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DON BÜTÜN ÇEKOSLOVAKYA ARI Ti~ 

Südet Mıntakalarında gama 
Nümayişler Bayraklar çekildi; 

.. l 
lldetler polislere taşla tabanca ile hücum 
etti , ölen1er yaralananlar da var ! 

Fransız 
Manşe 

donanması 
açılıyor 

r-----------------------------------------------, 
Her tarafta çarşılar kapandı,bütün Yahudiler Prağ şehrinde toplan
fı; Çek kabinesi üç defa toplandı, Hodza müstacelen Fransız ve 
ngiliz elçilerini davet ederek göriişti\ ; nümayişler devam ediyor 

P,a~ . 
tn bij '..14 ( Radyo ) - Bugün 

1iteıı tun Çekoslovakya karışmış 
'ıllda,C~i.r. Biitün Südet mıntaka
~'aklar Udct Almanları gama haçlı 
nınş 1 Çekmişler ve caddelerde 
y erdir 

1 •hud ' 
~ı laçııııler küçük şehirlerden Pra· 
l\bdi lı~Şlardır , Prağda binlerce 

&u • Uküınete sığınmıştır . 
~ .. hkn" . h •• 
1 '•tc um~yışler ala devam 
'lı Ve k ) · 

beyannameler neşretmekle ise de , 
bu beyannamel~r anarşistler üzerinde 
hiç bir tesir yapmamaktadır . 

Başvekil Bay Hodza müstacelen 
Fransız ve lngiliz elçilerini davet 
elmiş ve uzun bir mülakat yapmış 

tır . Müteakiben kabine toplanarak 
bir saı.tlık bir müzakerede bulunmuş· 
tur . Bundan sonra kabine yarım 

saat fasıla ile iki defa daha toplan· 
mıştır. Südetler son bir beyanname 
ile itaata davet edilmiştir. 

Paris : 14 ( RAdyo )- Bu sabah 
çıkan Pöti Pariziyen gazetesi çok 
şayanı dikkat bir haber neşretmiştir. 

Bu gazetenin yazdı~ına göre, Fransız 
donanmasının büyük bir parçası ya
rın ( bugün ) Manş denizine açıla
cak ve Manche'in şimalinde büyük 
mikyasla manevralar yapacaktır. 

Siyasi mahafil , donanmanın 
bu ani hareketini çok manalı karşı

lamakta ve " artık Fran~a harekete 
geçmiştir,, sözü ile tefsir etmektedir. 

h·k.. anı bır anarşı her ta·ı 
~uı· u uın sürmektedir . 
s6u8n 1Şehirlerdeki ticarethane ve ------------------------------

~ e e . 11a lef rın kaffesi kapanmıştır . 
ı 1 erle · d p tıııi rı urmuştur. olis asa-
tt nijnden aciz kalmıştır . Çünkü 
~la ~ ~.ayişçileri ellerinde binlerce 
111ar. J~slerin üurine ateş açmak
t !tıu ndarmalar da asayişi te 
lıayi;i~~fak olamadıklarından şeh· 
11r e\ 1 Çek ordusundan alınan 
I · e ~lın t u •tn a . ış ır ..... esmen değilse 
'ile, rfı idare teessüs etmiştir . 

'• ask• 1 . aüı·· ,r ere de katşı gelmek· 
\ı S~n Umumi caddeler ve bil
~t U

1
d•t mıntakaları mahşer 

'1 ' c le . b 1c d rı ayraklı Südet Alman-
oludur . Hükumet şiddetli 

\~·-
re . 

-· • 
.. 

\ 1 

' > 

I~~ nı uyuştırma 
1tıın rnemnuiyyeti Hankovdan bir görunu, 

ılııııu,a. 
, n ila · 14 (Radyo) - Har· 
~'lesi cı, Şİtııdiye kadar Doktor'un 

t ı n~_lü~um görmeden verildiği 
ıı;b ıncı kanun 1939 senesin· 

~ arerı d·ğ 

Uzak şark 
harp şiddetle 

cephesinde 
devam ediyor 

~ ııı~a ı er uyuşturucu ilaçlar 
..,.nı,tda llıelcye tabi tutulacaktır. 
t• · n b· · · 

r • tın;0d ırısınin ismi Benzedrin, 

'1tt <>'~ Sülphanilamide' dir. Birin 
~ ~orıı .. 
~ lihni ur derivatin aksamından 

100,000 kişilik Çin 
kuvveti muhasara altında 

1ht Ve~/ç_ıklığına. faaliyetine se
ı, •tında ığıııden, Üniversite imti-

ıı ~Q~ talebeler çok kullanırlardı 
~ Pop"ff 

Çinlilerde zehirli gaz kullanıyor 
•t A. u er bir ılac olmuştu. 
k llıerik Ü 

·~it al f a niversitet tarafın· 
b· bası, aıla alınmasile bir tale· 

1 it A. olduğu göıülmüştü. 

Tokyo: 14: (Radyo) - Hankov mıntakasında •lddetll bir mu
harebe devam etmekt1rdir. Japonlar mUtemadlyen llerllemek
tedlr. Japonların iddiasına göre, Hernanın cenubunda Hankov-

~ 'nd ilet d 
'ıııı 1~1 .• e bu ilacı severek 
l~~·~tıj ıtorülmüştür. Alman 

\ •niı3,,_~arafından icad edilen 

dan 160 kilometre mesafede ı 
kAln daOlarda 100,000 kl•lllk 
bir Çin kuvveti ihata edllml•· 
tir. 

lts· "•ıd d b' . . ·ı .b. 
Ş iti }' e ırıncı ı ac gı ı Çinlilerin şiddetli taarruzlarına 

~:tlah 3Pmaktatır. rağmen Japonlar yavaş yavaş ve mun 

l'dı 1 d0k hastalığında bilhassa çok ta zam bir şekilde Hankov istikame-
ıı,t'Pılaurıtııakdadır. Son zaman· tinde ilerlemektedirler. Japonlar, Çin 

'ı it 1 ~ırıda 11 tecrübeler ile göğüs !ilerin Yangçe mıntakasında zehirli 
~~/'cek da harikulade tesi ini gaz kullandıklarını iddia ediyorlar. 
t cıı surette f .d r b. .

1 
Ku - Ling diigındaki sayfiyede 64 

;•t L •rııaşıfrn aı e 1 ır 1 aç lngiliz, 41 Ameıikalı ve muhtelif mil 
'it~-~ ilacı ıştır. Talebe ve At Jetlere mensup 39 ecnebi mahsur edil-

•nı>'orlar, satın alamamalarına miş bır haldedir. Fakat yanlarında ı 
• kafi miktaıda yiyecekleri vardır, 

Fransız Kabinesi 
Cumhurreisinin riyaseti 

altında toplandı 

Paris : 14 (Radyo) - Fransız 

kabinesi bugün Reisicumhur Leb 
run'un riyaseti altında toplanmıştır. 
Kabine çok ehemmiyetli mevzular 
üzerinde hararetli müzakerelerde 
bulunmuş isede, müzakere m~vzuu 
hakkında siyasi ınahafillerde azami 
kütumiyet muhafaza edilmektedir. 

Haçlı 
yapıldı 

-r--------------, 
Belediye 
İntihabı 

Cetvellerin indirilme
sine iki gün kaldı 

Hükümet konağı ile Beledi· 
ye dairesi ve mahallelerdeki olis 
karakolları yanlarına asılan inti
hap cetvellerinin yerlerinden indi· 
rilmesine iki gün kalmıştır. Hal
kımızın bu cetvelleri iyice tetkik 
etmeleri ve adları bulunmayan· 
!arın her gün öğleden evvel ve 
sonra Belediyede toplanmakta ı 
olan intihap encümenine müra
caat ederek itirazda bulunma
ları lazımdır. Aksi takdirde cet
veller indirildikten sonra vuku 
bulacak itirazlar kabul edilmi
yecektir. 

Alman-Çek 

hudutlarında 

Trenler sıkı 

kontrola tabi 

1 

!stanbul : 14 ( Telefonla ) -
Avrupa trmleri biı müddettenberi 
İstanbula 1 , 2 ve hatta Leş saat 
gecikme ile gelmektedir. Bunun se· 
bebi Almanya ve Çekoslovakyaya 
giren ve çıkan trenlerin kontroldan 
geçirilmesi yolcular üzerinde sıkı 
araştırmalar yapılmasıdır . tlu kon
trolün uzun sürmesi yüzünden tren
ler gecikmektedir . Semplon Eks
presi de bir kaç saat gecikme ile 
gelmektedir , 

Vakıflara ait 
binaların pisliği 

Ş ehrin ve caddelerrmizin güzel 
liğinı, temizlığıni korumak için 

beledıye eyı bir karar verdi. Büyük 
caddelerin üzerinde bulunan bütün 
binalar sıvanıyor ve boyanıyor. Yal 
nız bütün bu tertemiz evlerin orta
sında bazı binalar varkı, güzel bir 
çehrede çürük bir diş pisliği ve iğ· 
rençliği ile gözlerimize batmal)a 
başladı. 

