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Hitler - Çemberlayn mülakatı 
teferrüatın tetkikinden ibiret 

/"·---------------------···-----·'\, 
i RY~y~ ~t~~ : 
j ıP>lUı~klÜJırlUıyoır ! 

··--··--·· 
lÇekler : Çekoslovak 
* * 

askeri hükômetini dün 
: Sovyet-Fransız paktının t 
i bozulması çok muhtemeli 

* kan * d s· . k d iağlıyor i kıymetli generaller en ırovın ur u * Londra : 23 ( Radyo ) - DUn Moekova tarafmdan Fran- : * eaya verllen notaya,Parls hUklmetl henUz bir cevap ver- t 
: memı,ıır. BUtUn Sovyet gazeteleri ate, pUskUrmektedlr • * 
6 Sovyet gazeteleri "Sanki Almanya bu son verilen et par- * 
; çası ile da doyacakmı ,. ba,llkları altmda yaptll:iı ne,rl- * ··------·· 

41rnanyaya bırakılacak Çek arazisi ve yapılacakj 
~ali mübadelesi hakkında müzakereye başlandı: 
' ·ı ~1 terede büyük nümayişler devam ediyor; kabinenin mutlak İstifası isteniyor 

j) 
~b· ta~: 23 (Radyo) - Çekoslovak 
~bı:~esitıin istifa~;ı bu snb< h t<'~mi 
ar'>~<: bildiıilc.li. (;cııcral Sirod'nin 

1 sındc bir askeri hiikfınıet tc~kil 

ı:lll .. 
tııı fıı l.n uıiiıııe"sılleı i hiı aı a· 

d 1 l,1 11.ıc,ıklıı. E':ikı lı.ı~vckıl 1 lod 
tek bır sıycısı J..11ııııt<'yc ı ıynsot e

ış gonctklıt. 
it • 

'd tılh lııılii yaıı~uı;ıııııştır. Sokak· 
~Şu ciinılı:lcr h.ıykırılcıı:ıkt.ıdır. 
~lııdual;·rııııızı mulınfa1.a edelim., 

\oılık çocuk, kadın eıkek yüz 
t~~e kişi sokaklara dökülmüş, hun 

111lgür ağlıyor. Hatta koşe baş· 
a tıöbet bekleyen polisler dahi 
aııe göz yaşları dokmektedir. 

f.falkın ağzıııda şu tarihi şiir dö · 
tktedir. 

"~ 
Hltler ve Oörlng 

, ~er bem teri. edecek rı/unarı .• 
.. ~"tı usla mahrolnııyacutlmı,. 
"ı/''i teri. edect'k rı/11rs1111,. 

ılJ.i sen malııolarabın,, 

d~ııı tski hiikurnet mahfilleri şöyle 
t ekıedi ı : Herk esle anlaşmak isti· 

lııı~ı. ve bunun için kuvvetimizi israf 
~ Yoruz. çünkü kuvvetimiz sonra 

Çok lazım olacaktır. 

~ek radyosu hükumetin biitün 
~· t toprakları üzerinde otoriteye 
'llt bulunduğunu bildirmektedir. 

1 ~oratoryum ilan edilmiş isedc, 
tteı ~tbilerc aid tediyatla alakadar 

dır. 

