi Başkanlığında teşkil edi
lecek Komisyonda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

4- Eksiltme şartnamesi ve bunabağlı müteferri evrak Adana Nafia 
Müdürlüğü ile C. H. Partisi binasında T. S. K. Bürosunda görülebilir. 

A - ) Eksiltmeye girmek için isteklilerin (702) lira (83) kuruşluk mu 
vakkat teminat vermeleri ve bu işi yapabileceğine dair Nafia müdürlü 
ğüııden lastikli evrak gösteımeleri lazımdır. 

B. - ) isteklilerin teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı saat tan 
bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde ver 
m~leri lazımdır . 

C. -) Posta ile gönderil,cek teklıflerin dış zarfı nıiihür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. 

D.-) Postadan olacak gecikmeler kabul edilemez. 

t 1 EylQI 1 

Milli Mensucat Fabrikası Ltd. sosyetesinden: 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 19 
tos/1938 tarih v~ 3990 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fi 
kabotlarımızın satıla< ağını ilan ederiz. 

Genişlik Top Ku 
Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 670 

" " 
6 90 

" 
36 • 7(1) 

• • 5 155 
" 

36 
" 

69 

" • 5 90 • 36 
" 

728 
Arslanlı • 2 90 • 36 • 729 

1 - Yu:..arıdaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediye 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlar 

zam yapılır. 

3 - Tip 2 bezin balyası(20) top tip 5 ve 6 bezin balya 
toptur. 

4 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 
5 - Sipariş kabulu ve sevki fabrikamızın ı /Mayıs/938 tarihi 

müsteniltir. 4 9701 

l ı 

1 
1 

3 - 7 - 11-15 9708 

_______________ ___,,! Adana askerlik şu- Adana İnhisarla 
müdürlüğünden : 

İ N C E L İ K besi reisliğinden: 

1 

1 

Kadın Ve Erkek Berber Salonu 
..................................................... 

25 sendik bir mütssesedir. Kullanmakta olduğu ondüle 
makineleri lstanbul Belediyesince kabul ve dür. ' . 

yaca tanınmış en son icadlardır. Buharh ve elek-
triksiz makinelerle. Fiyat 2 liraya 
indirilmiştir. Pek yakında İstanbuldan bir sanatkar getirilerek 

Su ondülesi ve maşa işleri dah~ muntazam bir hale 

getirilecektir. 

Mustafa İnce Eski Orozdibak karşısında 

Kızılay 

3-15 9725 

DOKTOR 
İsmail 

civarında 

Müslüm 

Kemal Satır 

İskan dairesi yanında 
aparhmanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 6-26 9714 

·~~~~~~~----~--~~~~~~~~~~~~~~~-

• 

Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir 

Telgraf adresi : B 1 ŞEGMEZ Telefon : 168 
9490 56- 80 

3j4 doğumluların ve buularla 
mua oeleye tabi olanların birinci ve 
ikinci yoklamalarına 20/Eylul/938 
da başlanacak ve 1011 teşrin/938 de 
nihayet bulacaktır. 

2 - Hangi köy veya mahallenin 
hangi gün yoklamaları yapılacağı 

köy ve mahallelere gönderilen davet 
puslalarında yazılmıştır. Askerlik ça. 
ğında olan ve fakat şimdi ye kadar 
yoklamaya gelmeyen askerlik mua· 
melesi görmüyen bütün erler def· 
terde ismi olmasa dahi Nüfus cüz- j 
danlarile birlikte mutlak şubeye baş 

vuracaklar ve As. durumlarını cüz- 1 

danlarına kayıt ettireceklerdir. 938 
senesi son yoklaması bittikten sonra 
ele geçenler bakında kanuni cezalar 
tatbik edilecektir. 