Araştırdık ve sorduk. bu binalar 
evkafa ait imiş. hayret etmedik. çün 
kü vakıf.ar idaresinden zaten baş 
ka bir şey bekleyemezdik. 

Yıllardanberi yüzlerce binasını 
bakımsızlık yüzünden birer harabe· 
ye çevirmiş olan böyle bir idarenin 
bu iş için yerinden kıprayamıcal)ı 
şüphesizdi. Fakat illallah artık! Şeh
rin imar ve inkişaf hareketinin önü 
ne bir engel halinde çıbn vakıflar 
idaresinin bu hareketsizliğinden müz 
min bir derd halini almış olan bu 
iş için kat'i bir devayı beklerken 
mahalli idarelerin bir az olsun ha
rekete geçmesini isteyoruz. Bir b i· 
nanın yüzüne üç beş fırça darbesi 
vurdurmak bilmiyoruz bu kadar mü 
him bir işmidir? 

Umarızki, vakıflar idaresi hiç 
olmazsa büyük caddeler üze -
rindeki bınalarının elini yüzünü te· 
mizlemek zahmetini ihtiyar edecek
tir. 

yeni gemilerimiz 
Dördü büyük, dördü küçük daha 

sekiz gemi yaptırıyoruz 

lstanbul : 14 (Telefonla) - Deniz 
bankın, İngilterenin açtığı krediden 
istifade ederek yeniden vapurlar ıs· 

marlayacağını evvelce bildirmiştim . 
Öğrendiğime göre, Denizbank fen 
heyeti bu hususta ilk tetkiklerini ik· 
mal ederek ihtiyaca en uygun gelecek 
vapurların siparişi hakkındaki noktai
nazarını ihtiva eden raporunu ver
miştir. 

Deniz ticaret filomuzun yeni ge
milerinin miktarını yirmi beşe iblağ 

edecek olan bu gemilerden iki dane
sinin Marmara tipinde olacağı anla· 
şılmaktadır . Bu suretle Çanakkaleye 
kadar olan yukarı Marmara limanla
rının ve Körfez hattının seferlerini de 
gündüz yapabilecektir. 

Gemilerden di~er ikisinin de Ay· 

Hitlerin 
nutku! 

Hitlerin nutkundan 

doğan akisler 

hemen bütün dürı 

yada aynı ölçüde 

tesir bıraktı 
. 

Alman devlet reisi bay Hitlerin 
12 eylül gecesi verdilti nutuk, Avrupa 
efkiirıumumiyesinde olmakla beraber 
biilün dcinya efkatıuınunıiyesinde 
kek derin dir tesir uyandırmaını~tır. 

Evelki gündenberi bu nutka aid 
tebıratta bulunan dünya ma\buatın· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

valık hattın1 yarayac~k bir tipte bu: 
lunacağı anlaşılmaktadır. 

Diğer dört vapurun uzak seferler 
için yaptırılması münasip görülmüş· 
tür. lskenderiye, Filistin, ve Marsilya, 
Hamburğ hatlarına tahsisi mukarrer 
olan bu vapurlar soğuk hava tesis3t
lı gemi inşaiye tekniginin en son mode 
lini canlaııdıracak. lıem yolcu ve hem 
de yük vapuru olacaktır. 

Gemilerin siparişi için yakında 
İngiliz firmalarile temaslara başlana
caklır. 

r~~~~~~----< 

Rusların 
tahşidatı 
Askeri 

lar 
hazırhk

devamda 
Parla : 14 ( Radyo ) -

Hava• ajanaının Moakova
dan öOrendlOlne göre,Sov
yeller BlrllAlnln Garp hu
dudunda mühim hazırlık
larda bulunulmu,ıur • 

Uzak Şark orduau de. 
recealnde olmamakla be· 
raber Klyef ve Bteloruayor 
mıntakalarındakl kıtaat,da
ha aerl harekette buluna
bllmek Uzere yeni te,klllta 
tAbl tululmu,ıardır • 

DIOer taraftan malüm 
olduOu Uzere genç sınıfla
rın sllAh altına alU1masına 
devam edllmektedlr • Eski· 
ler ise •imdilik terhis olun 
mıyacaklardır • 

~ 

~ ~- -AV C 1LAR1M1 Z 

' 

.. 

Şehrimiz avcılk ve atıcılık Kulübü sık sık av partileri tertip etmektedir. 
Avcılarımız avcılar bayramını da hararetle kutlamıştır. Yukarıdaki resimler 
avcılar Kulübü mensuplarını ve Vurulan kuşlarla yazılmış Kulüp armasını 

göstermektedir . 



'Sahife 2 Türksözü 

Amerikanın Büyük 
Gir esine Sebep 

Harbe ı,-.-·-------------------
11 ş <®lh Ü ır lh1 <§) lb> <® ır o <® ır ~ 

Olan ........................ -......................... ._ ...... ~. 

A 
11 Numaralı 

tellijans servis 
Amerikan sefirine 

Telegraf 

tarafından 

adı verilen 

alınmış 

bu 

ve 

En-vesika 

halledilerek 

verilmişti 

Vilson bu Telegrafa bir 
dürlü inanmak istememiş
ti fakat, yapılan bir tecrü
beden sonra Amerikanın 
harbe girmesine karar 
verildi 

23 ŞUBAT 1917 \ 

Bu gün de Amerikanın Londra 
Sefiri B. Page lngiliz hariciye neza 
retinden bir davetname almış ve 
derhal o zaman lngiliz hariciye na· 
zırı oları B. Balfor'un yanına koş· 

muştu. 

B. Balf or hiç bir kelime söyleme· 
den sefire bir zarf uzatmıştı. 

Yirmi bir sene evvel, General Perşlng'in kumandasındaki 
Amerikan kıtaları, rrütteflklere yardım etmek Uzere Fransada 

Orav noktasmda karaya çıkmışlardı. Geçenlerde Fransada 
bu h:idlscnln yıldönümü bUyUk bir meraslmle tes'it edilmiş 
ve yapılan büyük Manumanm açıhş töreni yapılmıştır. 

Aşağıya tercUme ederek koyduğumuz yazı büyük Harbin 
neticesini tamamlyle değiştiren bu h:lıdisenln sırrmı ortaya 

koymaktadır. Bu sır, 11 numerolu Telegraf adı verilen tarihi 
büyUk bir Dokümandır. 

siz Telgrafı elde etmekde bir güç· 
lük yoktu. Asıl mesele şifreyi hal· 
!etmekte idi. 

Amerikan sefırirıin bn husus· 
da raporu Vaşingtona vardığı zaman 1 

Cumhurreisi Vilsonun mesai arka 1 

göndt rdiği son telgrafın sun tini Ber 
!indeki sefiriniz vasıtasile bana gön 
derecek olursanız lııgiliz hükumeti 
bu telgrafı benim önümde hal etme 
ğe hazır bulunduğunu ~ildirmekte· 
<lir.,, 

daşları arasında büyük bir heyecan 1 ENTELLl.JANS SERViS 
uyandırdı. Vilson gece yarısı uyku. 1---------
sundan uyandırıldı ve meseleden ha· ı 
berdar edildi. Vilson Telgrafı oku 
duktan sonra sekreterine uzatarak 
şunları söyledi: 

Sıhhat Vekaletin- ı 
den gönderilen 
resimli levhalar 
Sıhhat Vekaleti tarafından Ve 

rem , Frengi , Sıtma hastalıkla tının 
insanlara ne sun:tle sirayet ettiğini, 
Bit, Karasinek gibi muzir hayvan· 
ların hastalıkları ne suretlı· naklet· 
tiklerini ve içkinin vücut üzerinde 
yaptıgı tahribatı gösterir çok dik. 
kate değer resi mli levhalar gönde· 
rilmiş ve bunlar şehrin muhtelif 
mahallerine ve köy odalarına asıl 

mıştıı . 

Çocuk Esirgeme 

Piyanko biletleri ya -
kında satışa çıkarılıyor 

Şehrimiz Çocuk Esirgeme Ku 
rumu, Türk Maarif Cemiyeti çıka
rına çok zengin bir piyanko tertip 
edilmiştir.Bu yılki piyangoda geçen 
yıllara nazaran çok daha zengin 
ikramiyeler bulunmaktadır . Behe 
rinin fiatı bir lira ol.rn biletler pek 
yakında satışa çıkarılacaktır.Piyanko 

1 İkincikanun 939 tarihinde Ticaret 
Odası salonunda çekilecektir . 