Ilı Berlin: 23 (Radyo) - Hitlerlc hay 
~ herlayn, yanlarında ıniisteşarlar 
ını halde ve Ribbenlropun huzu· 
~~~7.,lkcrcleıc clev:ıın etmektedir-

111.akcreler mevzuu lı.ıkkında 
llıi kctuınivct ımıhaf"n edilmekle 
it . 
Uııuııla hcınbcr bu ıııiizakcrclcr 

1 
Udtt1n h ışk.ı s.ıhada d1:•~ildir. 
11Yny.ı bırnkıl.ıcnk ,ıra1. i ı!c ::h.ıli 

mübadelesi meselesi Ü7.erinde çalışıl· 1 
maktadır. 

Londra: 23 (Radyo)- Bütün dün-1 
ya efkarı umumiyesinde olduğu gibi 
ln~iltere efkarı umumiyesinde de çok 
şiddetli bir sinir buhranı hüküm sür
mekte devam ediyor. 

Binlerce kişi sokak lara dakülmüş 
ve büyük nümayişler yapınışladır. Po
lis kuvvetleri bin güçliikle nümayişçiler 
kitlesini dağı\mıştır. Büyiik bir kala. 
balık başvekfılet binası etrafını tekrar 
sarmış '"Kabine ıstifa etmelidir; Çem 
berlayni istemiyoru7.,. diye bağırmış· 
dır. 

Nmmıyişçilerin hemen yansından 

fa7.lasını kadınl.ır teşkil etmekle idi. 
Siyasi m·.ıhnfıl Çckoslovakyayt1 

kaı şı vaz ge\·ilcn yardımdan dolayı 

asabiyet göslcı ınektcdir. Hiiktimct 
rnalıfıllcri dahi hıı lclekkiyi siikfıt 

suı et ile if acle r.tmck 1 c. d r. 
Avaııı hıınar;ı:-;1111 fcvk.ılac.lr lı·ı 

lophınlıy.ı lckı ,11 davet edilme.si \'n:, 1 

!l;i~elilere istik/QJ -ı 
t.Jerilmiş değildir! 

f\ltartelin son mühim beyanatı 

~ Bcrut : 23 ( Hususi muhabiri . 

crı )- Ho . Komiser Kont dö 

t:ı " Elhark; gazetesinin muha· 

~ 1 
kabul ederek Suriye muahe· 

\hakkında sorduğu suall~re şu 
~Pları vermiştir : 

1t', - Suriye muahedesine ek ola 

't~ ~katıiyctler ve askeri işgal mc· 

>r.ık94t konulmadan tasdikine imkan l 
~t ı 

!)'şilnı h''k~ . b .. h d' ! 'il~ u u netıne ugun e ıye 1 
t~'d.verile:ı salahiyetler , muah~de 
llı,~ık edilmeden tekemmül ede· 

~ Bazı Suriye ricali, muahcd~ las 

ııı11 ~dılıniş edilmemiş Suriyenin 

.,,'~akil bir hükumet sayılacağını \ 

Kond Dö Martel 

muhtemeldir. Çcmhcrlayn: kflbinesinin 
istifa .edip et::ıiyecegi şimdilik keslı· 
rilememekledir. 1 

Maarifimizin bir 
ınuvaffakiyeti 

Mektep 
kitapları 

Mektepler açılmaz
dan önce tamam· 

lanmış olacak 
-----

1,ı;ııılııı 1 : :?.1 (1 f.ısıı"~ - M.ı:ırif 
\\·k{ıll'li 1 >e, ld .\\ntba:h ı lıu "·' lıa· 

:-111da (nmaınladıöı ilkılll·ktep kitap· 
l:ırından :-.on ı ·a hu sl·ııt•niıı ınufrcdnt 

progrnmlnı·ına gör~· orta nıcktcp ki· 
!npl:ıı·ının tah'ını dn. ikmal ctıni~ ve 
dıındl·n itilı:ın·n .. ntı~a ~·ıkaı·mı:-tır. 

llkmcktcp kitapla.ıı gibi odanıcktcp 
kitnpları dn ,,uratlc ·'urdun her tara· 
fına gümlerilccektir. 

Dcvlt'l Matb:ı:ısı. li~c kilapl:ırı
nıa tab'ını da niha.)·ct hu a.' sonuna 

kaclar t:ını:ıınlay:ıcnktır. Bu suretle 
ilk ve orta mekteplerle li~c kitapl:ı· 

rının t:ıh 'ı lıu senl' yıllardan hı:ri i 1 k 
defo olnrnk \'l' :ılınan fevkalade tcd· 
lıil'lt·r sa.' e,iıııle dcı·.; sem•sinin lı:ı~ln· 

m:bından e\·\.· ~·I hazıı· lanmı:- olacak· 
tır. 

.\\:ı:ll'İf \Tl•kiıh:ti, kitapların tabı 
:ıdediııi de hııtuıı iht iyal.' ı tamamen 