3 - Her köy veya mahalleden 
yoklamaya ça~rılan erler mutlak nü 
fos kağıtları yanlarında olduğu halde 
mahalle mümessili ve köy muhtarı 

veya azasından biıile toplu olarak 
şubeye geleceklerdir. Erlerle birlikte 
gelmeyen köy muhtar ve mahalle 
mümessillPri hakkında kanuni ceza 
t.tbik edilecektir. 

4 - Gönderilen davet pusla 
larında isimleri yazılı erlerden Ada 

nada mevcut olmıyanların halen nere· 
de oldukları davet puslalarının ikinci 
parçasındaki isimleri hizasında ya
zılacak ve mahalle köy muhtarları 

tarafından tasdik edilecektir, 

Satılık taş ve enkaz 

Boy 25-70 

En 25-30 

Kalınlık 15-20 

Yukardaki eb'adda Mersin Sük· 
gari par lak taştan 2500 adet taş 
ve bunlarla beraber enkaz da satı 

lıktır. istekliler, 
Uluca mi civarında Kömür pazarına ı 

dönecek yerde Abdurrahman Şe· 1 
nere müıacaatlaıı 9672 11 - 15 

Adana Sulh İkinci hukuk 
Mahkemesinden: 
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Ad~~a inhisarlar idaresine iz•fe 1 
ten vckılı Avukat Kemal Çelik ile , 
Abdioğlu k. den Mehmet oğlu tut
ma başı Mehmet arasında mütehed
dis alacak davasının cari duruşması 
sırasında müddeaaleyhin mahelli ik 
amelinin mechul bulunduğu anlaşıl
dığından ilanen tebliğat yapılmasına 
ve muhakemenin 41101938 tarihine 
sa-at 9,40 talikına karar verilmiş ol
makla müddeaaleyhin nıezkür gün 
ve saatta mahkemeye gelmediği ve· 
ya bir vekil göndermediği takdirde 
muhakemenin ğiyaben devam edece 
ği tebliğ mı:.kamına kaim olnıak üz· 
re ilan oluoor. 

9Ti5 

1 - Adanada Y$ 
22917 lira 15 kuruş keşif 
tuz anbarı v~ başmüdürlü 
manı. inşaatı kapalı zarfla 
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 19/EY 
pazartesi günü saat on eir 
bulda Levazım ve MübaY3 

sindeki alım komisyonund 
caktır. 

3 - Şartname 115 ku 
ile lstanbulda Levazım ve 
şubesile Adan3 lnlıisarla< 
dürlügünden alınabilir. 

4 - isteklilerin fenoİ 
vesaikini ihale gününden 
evvelinfl kadar lstanbuJda 
besine ibraz ederek ayrı , 
vesikalari1e muvakkat teJ111 

buzu veya banka mektub 
edecek olan kapalı zarflar 
siltme günü saat ona k8 

rıda adı geçen komisyoıı 
ğına makbuz mukabilinde 
lazımdır. 

3-7-11-15 

Hizmetçi arao• 
Evde çaltfmak 11#

1 kadın aeçı ve bir. 11 

haranıyor. lstıyenı•r 
hanemize mUracaııt ' 

Adana sulh ikir.C 
mahkemesiod 
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Adana inhisarlar id 3 

feten vekili avukat KeJ113 

müddeaaleyh Apti oğl11 

met oğlu Şükrü varisi 0~ 
aı4ıısında mütehaddis al3

' 

nın cari duruşması sııasıP 
aaleybin ikametgahıııııı ·rr lurrduğundan namına 1 8 d 
ifa edildiği halde gelıııt 
ğiyap kararı tebliğine ve 
nın 4/ 10 938 tarihine ~ap 
likına karar verilmiş 0 1 

•• 

dJeaaleyhin mezkur / 
ta mahkemeye gelll_'.e le 
rafından bir vekili gon 
dirde muhakemenin fr1Y

3
P 

edeceği tebliğ makaıııı 
mak üzere ilan olunur· 

9736 

Umumi neşriyat •• 

Macid GıJ 
. r~ 

Atlana Tü rksôzU • 