Bu zarf Büyük Harbin en büyük 
ve ehemmiyetli bir vesikasını taşı
yordu içinde, Alman hariciye ne 
zareti tarafından Meksikadaki Al
man sefirine çekilen ve Entellijans 
servis tarafından zaptedilmiş olan 

- Bunun doğru olmasına imkan 
yoktur! Jngilizler, bu Telgrafın Zim 
m .. rman tarafından çekilmiş olduğu 
nu isbat etmedikçe ve Alman şifre
sini hangi vasıtalarla halle muvaffak 
olduklarını bildirmedikçe şüphrmi 

Hiç şüphe yoktur ki B. Page En · 
tellıjansın bu en gizli şubesi olan , 
şifreleri hal bürosuna girmiş biricik 
yabancıdır. Masanın başında gözlük 1 

Jü bir centilmen oturmuş ve etrafını ----------·----
iş arkad<ışları çevirmişti. masanın ı 
üzerinde Bernstorf'un gerı ard tara , 
fından verilen telgrafı duruyordu. bir şifrenin tercümesi varcı. 

Telgrafı okuduktaıı sonra Ame 
rikan sefiri yıldırımla vurulmuş gilJi 
bir müddet şaşkın ve sessiz kal· 
dı 

Telgrafta şunlar yazılı idi: 
"Meksiko. Ekhard" 
"Bizzat açacaksınız . Çok giz 

lidir. ,, 
1 Şubatta şiddetli bir denizaltı 

muharebesine başlamak niyetinde. 
yiz. Mamafih Amerikanın bitaraflığı 
nı muhafaza etmesi iç.in her türlü 
tedbire ba·ş 'uracağız . Buna rağmen 
işte muvaffak olamıyacak olursak, 
Meksikaya ~·· aşağıdaki esaslar için 
de bir itlifak teklif ediyoruz: 

Beraberce harp yapmak ve sul· 
hu beraber imzalamak. Meksikaya 
geniş mali yardımlar ve kaybettiği 
topraklan vndediyoruz; Teksas, ye 
ni Meksika ve Arizonayı . Anlaşma 
nın tali noktalarını bizzat siz tesbit 
edeceksiniz. Bu Telgrafı ga/et 
gizli olarak Meksika Cumhurreisine 
vereceksiniz. Ve kendisini Amerika 
ile harp başlar başlamaz Japonya· 
nın yardımını istemeğe davet ede· 
ceksiniz . 

Yapılacak bu şiddetli denizaltı 

mu haf aza edeceğim. 
Bu suretledir ki Londradaki Ame 

rikan sefiri bir müddet sonra şu Te 1 
lgrafı aldı: ' 1 

" Cumhurreisine Telgrafın doğ ı· 
ruluğunu isbat etmek için fngiliz ha 
riciye nezaretinden Alman şifresini 1 
nasıl hallettikleri hakkında izahat 
isteyiniz.,, 

Gözlüklü şef arkadaşlarından 
birine: 

Bana -12 numaralı değişmeyi 
veriniz. dedi ve Amerikan sefirine hi · 
tap ederek i•ave etti: 

Telgraf ayın yirmi yedisinde ve 
akşam saat sekizde gönderilmiştir. 
KoJ'un ilavesine nazaran bu değiş· 
meyi tatbik etmek lazımdır. Şifre 
memurlarından biri 42 rıumaralı fişi 
çıkardı ve bir hesap makinesinin Bu Telgrafa sefirin verdiği cc· 

vap şudur: 

"Hariciye nazırının şahsına rnah 
sustur. Çok gizlidir.,, Alman şif re 
Kodnun bir nushasını elde etrneğe 
uğraştım. Fakat bu hususta sizi tat 
min için büyük güçlüklerle karşı 
karşıya}ım. Bizzat Kod'un sizin için 
biiyük bir faydası olmıyacağını 
saylıyorlnr. Filhakika bu Kod hiç 
bir zaman hırfi harfine kullanılma 
makta birçok değ"işiklikler yapılmak 
tadır. Bu değişiklıkleri de ancak 
bumda iki mutahassıs Hlr.ıekte· 

dirki şu sıralarda Amerikaya gel· 
meleri imkansızdır. Mamafih eğer 
Alman hariciye nazırı Zimmerma· 
nm Arnt'rikadaki Alman sefirine 

1 önüne oturdu ve garip bir manüp 
lasyon hareketine başladı. Bu sırada 1 

büro şef ı bu hareketlerin her safha j 
sını ~m.erikan sefirine izah cdi. j 
yordu. Üç saatlık bir çalışmadan 1 

sonra telgraf halledilmişti. telgraf ta 1 
şunlar yazılı idi: j 

" Zimmermandan Ekhard'a l3crns- i 
torf vasıtasile : ,, 

1 ! 
" Ç k . J'd' V L. 1 

o gız ı ır. e ıızal mur· l 
siliilcyh açacaktır . ,, 

Gizli vesikaların derhal yakıl 
ınasıı11 rica ederim, Verilen talimat· 
/ar ancak Anıerikaya harp ilan et

memizi müteakip neşredilecektir . 
11 numaralı telgrafın sırrını şiddetle 
muhafaza ediniz . ,, 

Bu satırları okuduktan sonra 
Amerikan sefiı i : 

- Teşekkür ederim , dedi . bu 
kadarı benim için kafidir. 

BOMBA PATLIYOR ••• 

Entellijans Servisden çıkar çık
maz Amerikan sefiri derhal Ame
rikan Cumhurreisine şu telgrafı 

çekli : 
" Bt'rnstorfun telgrafının hallinde 

bizzat hazır bulundum . İngilizler 
tarafından tatbik edilen metod mü 
nakaşa kabul etmiyecek derecede 
kuvvetli ve doğrudur . ., 

Bu kat'i deliller karşrnnda son 
aııe kadar tereddiit \.e şüphe içiPcJe 
bulunan Vilson da artık inandığını 
itiraf etti. Amerika ile Almanya ara· 
sında harp nihayet bir gün meselesi 
olmuştu. Telgraflarının halledilmiş 
olduğu haberini alır almaz Almanya 
hükumeti derhal bu husustaki me· 
sulleri aramağa başladı . Her türlü 
ihtimaller göz önüne getiriliyor. Fa· 
kat hckiki sebep bir türlü düşünül · 
mi yordu . Çünkü Almanya} ı idare 
edenlerin guı uru çok iyi muhafaza 
edilmekte olan büyük Alman Şifre 

kodnun çalınmış ve halledilmiş ol 
nıasını kabul etmelerine mani olu 

Bölgede yağmurl 
Dünkü yağmur Ovanın he 

her tarafına yağdı 

Dün sabaha karşı hava birden 
bire kararmış ve yağmur yağmağa 

başlamıştır, Yağmur çok kıs~ fası. 
lalarla ve hafif miktarda olmak 
üzer~ hemen öğ'.eye yakın bir za. 
mana kad:ır dev..ım etmiş ve sonra 
kesilmiştir. Öğleden sonra ~aat üçte 
tekrar başlamış ve bardaktan boşa-

İstanbul Öğret
menleri 

Bir kafile Cumartesi güna 
şehrimize geliyor 

İstanbul Öğrt:tmenlerinden bir 
kafilenin şehrimize geleceğini yaz 
mıştık. 80-100 arasında olan bu 
Öğretmen kafılesi önümüzdeki Cu 
martesi günü şehrimize gelecek , 
istasyonda Kültür Direktörü ve 
Öğretmenler tarafından karşılana· 

caklardır . 
Öğretmenler şehrimizde Ertiksel 

tetkiklerde bulunacaklardır . 

Dairelerdeki çalışma 
saatleri değişiyor 

Dairelerde yarından itibaren kış 
çalışma saatlerine şu suretle tatbiki· 
ne başlanmıştır .. 

Öğlenden evvei 12,9 geçe öğ· 
lenden sonra 13,30- ı 7,30 kadar 

• 

Orman yangını 
Söndürüldü 
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Gök yüzü kapalı. Hava yağmurlu 
ençok sıcak 30 dün gece en az 
sıcnk 16 derece idi. 