k:ır~ılıy:ıc:ık sckildl.' tertip t·ttiğindcn 

gl.'çcn ~enclerdl' ık sık (e,.aılut' t•ıli

lcn bir kı..ırn ki{apların t:ıldıi kar>' ı · 

in~ :ıııı:ınıası gibi mahzur da orlıı.dnn 

k:ıldırılmı .. bulunınaktn.dır. 

Bu st.•nc mektep kitn.plnrı Maa· 
ril \·ckaleti Talim Terhin! he.yetinin 

1 

Hatay da 
Umumi af 
ilan ediliyor 

yatta lnglltere ve bilhassa Franeaya hUcum etmektedir . ı * Cenevre mahaflllnden ahnan haberlerde ise , Sovyet * * Rusyanın Fransa ile olan paktın bozulması meseleslnln t 
: bir saat ı,ı olduğu söylenmektedir • t 

• t-----------·--·---.. ---·-----·. -· 
Antakya: 23 (Hususi muhabiri 

mizdcn) - Hatay Millet meclisinin 

umumi af çıkarın"k için hükumete 

salahiyet verdiği ve Adliye vekale· 

tinin bu hususta miihim ,bi r af layi 

ha•ı hazırltı·nakta olduğu malumdur. 

Çekoslovakyada ne ka
dar ekalliyet mevcuttur? 

Affın daha 'l.İ\'a ic gecikmemesi 

V.! lıapi~hane kö~cfcrirıde ~ıf kararı 3,318,445 Alman 
nı salıır.sıı.lıklcı bckliyı>n m;ıhkümla 

rm lıirnn t'vvel hiirriyele kavuşturııl· j 
masını nazarı dikkala alan hükuıne. 

timiz bu lrnmsun zir an evvel ikma· ı 
li için çalışm;aktadır. ı 

Dünkü yağmur 1 

Şehrimiz ve civarına fasıialı yağ 
murlar yağmakla devam ediyor . 

Dünde öğleden sonra çıkan şiddetli 
bir fırtınayı müteakip yirmi dakika 

kadar süren Lir yağmur yağmıştır . 

Bu yağmorların sebzelt>re faydası 
ve fakat pamuklarımıza zararı 
olmuştur. 

Alnınııl:trııı lııı-

y\lk lıir ck,cri,) el tc~kil etlikleri .'~'r· 
0

lcriıı .\lıırnnya.) a geçccc:,i tahakkuk e· 
di\'ol'. Bunu takiben ,l\lac:ırlal'!a llll'" 

k~n ,·cı·lerin ;\\acari .. tana. Lehlilerin 

1 
buluı~dukları yerlerin l)e Lehistan:ı 
e:eçmesi muhh·meldir. 

Çckoslovak~·amn nufusu 14.67~,- 1 
(17 dir. Bunun !), lü6,G04 U. ~·:ıni yllz·ı 
de GG.42 8i Çek ,.c Slo\ aktır. Bunlnr· 
dnn sonra Almanlar gelir. Almanlnrın 
miktarı ~l.31 ,44.i dir. Almnnlnr umum 
nUfu..;u süre ~ Uzde ~~.3:-1 nisbetindedir· 
ler. F:ılrnt hirçok yerlerde Almanlar 
nUfusu:ı yllzdc dok~:ınını. bir kısım 
yerlerde ztı:r.dc yctmi..,ini l<'~kil l'derlcr. 
B:ızı J'l'l'lcrde dt' Alın:ın nUfusu yUz· 

de :iO. yllzde :ıo n· yllzde lO dur. 

ispanyadaki eski harp 
hararetini kaybetmedi 

F rankocular şiddetli 
:taarruzlar yapmakta! 

Anl:ı~ııı:ı nıllcibiııce rııfo .. u .' llzdı• .' l'l· 
ıııis{l'll \ uk:ın Alman olan \• cı·ll'r'in ' . . 
Alınanynyn gcçıııl•.,i ıııuhll'mclılir. 1 )i· 
ger ·' erlcl'dcki Alınanların, Alın:ın.'·n· 
yn geçecek Çeklerle mübadele edilme•-:: 
si ve kalacaklar için bir muht:ırİ\'ct 
\'erilmesi muhtemeldir. 

Çekoslo,•:ık,,·adn A 1 mnnlnrdan son· 

ra en knl:ılıalık ek:ılliyct unsuı-u M:ı· 

carlnrdır. Macarların yellunu 7Hl,nGU 
dur .• \\ncarlnr bir çok yerlerde nufu
sun , Uzde \'etmisini ,.e \'Uzdc ellisini, 
h:ızı . yerler~lc de yuz<l~ ohı:rnnu ve 
onunu tc~kil etmektedirler. 

Çl'ko,Jovnk.vad:ı uçuuru ck:ılli.' et 
unşurn Ukrayn:ılı Ruslnrdır ve mik