. . mı 
nırcasına yağmış ve yır 

kadar devam etmiştir · f'I' 
bütün gün kapalı gitmiştir· 
ayni mikdarda olmak üzer~ 
b. k 1 · d" u"ctüf ır ço yer eı me uşın ., 

Yağmurd.=ın sonra yakaC' 
naltıcı sıcaklardan eser 
ve hava oldukça soğumuş 

Çifçiler birliği b 
toplanıyor 

Şehrimiz Çifçiler Biri~ 
supları bugün öğleden et/ 

1 O da Çifçiler Birliği sal . 
!anacaklar ve Ziraat işlerı 
müzakerelerde bulunacakl 

Öğretmenler ar 
nakiller 

Şehrimiz kız lisesi 
öğretmenlerinden Nezihe 
!enli evi okulu Fransızca 
gine, tabiiye öğretmen• 
Yalvaç orta okul öğretrnt 
lan tayin edilmişlerdir. 

,. 
Münhal nüfus ka 

Münhal bulunan Ad '6 
müdürlüğü katipliği için 
Pazartesi günü müsabaka 
yapılac ıktır. Talipler ~~ 
evrakı müsbiteleriyle birh 
ınü<iürlüğüne müracaat et 

• 
Endüstrinıt 

• 
yenı 

muafiyeti 
Teşviki ~nnayi kanon",. 

k. . f 011 1 de eden i ıncı !-101 ~ d• 
tırnınesini haiz ve iktrsa ed 
iktisat Vekaletince kabul 
sınai müesseseler: .. de°' 

ı .- ~azanç ver.gısı~ ed 
2.- Iınrıla:a tahsıs eyi re 

b;ıniye münhasır olmak uıe 
kafnt vergisinden ve. b~re 
hususi idare ve heledıyc 1 
~anı ke~irlerden ve makl\l 
isinden, . . ,. 

3 --Bcledivelere r.ıl ırı~., 
• J • b•" 

kazanları, motörler ve 'r~ rl•' 
atiye resimlerindeıı mua 

1 • ııt \ 
Şimdiye kadar ktıs d 

iktisadi faydaları kabul e 

fke uf acık sfbeblerden do 
ğar.. Bir mektub alırsanız, 
canınız sıkılır. Bir telefon 
mükalemesi sizi kızdırabilir, 

yordu . 
muharebe~ neticesinde lngilter~nin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. 
yakın bir zamanda sulh istemeğc 

arıdaki muafiyetlerde~,, 
eden sınai mües~eseler ş. 

Trikotaj, araba. ipekh 
ipek alalı ziraiye çeltik· mecbur olacağını Cumhurreisinc işa 

ret ediniz. 
Cevap,, 
"Zimmerman., 

TELGRAF DOGRUMU iDi ? 

Amerikan sefiıi uzun müddet 
Telgrafı tetkik ve nihayet şu sözle 
ri söylemekle iktifa etti: 

- Bu Telgrafın hakikaten Zim. 
merman tarafından çekilmiş olduğu
nu isbat edebilmiş olsaydınız mese· 
le yoktu . .. 

Bunun üzerine mülakatta hazır 

çocuğunuzla ufacık bir münakaşa 

yüzünden ateş pü<ikürmeğe başlarsı. 
nız. 

Fakat düşünüyor musunuz ki 
hiddet evvela zekanızı, muhakeme· 
nizi öldürür. Öfkelenince düşüne· 
mezsiniz. VerJiğiniz hiikümler yan
lış olur. Vakıa "öfke baldan tatlıdır" 
ama "öfkeyle kalkan ziyanla olu 
rur." 

bulunan Sir Reginald Hail; En telli· Her hangi bir şeye öfkelenmek o 
yorıs Servis'in Umumi Harbin en mü işle haksız olduğunu itiraf etmek 
him vesikası olan bu Telgrafı nasıl ~emektir. B.u. itirafı y.apmamak için 
1 • • ld - b"tu" taf · ofkelenmeyınız. Öfke ınsana boş ye-e e geçırmış o ugunu u n sı. . . 

1 t ·ı A 'k f' · ı ttı ıe ıstırab çektırır, canınızı sıkar, ınu -a ı ı e men an se ırıne an a . . . 
T 1 f Z

. f d hitın;zi başınıza zından eder, etrafı-
e gra ımmerman tara ın an rı d h h' ı 

ıız a avayı zt ır er. 
19 Şubat 1917 de şifre olarak çe 
kilmiş ve deıhal de lrıgiliz ajanlarının! Ôfke~~nenkadın başkalarını din .. -
eline geçmişti. Jeıncz, munakaşaya yanaşmaz, hatta 

Mamafih Bahriır.uhiti 'geçmek söylenilen şeyleri işitmez bile. Yalnız 
mecburiyetinde olan bu tel · 

1 ve öfke 
ararlar ve bağırır. Öfkelen liğiniz 
vakit kendinize ne kadar büyiik za 
rarlar verdiğini bilsrniz. derhal öfke 
nız geçer. 

Öfkeli bir kadına bakıııız. Alnı 
kızarmış, ağzı korkunç bir şekil al · 
mıştır. Gözleri çanaklarından fırla· 
nıış, yıldırımlar saçıyor, Saçları kar· 
makarışıktır. 

Sesini dinleyiniz, Tatlı bir ınusi · 
kiyi andıran ka Jın sesinin güzel nağ· 
ın ele rini bu haykıran seste bulaını· 

yac;ıksınız. Kadın kutuları tekmeli · 
yor, ·clinJeki kitabı odanın öLür kö 
şesine atıyor. mektubu ihtilaçlı ha· 
reketlerle yırtıyor, akpıyı çat diye 
kapatarak dışarı çıkıyor, ne kadar 
çirkin bir mahluk değil mi ? 

Kendi kendinizi teselli cdiyorsu· 
nuz hiddet bir dakika devam eder. 

Bir.ız sonra bu çirl(..in mahluk olmak 
tan çıkar. eski güzdliğimi tekrar alı
rım. İmkansız. Sizi temin ederim öf
ke yüzdeki buruşuklukları meydana 
çıkaran, yüz etlerinde şişkinlikler 
yapan en mühim sebebdir. Kızmayı· 
nız, çirkinleşirsiniz. 

Öfke çabuk ihtiyarlatır. Bir ka· 
dııı iç:n en fena akibet gençken ilıti · 
yar göriinmek değil midir? 

Öfke bir hastalıktır. Tedavisi 
mümkün bir hastalık. Bakı . ız tanın 
mış bir asabiye doktoru, öfke için 

d. ? ne ıyor ., 

"Öfke kanın zehirlenmesinden 
doğar. Guddeler. yavaş yavaş muıir 
jf razlarını vücutta yığarlar. f nsan öf· 
kelendikçe bu guddeler ifrazatını a. l· 
tırır, öfke yavaş yavaş insanı kuv· 

vctten düşürür, ahlaki meziyetlerini 
kaybettirir. ihtiyarlığı vücudJa yer· 
leştirir.11 

Kızdınız mı? 13ir Jakika sabre
diniz. Fazla istemiyorum. Yalnız bir 
dakika. Bu Lir dakika içinde derhal 
banyonuza koşunuz, bir duş yapmaz. 
Buna imkan yoksa elinizi, yüzüniizü 
soğuk suyla yıkrıyınız. Ô~keniz ge· 
çer. 

Sık sık mı hiddeth·niyorsunuz. 
Yemek sisteminizi değiştiıiniz. Eti 
azaltınız. Bol vitaminli yemeklı·r ye 
yiniz. Sonra şunları düşüniinüz. 

Öfkeyle karşınızdakine i s tediği · 
nizi yaptıramazsınız. Öfkeniz karşı· 
nızdakileri sadece güldürür. O halde 
ne diye öfkeleneceksiniz? 

Bu fikri zihninize koy unuz. V ı: 
günde uirkaç Jda zihninizden g(!. 
çiriniz. Öfkelenmemek hakkındaki 
am1irıizi arttıracaktır. 

, • ·ılı 
at, halı yıkama, galvanı 

kırma. kcnserve, tasirha~j~r 
sabunhan 3 ve debak han 'f' 

Bu kere Teşviki sarı• t 
nun 15 inci ve kanuliun ~ıı 
ini gfü teren tnlimaınaırıe.5' 

. "b• lktı ınaddelerı mucı ınce d• 
tarafınditn daha fazla gı ııı 
ihtiva eden tahan, helva. ı.ı 
çırçır, elek tı ik, makarna•."' 
tıbbi müstahzarat fa.b·~ar 
eyliıl. 938 tarıhinden 1,11 

0 
faydaları kabul ediJrnıŞ 1~ 
bu nevi imalatta bu_Juna~., 
tt'şviki sanayi muafıyet b 
ini haiz müesseseler de .,, 
yle yukarıda gosterilen ~if 
en istifade edebilecekler 

Mürettip alaC 
.. 

Gazete kı~mın~3 
1 

cak iki müretUP . e 
ğız. İdarehane1111ı 
racaat. 

________ ,_,,.._.,...,_...,_""""" ____ ._.. ____ _.. _____ ~,.....,. .... _."""'...,~----...-----........................... :... .. -..... ~ ........... ~ 
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~YAT iÇiNDEN -
HÜRRİYET 

''•ı Eger lngili zler ile mUnasebettc bulunuı{iken herhangi biı· şekilde ca-
" k diler; " acak bir vaz iyet karşısında kalırsanız şikayetlerinizi açıkça ken-

tah, ne sö~· leınekte n çekinmeyiniz . l !iç bir:millet İngilizler kadar tenkide r ıu,ıu"'ınuı etmez ler. bu tenkit ne kadar sert:olursa olsun lngiliz milleti bu 
\o~ 1 te.n~itl erdcn mUtccssir olmağl guru..Jarına yakıştırmazlar . l latta bir 

IÖyl.,~~~ızler görulur ki h aklarınd .. ;yap.ılacak metihlerdcn _nc~rct. :ttikler~i 
!ıı1, · 13u söz lere luzumundan fa zla ınanmak doğru dcğıldır . Zıra İngı-

o r dc 'h 
ıtl~ nı ayet İn sandırlar . 

~~ Fakat bir lngili z ile ihtilaf halline du~ecck olursanız şunu unutına
•ı-a ı c a~ eder k i , l ngili zin kalbi , lngilterenin semasına benzer. Jngilterede 

daıına bozuk olmakla bc,·abe< iklimi sağlamdır . 
'•lıi, Şundan emin o l ma lıd ır ki . iyi nesilden gelen bir lngiliz bir çok ah· 
llıa ı hareketlt:rini dai ma sercf ve h a vsivetinin icap ettiği. usullere uy dur· 
-.a dikkat d ' • • e e r . 

!,,_i l :\itckim vakti le G uizol. İng ili zlerd en bahseden bir yan sında ~ö~ le 
• 1 : 

'" - Jog ı l l e r l'. hUrı · i,y ctin \ 'C in :; aıılık ~ ert"finin bulva1·ıd1r . 
flu 'öz daima doğr u bir hakiknt olarak kalacaktır. 

b~ 

r 

jrliğİ 1 
evvı 

0nu 
ri ıı 
ıard 

Kürek 

ANDRE MORUVA 

Yarışı 
Çetin b' !~ y ~! 1 tc.,. ır ant- azan 

rıı5 '''andan 
~Yıkhan d son~.a Kurt Krispiyen 
tq) e en do· 

f Otlard 
r lır1 1 

1• Zaman 

- Mutabık gi 

bi Lir şey ; fakat, 
ben yatıştan son· 

ra, yPıışın galibi~ 

5'ı it~ :vkalade geçtiğinden, Fon, ne
trihş·eşeJi ıslık çalıyordu . Kolunun 
~ıliy ın °rnuzuna koymuştu ve bir 
ı , ttt~ k" k ki" 1 .. ıuÇijk • ure up erının en ıyı 
01,tak ç~.kme arkadaşlığına örnek 

y Yurüyorlardı 1 
~ edalaşmak üzere durdukları 
d an E. 

3oı , q ve' ııtış, biraz tereddütle, dur-
?6"' ıarar sonra birdenbire söylemeğe 
~ jJt Verdi • 

8 
tGk 'b· Bana. bak, Tom! Senden bü 
f it . 
tr k rıcada bulunacağım; bu se 
~iıin?aYıkta yerini bana terkedrr 

l' onı 
".len .. ' dostunun ş~şkınlık ifade 
" Yuc jıe " vt une, onun bu teklifine ma 
ıtl.ıi, ;:rııeyiş ifadesilı:, gözlerini 
'ıı İ)i k" trı, kayıkta kendi yerinde 

ı f '11iii ~.ekçiydi. Tempoylı o tayin 
e ~tr J~i 1 ~arışı da arleta o idart-

Bu hır şeydi . 
~'una Yer İçin Tomdan daha iyisi 
,'i1, ~~zdı. Tomla Erihş, şimdiye 
dqıııc 0 ~Uğu gibi yerli yerlerinde 

:ı, ncıs· 
·"'Q ız çift. diye anılırlardı ve 
~ 'n z.•trıanuarıberidir de klüpleri-

1Yı k" 
1

1111 . Urekçileriydi. Bu alışıl-
kıi Zıyeli değiştirmek, adt!a de· 

., ,~ ı ~ ta d b 
''det k rn a yarışa pek az ir 

.... N almışken! 
~-ıun? eden böyle olmasını isti 
~n Bana artık güvenemiyor a .. )oksa? 
lı, O)(e . 

u~d sor an Tomdu. Hal ve 
htab~~·· k~suru kendisinde aradı· 
t b;ıh· 1 Ydı; zaten aueti'de bir ku -

1>,tl~ 1 
13 

mevzuu oldu mu, bunu 
~tnd· 

. B.. ısinde aramaktı . 
1 1liiı 0

Yle saçına düşünme Tom! , ar ' 
. ~bunu ası~da en iyi kürekçi, sensin 
'~le bak &ayet İyi biliyorum, Fakat .. 

~
il ... 

U S" 
Q Oz( · 
u: eıı söyliyen Erihş , yut-

f'tk llu t k'I . 
ı,~ ı A.ı e ı fı sana yapmamın 

Yar1ş10'ksandr , Biliyorsun, o kü
t.~ ltfer a Pek meraklıdır. Ben de 
' •tı &aliba b' "k k 'e ıııı k ır parça yu se 

~ı · erıu · · ı~t bUracag ıs · ne bu sefer yerin 
~ Unu 1 rnı söyledim. Şimdi e · 
'la Uyd 
i " Bit Utduğum meydana çı· 
~lıyo, llıeın ne uemek istediği· 

ıij oııı Ilı usun ? 
~ 1tl ' rı~k·ı · C ııy 1 bi, k a a anlıyordu! Aleksa, 

1 tr ~ lldı v k' lı 'b' •9 ~,? 4e h' k· e.. . ım u gı ı 
v il 1,ra ~ate a ırıı gibi hükmetmek 
ıı , .0 kı21~ k T om kendisi de çok 
~ o,d~! 1 ııı 121 a·oyu renkte iri gözle 

~· &zını Iahayyüle dalı 
•Lı 
ı. ~ t sle 
'Yltıtab sordu : 

ık mısınız? 

sıfatile sorup ondan ancak o zaman 
cevap almak istiyorum!. 

Tom, sakin bir tavurla başını 

salladı ve bu suretle yaıış deneme 
si günü Tomla Erihş arasında yer 
değişikli~i oldu ve buna bütün mü
tehassıslar şaştılar. 

Yarış tecrübesine üç kayık gir-
di. Lakin bunlardan ancak ikisi gös
terdikleri vaziyete göre zaferi temin 
edebilecek gibi görüldü. 

Erihşle Tomun bindikleri ka
yıkla su yüzünde pumak ısırtacak 
türlü faaliyetinden Lahsolunan "Şa· 
bin. isimli ka)ık. Şimdi her iki ka· 
yık da zahiren uzlaşma havası ile 
muhat, bununla beraber mücadele 
enerjisi ile dolu, biribirlerinin pek 
yakınında, yanyana, ayna gibi düz 
ve parlak suyun yüzünde kımıldanı
yorlardı. 

Erihş, adeta nöbet halinde, ya
nıp tutuşuyordu, Kulaklarında bir 
şeyler vızıldıyor ve bakışlarile, ye· 
şil kıyılardaki renk renk bayrakları 

insan kalabalığını hayal meyal, se· 
çiyordu: ta uzakta, tribünlerin bulun 
duğu yerin arkasına düşen hedefi de 
kıza! 2,000 metre geçilecekti, 2,000 
mdre dayanmak gerekti; bu o ka
dar uzun bir mesafeydi ki yarış sı · 
rasında bu mesafede bazı şeyler 
vukua gelebilirdi. Derken Tomun 
teskin edici elinin koluna yerleştiği 
nin farkına vardı . 