tarı .)ti~.:141 ıliı·. Bu unsurun, ıııU.ştc· 

rck hudud olnı:ıdıgın<lan Sov~·ct Rus· 
\':l\'n iltihakına imkan Yoktur. Lehli
le; Ukr:ı,\ nalılnrdan Lir kısmını lı·h 
nddettiklerinden lıunlnrın Lehi tnn:ı 
iltihakını istemeleri muhtemeldir. Bir i 

kısım Ukraynalılar Çekoslo,•nkyad:ı 

dördUncll elrnlli,yet un uru . Y nhudiler· 
dir. Miktnrlnrı HI0.8:16 dir. Bundan 
sonra Lehlilcr gelir. ,\liktarlnrı 100,· 
82~ dir. Çckoslo,·alıy:ıd:ı ııih:ıyci 14,
M?. Rumen Yl' 3.113 Yugosla\' var· 
dır. 

Müessif kaza 

Z'raat Çırçır Fabrikası 
ıu ii d ii r Ü 111 a t< i n a ya k a p ı 1 a 

1 •• f . rak dun ve at eltı 

kt Olan facialardan bir manzara ispanyada hll:. devam etme e 

Parla : 23 (Radyo) - Havas ajansı blldlrlyor : ispanyadan 

1 h b 1 Frankocuıarın taarruzlarma •lddetle 
gelen yen a er er • d ki h ı tçl 
devam ettlklerlnl bildiriyor • Barselon a cum ur ye 
kararglhında nefredlien bir -- ·---
teblli bunu teyit etmekte, faz-
la hUcumıarm pUskUrtUlmekte 1 Son 
olduOunu yazmaktadır. 1 

Endülüs ve Teruel cephesinde j 
ise hiikıimetçilt!rin taarrıızlarının Fran-

dakika 
ko kuvvetleri tarafından akamete uğ· 
ratıldığı bildirilmektedir. 

Bu nra-in :1ıava boınb:ırdıınanla· 
rı da devam ediyor. Frankoculara 
aid beş daire tarafmdan ynpılan 
bombardıman sonundfl Alko'da 25 
kişi ölmüş, 60 kişi de yaralanmıştır . 
Alikantenin şarkında bulunan Allay 
kasabasına 10 tayyare tarafından 
yapıl:ırı hir akında ondört ki~i ölmüş 

Luııdm : 21 .. ılmlıa kar§l ) -

/)eylı 'fr/~raj. lnt:ılı: Harici ye f\a=ı· 

rımıı l'o/011) ıı ı t~ Macarı.\!aııuı Çel.os· 

Dıın şchı ııııizdc çok feci ve nıii • 
cssif hır k, :ıa o'ıııuşıur. Bu k .. 1.1 h.1k 
kındtt aldığımız malumatı nı;;:ığ'ı) a 
ynııyoruz: 

:! nuınrolıı Zir,ıat Bankası F,ıbri
kıısı Müdürü Alaaddin dün saat 
14- 15 arasında merkezden gelen bir 
memur arkadaşına fabrika dahilin\ 
gezdirirken iizeıinde i~ gömleğinin 

eteğini çırçır makinesin!n Debri yajına 
kaµ:ırarak sırtından, ellerinden ve 
ayakhırından ağır surette yaralanmış 
tır. İfadeye gayri muktedir bir hald c 
bulunan fabrikanın çok değerli direk· 
törü otomobille tedavi edilmek üzere 
memleket hastanesine kaldırılmıştır . 
Hadiseye Cumhuriyet müdrleiumumli· 
ği el koyarak tahkil.ata başlamıştır. 

Alaaddin yapılan bütün ihtimam· 
!ara rağmen kurtarılamamış ve akşa
ma yakın hayata gözlerini yum
muştur . 

Şehrimizde bulunduğu müddetçe 
diirüst ve kibar h.ıreketilc herkese 
kendisini sevdirmiş olan bu değerli 
ve çfllışkan insanın, bu feci ölümü 
büyük bir teessiir uyandırmı!itır. 

Vazife kurbanı Alaaddinin ccna· 
zcsi bugün oğlcden evvel merasimle 
kaldırılacaktır . 

ı tndilerinin bunu tatbika azmet·' 

lı1i söylüyorlar. Bunlar istedik 

leıini söylesinler • Sözle bir şey 

çıkııı ız. Çünkü Suriye Fransız ordu 

~uaurı i~gali altındadır. ,, 
tedrisatı kolayl:ı~lırmak için tertip 
dti.ri .vuıı ~kıldı.: tahld luıi 1tır. ı 80 h,ı yaralan rı.,..tır. 