-Cesur ol, Erihş! Biıkaç daki 
ka içeri;inde hepsi geçip gitmiş 
olacak! işaret verecek adama dik · 
kat! 

işaret verecek adam, megafonu 
ağzına doğru kaldırdı, su yüziinde 
kumandalar akisler bıraktı, bir el 
hareketi , le işaret bayrağı hızla in
dirilip sarktı; yarış, başlamıştı! Şim 
di Erihş sakinleşmiş, gene soğuk · 

kanlılaşmıştı. Muntazam ve müessir 
çalışıyordu; vaziyet mükemmeldi. 
ilk 200 metreyi müteakip "Şahin., 
le ayni hat üzerinde idiler, üçüncü 
kayıksa, bu aralık yarı nisbette ge 
ride kalmış bulunuyordu. Bununla 
beraber, Tom Erihşin, zayıf nokta· 
sını biliyordu. Onun, rakibinin takip 
ettiği seyri zamanında stzerek ev 
uel davranıp bu manevrayı su ya dü 
şürmek kabiliyeti yoktu. Aynı za· 
manda kendisinde hangi lahzada 
ileri atılmak icap ettiğini sezm-.k 
hissi et~ eksikti. 

Tom, telaşla seslendi: 
- Ha gayreti 
" Şahın • dekiler, yeni ~ir ma· 

nevıayla sürati artırmışlar, kayıp 

TllrkaözG 

Bina vergisi 
hükümler • • 

ıçın 

Kiraya verilmiyen bina
lardan az vergi alınacak 

Ankara : 14 ( Telefonla )-Ha
zırlanmış olan vasıtasız vergiler ka

nunu projesi,üçüncü kısım olarak , 
bina vergisine ait hükümleri tesbit 

etmektedir . Türkiye Cumhuriyeti 
hudutları dahilinde bulunan hernevi 
binalarla mütemmimlerinden sayılan 

yerler, bu kanun hükümlerine göre 
bina vergisine tabi olacaklardır · 

Sahibinin oturduğu yerlerden 
yüzde 1?., sair binalardan yüzde 16 
vergi alınacaktır . 

Halk otomobili 

Berlin : 14 ( Rodyo ) - Halk 
otomobil fabrikasının inşası için 600 
ltalyan amelesi meşgul olacaktır. 

Fabrika daha meydana gelirken 
yüksek bir sipariş karşısında bulun 
m.ktadır, bunada sebeb, hususi bir 

Para birikdirme usulile Amele ve 
memurlarında otomobilleı e malik 
olması keyfiyetidir. 

gidiyorlaıdı. Buna rağmen Tomun 
teyakkuzu lehlerine büyük bir fark 
temini fırsatını kaçırmağa mani ol. 
madı, "Şahin. yaıı nisbette daima 
önde g:diş halindeydi ve hayran ka 
lınacak derecede muntazam çalış· 

malan, kürekçilerinin içlerinde tüken
mez ihtiyat kuvvetler bir . ktirmiş ol· 
duklarını gösteriyordu. Beklenilmiyen 
büyük bir rakip! Yam bu anda, Eri
hş ileri hami•. etti, fakat ötekiler 
tetikdeydiler ve kayığı ileride bulun· 
durmak esasını inatla gözönünde 
tutuyorlardı. Kürekler suya girip 
çıkıyor, sular kayığa kütür kütür çar 
pıyordu . Daha 600 Metre! Tom, dos· 
tunun sarışın başını :önünde ritmik 
etsin, çıkışlarla kımıldanır görürken 
endişeliydi. Hissediyordu; bu an taliin 
galibiyetle mağlubiyeti elleri ara
sında tutarak taı ttığı lahzeydi. 
Ve Erihş, mes'uliyeti üzeıine almak 
cüretini gösterdiği halde, şimdi kuv
veti k.silerek: bocalıyordu. Tom, o
nu sevk ve i iare yol 'u faa(d:. Ciğer
leri zorlukla işlediği sırada, o taz
yikle havayı boşaltarak, dostunu gay 
rete getirmekten yılmıyordu 

- Dayan! Onlar daha yukarıda 1 
gevşerler! Hele şimdi hiç de rehave. 

Akılları hayrete 
düşüren harp 

masrafları 

Varşova: 14 ( Radyo} - 12 
Ağustosda, Moskova'ya davet olu. 
nan Soviyelunion fevkalade müşave· 
re meclisinde finans komiseri Swer. 
jew, iki saat süren 1938 senesine 
aid biitçe layihasını okumuştur. Po· 
lonya gazetelerinde neşriyatile kara

ra alınmış harp masarifatına mühim 
rakamlara tesadüf edilmektedir 
SWerjev layihanının başlangıcında 
uzak şarktaki harp tehlikesini göz 
önüne alarak bu s~neki Soviyctuni· 
on umum büdcesinin geçen seneye 
nisbetle yüzde 28 miktarda yükse 
leneceği yani 96.600 Milyardan 125. 
000 Milyar ıubleye çıkmıştır. Finans 
komiseri'nİn layihasından anlaşıldığı 
vecihle geçen senelerde harp büd 
cesi 17 Milyar Rubeli tuttuğu halde 
bu sene 10 milyar daha fazlasile 1 

27 milyar harp biitcesi tutacaktır. 
Bu suretle 936 senenin harp hüd
cesine nazaran çıkmıştır. Polonya 
gazetesinin pek haklı olarak işaret 

ettiği bu 27 milyar rakamile bütün 
harp teslihat ve techizatına geri gel 
miyecektir. Bu rakama büdcenin içe 1 
risine endüstri tesisatı yolunda sarf 1 
edilmek üzere gösterilen harp en· 
düstrilerinin inşasına hasredilmek 
üzere 14 Milyar Rubel daha katil 
mıştır. Bundan mada iç komiserin 
hususi kıta ve heyetleri ve, hudut 
efradı'da sad'lar üzerine kurulmuştur. 
Polonya ga. ettleri 12'i milyar rublen 

ı in yarısından fazlası harp için kulla 
nacağını yazmalarını hiç mübalağalı 
görmemelidir bundan başka daha 
gizli olan harp rakamları buraya 
geçirilmiştir. 32 Milyar, kültür ve 
talim ve teraiye acıklı gıda gösteri· 
len bütcenin yarısı, 16 milyar rubel 
gençlerin askerlik terbiyesine isabet 
etmektedir. 

B~ başları döndüren bu müdhiş 1 
yekunleri Polonya gazeteleri bildirir · 
ken bilmünaselıe Moskova'nın "Prav· 
da. gazetesinin şrı yazılaı ında dere 
ediyor: "Harp hazırlığı için konu - ' 
lan 27 milyar harp büdcesi Rusya 'ya 
tecavüz niyetinde bulunan hükümet· ı 
lere mühim bir ihtar olmalıdır. Ay. 
ni zamanda, Kızıl ordu'nun yüksek / 
masıaflarıda, kendi kuvvetinden şüp
heye düşmüş ve galibiyetinden emin 
olamayıp başlarını gayp etmiş kim · 
selerin itimadını celıp ile Soviyetun· 
ion'un kuvvet ve haşmetini göster
meye alet olacaktır .• 

..-----~~~~~~~--: 

~::üa:;lacak sıra degil! Aleksanyı I YAZLIK 
Dah1 100 metre! Şimdi her iki 

Sinema 
Bu Akşam 

Hitlerin Nutku 
- Birinci sahifeden artan -

dan hulasalar neşred ~n radyola r dü n 
de son akislere ait mülaleala r verdi · 
ler . bunlnrı aşa~ıya alıyoru z. 

1ROMADA1 

/'~ 

Hemşeri ! 

.Sahile 3 

Beledıye azıısı seı·ımiııe btış· 
laı11) or. f)ejierler mahalleleri' a

sıldı. lıııılıap lıaUını kayb Ptrne 
rııek içın lınn'erı dejierlerı tetkik 
et. fllitll ınzılmarrıışsa beleılıyedr 

in uıtılıap eııciinıeninr ıniiracaaı 
etnıeifı ruıu.tnırı .• -l lı:si t11kli rd~ 111e 
fl~11i /ııtk·'nrırıdarı birini kayıp el· 

nı;ş olursun.1 

Roma: 14 (Radyo) - Bütün ı l al· 
yan matbuatı Hi!lerin son nulk una 
geniş bir yer tahsis etm iş t ir. Nutk un 
uzun bir şemans yapan Enfermasyon 

Diplomatika gazetesi bu günkü baş IAd C M LJ 
makalesinde ezcümle şöyle demek ana . . . liğin-
tedir: Jd 

- Hitlerin nutku bir sulhcunun en : 
açık sözü. 

j-V-a-rş_o_v_a_I 

Varşov;ı: 14 (Radyo) - Hitlerin 
nutku esas itibarile Almanyanın son 
hareketlerinin dille izahından başka 1 

bir manada değildir. Bu nutuk, 
bugün· göre, umulan neticeyi ver
miş olmamakla tefsir edilmekte . 
dir. 

j Amerikada 1 

Vaşington: 14 (R•dyo)- Ame· 
rika matbu1tı v~ Amerika efkarı · 

umumiyesi Hitlerin son nutkunun 
tefsirinde hemen hemen aynı söz 
üzerinde birleşmektedir . Amerika 
gazeteleri ve Amerikan siyasi maha 
fillerinde nutuk için: 

- Hareketlerden daha tesirsiz 
sözler; denmektedir. 

1 Rusyada 1 
Moskova: 14 (Radyo) - Hitlerin 

nutku, Moskova gazetelerine bir 
günlük mevzu olmaktan ileri 1 ir te 
sir yapm11mıştır. 

Açık b~lunan bin kuruş maaşlı 
za bıt katipliğine imtihanla bir me
mur a lına cağından taliplerin evrakı 

müsbitelerini hamilen 19 · 9-938 
pazartesi günü sabahleyin imtihan 
için Adana Adliye Encümeni reis
l i ğine müracaatları ililn olunur. 

c. 

KARATAŞ 
PLAJINA YENiDEN OTO

BÜS SERViSLERi TESiS 
EDiLMiŞTiR 

l/er gürı öğleden sonra , 
<·untartesi günleri saat 1-/. de 
ı-e pa:ıır günleri de saat .ıe/;i:de 

otolıiisln . lremhamndaıı kalk· 
maktlldır. 

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

Hizmetçi aranıyor 
Evde çalı,mak üzere bir 

kadın aşçı ve bir hizmetçi 
haranıyor. lstlyenlerln idare 

hanemize müracaat etmeleri 

c 

İdare memuru alacağız 
Lise veya orta okul mezun u, daktilo bilir, askerliğini yapmış bir me 

mur alacağız. lstekl ı ler in matbaamıza evrakı müsbitelerile mü raca atla rı . 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

2 
Karu.rıuııne l\ 'CJ: <J l hl:J 

Ölçüler 

\ 1·~11 tw 1/11 : 2U!~I /C),';ll 

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

değiştiren nizamname 

- Dünden artan -

A Metre mik'abı veya litre olarak su geçirme kabilıyc ti lam ya 
zı ile veya tesmiyeler;n kısa şekli il e "m"., "I. , 

B - Fabrika numarası, 
C - Yapanın adı ve yapıldığ ı yer, 
Ç - Sayacın madde 150 . il de gösterilen sistemlerden hangisine 

göre yapılmış olduğu; 

D - Bir ok veya başka bir suretle gös terilmek üzere suyun akma 
istikameti, 

E - Sayacın su geçirme kutru "mm. olarak gösterilmelidir. 

} arı/11 pyı rı 

Madde 25 - 153 üncü madde aşağ ı d a ya zıldığı vcçhi lc değişti · 

rilmi~tir : 
1 - Sayac ın lı akiki su geçirme kabili ye ti s;yaç ÜLeri ııde ya z ılı s 

kayık, kıyasıya mücadeleylr. biribiı · J 
!erine yakın, handiyse sürtünecek . 
derecede yakın suları, yarıyordu. 1 

Erihş SOi\ kuvvetiyle küreklere sarıldı 
Kula~daıınJ• Loğuk boğuk sesler, 
oğuldııı ordu; hedef tiı il.ünlerindeki 
seyiıcilerin ateşleyici avazeleri.,. Fa 
kat. kollarındaki kuvveti tüketici 

Aşk, kin ve entıika sahnelerile 
dolu ve baştan başa alaka ve 

heyecanla Se) redilecek 

Tehlikeli kadın 

geçirme kabiliyclinurıı dalıl l eweı~~ e u z. . 
2 - Su sayaçlarını harekete g tıre cek su mık tarı ve :,u gcçıı nıe 

kuturlarma göı e asgari su geçirme kabiliyeti su sa yaç la rı ayar talimat na· 
mesine göre tayin edilir. 

Herkesin merakını celbedecek 
büyük ~ir polisye fılmi takdim 

edecektir. 
Bu müstesna fılmi bütün sinema 

severlere tavsiye ederiz. 
B~ş Rolde: 
Çekoslovakyalı şayanı hayret 

artist 

Tala Brelle 

Gelecek proğram : 
Tolstoyun Şaheseri 

3 - Su sayaçlarınıu her su akışma göre her sistem ve büyüklüğe 
aid yanlış payı aşağıda gösterildiği gibidir : 

1 . (20 m') su geçirme kabiliyetine kada r olan küçük su sayaçla · 
rında : 

Sür'atlilerde su geçirme kabıliyetinin ~o 1,5-'·•5 "%5 dahil. i 
arasında yanlış payı ''• 5 "senelik muayenelerde bu hudud 3 m' kabi -
liyetindeki kuru kadranlılarda 50 1ı saattan baş la r., , 

Hacımlılarda 'fı l - •·,5 "•o;,5 dahil. i arasında yanlış payı ' 0 5, 
Sıcak su sayaçlarında '•3 - °'o 5 "•·,5 dahil. i arasında yanlış pa · 

yı '/o • 5, 
il - (20 m' ) su geçirme kabil iyetind en büyük sayaçlarda : 
Sür'atlilerde ve hacımlılarda su geçirme kabilıyetinin °'o 1 - %5 

• '1•5 dahil. i arasında yanlı~ payı ~ . _ 5, 

kurşun ağırlığının felce uğratıcı te 
sinni, sadece onların bağırmalaıı gi 
dere nezdi; bu t e s i r i gideren, 
yorulmak bilmediği anlaşılan 

Tomun keskin, kendi varlığıyla bir
likte çekip sürükleyici kumandala
r.ydı. Tom, varlığında baki bütün 
kuvveti dostuna akıtıyordu ve ka
yıkları hedeften çeyrek mesafe farkla 
daradar, hızla geçip zafere ulaşınca , 

Tom tamamiyle bitkin halde, otur· 
duğu yere devrildi; bu merhalede 
Erihş, nisbeten zinde ve taze göriı 
nerek, coşkun seyircilerin hararetli 
sevinçleriyle alkışlı takdirleriyle kar· 
şılaşıyordul? ... 

(Uykusuz Geceler) 1 
'• 

Sıcak su sayaçlarında : O/o 1- '•5 "'·•5 dahil ., i arasınd a yanlış pa yı 
5, 
ili · Vidalılarda ve birleşik sayaçlarda : 

Kurt Krleptnren 
9741 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 
CINSı En En çok Satılan miktar az . K. s. A.. s. Kilo 

·- - - .-.. -
Rapımalı pamuk 
Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi " iane 1 -iane 2 
Ekspres 
Klevlant 3 36,25 

Y-A P A G ı 
Beyaz 

1 1 
1 Siyah 1 

Çl(;fT --
Ekspres 

1 iane 
Yerli "Yemlik,, 

1 1 " 
"Tohumluk,. - BU BAT HU 

Fuğday Kıbns 

.. Yerli 
Mentane - ---

" Arpa -
Fasulya 
Yulaf 
Delice -
Kuş yemi 
Keten tohumu ---- 1 
Mercimek 

1 Susam 15 

UN 
Dört yıldız Salih 1 
üç ,, " -

.... --Dört yıldız Dokruluk l - ..... 
.ı:::ı .~ 
~ 

... 
::ı c: üç " " -Simit ,, o -= - r:ı ·- > .:.: = Dört yıldız Cumhuriyet 
~ 

c> 
I""" uç 

" .. 
Simit " 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
13 I 9 I 1938 iş Bankasından alınmıştır. 

~anılm Pene 

Hazır J_4_1_Il 1.irel l-so-\56 Rayişmark 
1. Teşrin Va. 4 59 

Frank ( Fransız ) 
- ! r~ 2 Kanun 4 67 ,, Sterlin ( İngiliz ) -- -Hint hazır _3_~ Dolar ( Amerika ) 1 26 

Nevyork 7 89 Frank ( İsviçre ) oö-oo 

TÜRK SPOR KURUMU SEYHAN BÖLGESi BAŞKANLIGINDAN: 

Adana Stadyom sahasında yapılacak spor tesisatları 
inşaatı llfim . 

1- Eksiltn f')C ~or ulan iş: Adanada inşa edilmekte olan Stadyom 
ikmal inşaatından Hı tesisatı, birimi keşiften gerı kalan işler , iki adet 
ttfcir k uyurn, } t niden bir hela ve Lir ku> u ile yeniden bir büfe. 

2 Keşif bedeli: ( 9370 ) lira (98) kuı uş. ( dokuz bin üçyüz yetmiş 
lira doksan sekiz kuı uştur .) 

3 Eksılln c: 23 EylUI 1938 tarih. CulJ'a günü saa t ( 16 ) da Adana 
C. H. Partisi binasında T. S. K. Seyhan bölgesi Başkanlığında teşkil edi-
lecek Komisyonda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

4 Eksiltme artnamesi ve bunaba lı müteferri evrak Adana ş ğ Nafia 
Müdürlüğü ile C. H. Partisi binasında T. S. K. Bürosunda görülebilir. 