loııak) adcı hı istcldcrmı• mcrıfi < et'ap 

ı•rrdı{:ı u· im ıy11ı dalıa sonra beliti 

miimldiıı olcıca~ı 11ıutalaıı~ı11dıı hulun 

du~unı: ya.:maktadır. 

Ölüye tanrının rnhınetini dilerken 
ail~si efradına ve dostlarına baş sat· 
lıgınd..ı bulunuruz. 



Sahife 2 
~ 

Türksözü ·--- 24 Eylul 19 

Politika bahisleri I' 
Blöf yapacak bir 
zamanda değiliz! 

ıl ,,l __________________________ .x:m ____________ , 

Nevyork beledi 
reisinin ısrarı 

Alman kıtaları Çek hududunu geçergeçm~z 
dünyanın bütün hür milletlerinde bir hareket 
bctşlıyacak ve mutaarrıza karşı bir " Mu
kaddes cihat ,, ~~feri açılm_ası istenecektir 

Yazan : Vlnston Çörçll 

Korku, hakikaten beşe ri fakat 1 
ayni zamanda mecalsiz bir korku şu 
son günler zarfında bütün Avrupayı 
kapladı. Endişe her halde Hitlerin 
söylediklerinden ziyade yapabilecek 
!etinden ileri geliyor. Hitlerin tehdit 
dolu olan nutku, fena hadiselere gi 
den hiçbir kapıyı kapamıyor, hazır· 
!ıklar tamamlanıncıya kadar bir ye
rinde sayma hareketine benziyor. 
Bugün bütün vaziyete hakim olan 
hadiselerde askeri bir mahiyet var . 

Almanya çok geniş mikyasta se 
ferbcr edilmiş bulunuyor. Fılo sefer. 
ber edilmiştir. Hava kuvyetleri hare 
kete hazır bir haldedir. Ordunun 
üçte ikisi de harbe hazır bir vaziyet· 
tedir. Memleketin iktisadi ve sınai 
teşkilatı halkın umumi hayatı . harp 
vaziyetine çok yakından benzemek· 
tedir. Nasyonal sC1syalist idarenin 
başında bulunanlar memrekete bu 
ağır şeraiti kabul ettirmişlerdir . Sulh 
zamanında böyle bir zamanında böy 
le bir vaziyet temini şimdiye kadar 
görülmüş değildir. 

Bu ifrat şeraitin dugünkü gergin 
lik dahilinde daha uzun bir müddet 
devamı imkansız gibi görünüyor. Bu 
şerait ya bir neticeye vaıacak, yahut 
da ortadan kalka caktır. Kış geliyor. 
Teşrinievvelin on beşinden sonra ha. 
va vaziyeti son derece fena olmağa 
başl~y~bilir. 

li ve sadı~ bir ordu beklemektedir. 
Bu küçük komşuyu istila için 

Nazilerin fikrince, hn ta,.ftan kuv · 
vetli hücumlarda bulu.ı mak, Çek mü · 
dafaa hatlarındaki bir aralıktan içe 
ri motörlü Alman kıtalarını sanmak 
ve Prağ ve Çekoslovakyadaki diğer 
eski şehirleri havadan bombardıman 
etmek ve bu surdtle onların muka 
metlerini bir iki günde sona erdir
mek kabildir. 

Eğer rüyaları bu ise bu rüyadan 
pek ferıa bir şekilde uyanacdklardır. 1 
Hava bombardımanı Prağdaki abi 
deleri yerle bir edebilir, kadınları ve 
çocukları feci bir vaziyette öldüre· 
bilir, fakat bu, bütün müdafaa kıta 
!arının yerlerine koşmalarına mani 
olamıyacak ve cesur askerleri siper 
!erinden ayıramıyacaktır. 

lspanyol cumhuriyetçilerinin, ha 
va hücumlarına karşı nasıl mukave 
met ettiklerini görüyoruz. Hemde on 
ların ellerinde bunlara ka rşı hiçbir 
mukabele vasıtası yok. 

Halbuki Çek ordusu dünyanın 

en iyi techiz edilmiş ordularından 1 
biridir. Mükim tankları , tanklara, tay 
yarelere karşı ıııüdafaa topları var 
Bu cesur millet böyle bir haber 