1 

A ) Eksiltmeye girmek için isteklilerin (702) lira (83) kuruşluk mu 
vakkat temina! vermeleri ve bu işi yapabileceğine dair Nafia müdürlü 
ğünden tastikli evrak göstcı meleri lazımdır. 

B. ) isteklilerin teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı saattan 
bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına makbuı mukabilinde ver 
mrferi lazımdır . 

C. - ) Posta ile gönderilecek t eklıflerin dış zarfı mlihür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. 

D.-) Postadan olacak gecikmeler kabul edi lemez . 
3 7 - 11-15 9708 

iNCELiK 
Kadın Ve Erkek Berber Salonu 

·----------------· 
25 sendik bir müessesedir. Kullanmakta olduğu 0 fl d ül e 

maki 0e1 eri, lstanb.ul Bclediyesir.ce kabul ve dür. 

yaca tanınmış en son icadıardır. Buharh ve elek-

riksiz makineleri•. Fiyat 2 liraya 
indirilmiştir. Pek yakında İstanbuldan bir sanatkar getirilerek 

Su ondülesi ve maşa işleri dah:ı muntazam bir hale 

getirilecektir. 

Mustafa İnce Eski Oroıdibak karşısında 
6-15 9725 

TGrks6ıtl 

-
ŞEHiR GAZO zu 

Piyasaya niçin bu kadar süratle yay ıldı ? 

ç Ü N K Ü 
• 

ŞEH IR GAZOZ u 
Halka hizmet maksadile çıkarılmakta olduğundan sıhhi liği ve ndase· 

ır. ti için her türlü maddi fedakarlıktan çekinilmemekted 

Gazoz isterken şişelerin üzerindeki kabartma "Şehi r Gazozu,, 
ibaresine dikkat ediniz ! 

9742 3 -4 

,.. , 
•• •• •• 

TURKSOZU 

IMatbaacılık jGazete cilik 1 

Mütenevvi renkli bir cild 

her türlü tab işlerinizi ı L A ançak Türksözünün oto 
NJ 

, renkli ve zar 
ak bölgede an 
rksözünde ya· 

bir kap 
cak Tü 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. T Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 

* 

A B 
* 

pılır . 

Res mi eurak, ced
efterler, çekler, 

r, kağıt, zarf, 
veller, ·d 
kam ele 

kartvizit 
tınnız. Tem iz bir tab 

nefis bir cild içinde KIT AP tab işi 

ve bilumum 
eriniz, en kısa 

bir zam anda en nefis 
ide en zarif hu eseriniz daha kıymet- * bir şekl 

lenecektir. rufatla c ı L D Kütüphanenizi gü- pıhr. 

Türksözünde ya 

zelle:,,tirmek istiyorsa. 
* Tür 

nız kitaplarınızı Türk· 
GAZETE sözünün mücellithane· 

sı '"Tür 

ka her 

k.sözü matbaa
ksözü,.nden baş 

boyda gazete, 
, tabeder. sinde yaptırınız. Nefis mecmua 

1 

......... ----
( --.. ,.. 
l~lUJ1M\l}A1flA 
CAN V<UQ.TAQ. 

"' 

T. 
• 

-~ 

------------------~-----_,,.§ ________________________ _ 

Kızılay 

DOKTOR 
İsmail 

civarında 

Müslüm 

Kemal Satır 

İskan dairesi 
apartımanında 

yanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 8-26 9714 

__________________________________ ._.. ________ --------- --------------·--------------------------------------

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

Ş. d. k d 36 liraya satı 
ım ıye a ar l v I an sag am 

şıkvehafif Si N GER 
b. "ki ti . 30 liraya satılmağa 
ısı e erı başlamıştır. 

15 Eylul 

Bu tenzilatı Singer bisiklet fa brik ası yal
nız 15 gün devam et 

mek üzere Reklam için yapmıştır. 

Acantası: Adana Hükumet caddesinde 

Ömer Başeğmez Ticarethanesidir 

Telgraf - Başeğmez 

59-80 

Malatya Bez ve İplik 1 Çukurova Hara 
Fabrikası T.A.Ş. Adana 1 k .. ı·· ".. d 0• 
Mensucat Fabrikasından: re tor ugun e • 

Malatya Bez ve iplik Fabrikası 
T. A. Ş. Adana Mensucat fabrika
sının 45 ton taze ve topak k:rece 
ihtiyacı vardır. Bu evsafta kireci o
lanın derhrl fabrika müdüriyetine 
müracaat eylemesi. 
9748 1- 2 Müdüriyet 

Adana İnhisarlar baş· 
müdürlüğünden: 

1 - Adanada yaptırılacak 
22917 lira 15 kuruş keşif bedelli 
tuz aobarı v~ başmüdürlük apartı 
manı inşaatı kapalı zarfla eksiltme· 
ye konulmuştur . 

2 - Eksiltme 19/Eylul 11938 
pazartesi günü saat on ~irde 1stan· 
bulda Levazım ve Mübayaat şube· 
sindeki alım komisyonunda yapıla. 

caktır. 

3 - Şartname 115 kuruş bede\ 
ile lstanbulda Levazım ve Müuayaat 
şubesile Adana ln~isarlar başmü 
dürlüğünden alınabilir. 

4 - isteklilerin fenni evı ak ve 
vesaikini ihale gününden üç gün 

evvelincı: kadar lstanbulda inşaat şu · 
besine ibraz ederek ayrıca ehliyet 
vesikalari!e muvakkat teminat mak· 
buzu veya banka mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarflarında t'k · 
siltme günü saat ona kadar yLıka 1 
rıda adı geçen komisyon başkanlı
ğına makbuz mukabilinde verilmesi 

lazımdır. 

3 - 7-11- 15 9701 

Seyhan kültür direktör
lüğünden: 

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

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

1 . Yukarıda yazılı yiye:cck ve 
yakacak erzaklar 20 gün müddetle 
münakasaya konmuştur. 

2-Miktarlarını ve teminatarını 
öğrenmek isteyenler kız, erkek lis!· 
leriyleerkek öğretmen okuluna her 
gün müracaat edebilirler. 

3-Yevmi ihale 27 Eylfıl salı gü 
nü tam saat 9 da Seyhan Kültür di 
rektörlüğünde toplanacak olan komis 
yon huzurunda yapılacaktır. 

4- Taliplerin teminat makbuz 
larile o gün homisyona muracaatları. 

6- 10- 15-20 9717 

Çukurova harasının ihtİ. 
87 bin kilo yulafla .5 bin tcilO 

ı bir şartnamede açık eksilt 
nulmuştur. 

Yulafın beher kilosunufl 
men kıymeti 3,25 ve a 
kuruş olup muvakkat terni.,-l 
liradır. 

lhAlesi 21 9 938 çarşı 
saat 15 te Ceyhan Beledi)'' 
da yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün 
hasebesind~ görülebilir ve 
lere verilir. 

Ebiltmeye girmek iftl 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
delerinde yazılı vesaik ve ki' 
nesine yatıracakları muvak 
nat makbuzlariyle belli gii" 
atta Komisy,ma gelmelcri. 7 

9 ıs ı 

Devlet den1iryolla'1 

na 6 ı ncı işletıne 

ğinden: 

Büfe salonu işçiler kith tJ ..,,iP 
vet, berber salonu ve rnu 

4nundan terekküp eden ve ' 
lira tahmin edilen Yeni A .JI 
rı büfesi 3 Sf'ne müddetle 
lıkla kiıaya verilecf'ktir. 

Pazarlık 21 9 ~38 f. ' 
günü saat 10 c.la Adana İŞ 
dürlüğü binasında artır.o• 
komisyonunJa yapılacak~',
kat teminat 162 liradır. 1 

mesi Adanada k~rnisyond• ,, 
lir. isteklilerin 2490 nud'I' 
ma ve eksiltme kanunu "e 
mucibince vesaiki liziıne),. 
vakkat teminat vezne 

hamilen saatı muayyende 
hazır bulunm alan. 

4- 10- 15- 20 

Satılık taş ve ell 

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

Yukardaki eb'adda td'I_ 
gari parlak taştan 2500 

1 
4' 

ve bunlarla beraber eok• 
lıktır . istekliler, 

K .. ıiİ' -" Ulucami civarında orı bll""• 
dönecek yerde Abdurr•

2 
nere müracaatları ~ 

rtJ~ 
Umumi neşriyat .. r),,,. 

Macid Gıl 