çoktan hazırlanmıştır. Beton tahki· 
mat muntazam siperler ilk hamlede 
silinin süprülecek bir şey değildir. 

ilk okullarda 

Üç okula dershaneler 
ilave edildi 

ilk okullarda talebe fazlalığını 
karşılamak iizere l..ıu ders yılı Gazi 
okulunda iki, Nanııkkemal okulunda 
iki ve inkılap okulunda üç dershane 
yaptırılmasına karar veıilmiştir. 

Gazi okulunda yapılacak olan 
bu dershane 1 Teşrini~vvelde ve 
diğerleri de lkinciteşrin ortalarında 
ikmal edilecektir. 

fık okullard::t ikmal 
imtihanları 

ilk okullarda ikmal imtihanlarına 
bugün başlanacak ve bu ayın 30 
uncu Cuma günü akşamı ikmal edi· 
lecektir . Bu müddetin hitamından 
sonra - Raporlular müstesna -
imtihana kabul ed ilmiyeceklerdir. 

Öğretmen vekili kursu 

Namıkkemal okulunda açılan 
öğretmen vekilliği kursu devam et
mektedir. Bu ay nihayetinde bitecek 
ve kursta muvaffak olanlar muhte· 1 

lif okullara öğretmen vekili olarak 
tayin edileceklerdir. 

Sıhhat memurları ara- I 
sında nakiller ve tayinler 

Şehrimiz Trahom hastanesi Sıh. 

hat memurlarından Kemaleddin O 1 

ğuz Adıyaman Trahom hastanesi 
Sıhhat memurluğuna, yerine Dispan. I 
ser S;hhat memurluğuna Malatya ' 
Trahom hastanesi eski Sıhhat me· 
murlarından Mehmet Ali Şişman , 1 

şehrimiz Trahom hastanesi Sıhhat 

memurlarından Emin Aksongıır Hil . , 
van Trahom hastanesi Sıhhat me 
murluğuna tayin edilmiş ve Kadirli 
seyyar Sıhhat memuru Recep Ay
gül namzetlik müddetini bitirdiğin-

Demek ki, bu hazırlanmış kuv· 
vetler harbe giri~ciye veya atılıncıya, 
yahut da evlnine gönderilinciye ka· 
dar geçecek vakit pek• kısadır. Bu 
kuvvetler elle lutulur bir zafer kaza 
nılmaksızın serbest bırakılırsa Al· 
manyada esasen daha şimdiden ten
kit edilen Nasyonal sosyalizm, bü 
tün istikbaline tesir edebilecek bir 
mağlubiyete uğramış olur. 

Ne olacağını evvelden tahmine 
çalışmak her zaman için ihtiyatsızca 

bir harehttir. Fakat şunu söyliye· 
bilirizki. eğer Çeklerin manevi kuv: 
vetli, düçaı oldukları tazyik ve hen 
gane altı eda lıozulmnsa düşmana 

ba harp en aşağı üç dört yüz bin 
kişiye mal glacaktır. 

Bu manzaraya medeni diinyanin 
seyirci kalacağını da zannetmiyorum 
Almanya dışında nasyonal sosyalizm 
propagandası ile aldatılmış pek az 
kimse var. Şuna hiç şiiphe yokki, 
hücumdan evvel çıkarılması düşünü · 
len karışıklıklar askeri hareka ka · 
dar ince bir ,hesap hazırlanmıştır. 
Nesela, Avusturya meselesirıde ol· 
duğu hi'>i, Südet Almanlarının bir 
şefine ka rşı suikast yaplırılabil i r . 

' den memur sınıfına alınmıştır. 

Sözlerine itimat edilir birçok 
kimselerin dediğine göre, çok iyi 
bir şekilde hazırlanmış bir plan nok 
ta t:ıtbik edilmektedir. Orta Avru 
padan kaldırılıp Ren hududuna gö· 
türüfen kıtaların harekatı . Çekoslo· 
vakya etrafına, bilhassa Avasturya 
kısmına kuvvetli asker tahşidatı, bu 
ayın s.onun.a kadar tahakkuk ettirile- ı 
cek bır planın bazı kısımları gibi gö 
rünüyor. 

Geçen her zaman seferber ha 
!deki kıtalazın hazırlanmasına . faal 
bir kuvvet haline gdmelerine sarfc 
dilmiştir. Almanyanın, tahripkar bir 
kuvvet saydığı kıtalarla ue silahla

rla Çekoslovakyaya karşı bir hücum 
için her şeyin hazır olduğunu veya 
on güne kadar hazır oalacağını ka 
bul edebiliriz .. 

Şimdiki halde ileri emrinin veri 
lmesi için beidcnen şey ufak bir ha 
dise veya Hitlcrin tayin et tıği bir 
anda çıkacak bir isyandır. hatta 
Almanyanın Çekoslavakyaya bir 
ültimatom · göndereceği bile dek zan 
nedilmez .. 

Hitler bundan bir sen evvel sö· 
yl ed!ğ! ve şimdi kimsenin halırlama 
dığı bir nutukta; " - Ben bir darbe 
indireceğin zaıııan, Mussulini gibi 
müzakereye girişip vakit kaybetm 
cm, demişti, Ben geceleyin şi mşek 
nasıl çakarsa darbeyi öyle inairim .. ; 

Çekoslovak yanın göğsünde ha· 
yat ve hürriyet için kat'i bir çarpış · 
ma arzusu var. Bütün lıudutlar hatta 
Avu stıırya hududu bile, çok iyi tah · 
k ını edilmiş ti I' , bu hududları kuvvet 

Fakat Alman kıtaları Çek hu
dudunu geçer heçmez •taziyet deği 
şecektir. Dünyanın bütiin hür mil
letlerinde bir hareket başlayacak 
ve bütün bu milletler müteanıza 

karşı bir " mukaddes cihat " seferi 
açılmasını istiyeceklerdir. 

Bütün memleketlerdeki işçi küt· 
lelai için, daha son zamanlara ka· 
dar kulaklarına pek alıştırılmış bir 
göz gibi gelmiyen " Çekoslovakya .. 
kelimesi şimdiden sonra artık on· 
!arın kendi " emniyetleri ,, manasını 
almış bulunnyor. 

Hülasa, be şuna kaniim ki , saat 
geçtikçe inkişaf eden bu hadiseler 
muayyen safhaya geldikleri anda , 
Nazi Ahnanyası kat'i şekilde bir 
dünya harbi ile karşılaşmış olacak· 
tır . 

Hitler ve müttefikleri Çeklere 
karşı şidd etle müracaat edemezler, 
diye düşüne n kimseler hala mevcut. 
Onlara göre, herşeye rağmen, bütün 
bu hazır !ıklar gayet normal mahi 
yette küçük ve mevzii manevralar
dan ibarettir ; yalnız , belki biraz 
geniş bir saha üzerinde yapılmak· 
t a dır ; ordu yakında her zamanki 
mevzilerine çekilecektir. 

Eğer vaziyet hakikaten böyle ise 

Damar Arıkoğlu 

Saylavımız Damar Arıkoğlu 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

dün 

Birinci Ortaokul direktörü 

Birinci Orta okul Direktörlüğüne 

1 

1 

tayin edildiğini yazdığımız Sabri 1 

, Güzel şehrimize gelmiş ve vazife- ı 
sine başlamıştır. 

Sabri Güzel bundan bir kaç y ıl 

Önce okul öğretmenliğinde ve Di· 
rektörlük vekalelinde bulunmuştu . 
Muvaffakiyetler dileriz . 

bizim için sevinmt kten başka yapı
lacak bir şey yok demektir . Fakat 
kabul edelim ki , bu söyledikleri 
doğru değildir ve cinayet hazırlan 
mıştır: O zaman kaışısında bulun· 
duğumuz mesele, bıı cınayete mani 
olup olmıyacağımız ve mani olabi· 
leceksek nasıl oıacağımızdır . 

lngiliz hükumeti , arkasındaki 
yekvücut bir milletten kuvvet ala
ıak, gayet kat'! olarak bildirdi:Mev· 
zii kalmıyan bir muharebe koparsa 
lngiltere, bu harbe hemen hemen 
muhakkak bir surette karış a caktır . 

Fakat bir harp olursa ihtimal ki, 
bizde iştirak ederiz demek kafi de· 
ğildır. Her şeyden evvel lazım olan 
şey, bu hubin çıkmasına mani ol 
maktır . 

işe bizzat Çemberlaynin müda 
halt: etmesi ve Hitlerle görüşmek 
üzere Berhtesgadene gitmesi bu· 
güngü vaziyetin vdlıametini hiç bir 
şekilde değiştirmi~ olmuyoı . 

Gençlerimizin 
gardenpartisi 

Büyük hazırlık 
yapılıyor 

Şehrimiz idman \ urdunun önü 
müzdeki 1 Teşrinievvel Cumartesi 
akşamı Atatürk bar~ında bir gar· 
denparti vereceğini yazmıştık. 

Bu gardenparti içiıı büyük ha· 
zırlıklar yapılmaktadır. Gençlerin 
bu gardenpartisi i;in Atatürk par· 
kında çok zengin bir büfe kuru la 
caktır. Ayrıca bir de dans için pist 
yapılmaktadır. Bu gardenpartide 
muhtelif piyangolar ve sürprizler ha. 
zırlanmaktadır. Denilebilir ki, Yurd 
luların gardenpartisi, şimdiye kadar 
yapılanların en güzeli ve neş'elisi 

olacaktır. 

Akşam Gazetesi 

lstanbulda çıkan Akşam arka· 
daşımız 21 Eylul tarihli sayısı ile 
tam 21 yaşına basmıştır. Her saha· 
da memlekete büyük hizmetler et
miş arkadaşımıza daha çok uzun 
yıllar diler, tebriklerde buluııuruz. 

Kozan hükumet tabipliği 

Kozan hükumet tabibi Hayri 
Giil Çumra hükumet tabipliğine ve 
yerine de hastahane tabib vekilliği 

ni de yapmak üze.re Feke hükumet 
tabibi Sedat Barın tayin edılmiştir. 

Sinema filmlerinin 
gümrüğü indirildi 

Hükumetimiz halkın seviyesını 

yükseltmekte büyük tesirleri bulunan 
sinemaların daha geniş mikyasta 1 

halkın hizır.etine tahsis edilmesini 
temin etmek maksadiyle hariçten , 
getirilen filmlerin dolusunun kilosun. ,' 
dan alınmakta olan 15 lira gümrük 
resmi ile hoşunun kilosundan alınan I 
2 lira gümrük resminin yüzde 75 

1 
nisbetinde indirilmesini kararlaştır

mıştı . 
Bu karar diin resmt gazete ile 

neşredilerek kaıiyet kesbetmiştir. 

Bay Arif Yazar 

Adliye Miifettişlerinden Bay 
Arif Yazar, şarktaki teftişlerini bi· 
tirerek şehrimize gelmiş ve Adana 
adliyesinde teftişlerine başlamıştır. 

>"~~~~~~~~~"'? 

Hemşeri ! 1 
Belediye seçim günleri yak 

lı·ş ıyor. Şu aşağıya yazdığımız 

nokt ;ıları unutma reyini kullana
caj:tın zaman ona göre hareket 
el ! 

Belediye kanunu~ 

bir inci maddesine göre: 

1 - Her müntehip kendi 
reyini intihap sandığına bizzat 
atacaktır. 

2 - intihap puslasının allın· 
da ııııintehibin adı, adresi , iınze . 

sı veya mührü bulunacaktır. 

3 - Her milntehibin elinde 
nüfus lezkeresi olduğu halde 
intihap encümenine gelecek, ev 
vela musaddak intihap deftrin 
deki adı hizas ına imzasını , ej!er 
okuyup yazmasını bilmiyorsa 
parmak izini koyacaklır. Bun · 

Lik maçları 

1937- 38 Lik maçları ilan edil 
diği tarihlerde yapılacaktır . Yalnız 
Cumhuriyet bayramıudan evvelki 
maçlar bölgemiz Ba~kanlığının ku
lüplere resmen bildirdi gi0i Mersinde 
yapılacaktır. Bu haftaki maç : 

Seyhan-Adana spor- Toros ara
sında olacaktır. Hakem ; Rıza Salih 
Saraydır. 

Yolunu kesip döğmüşler 

Baklalı köyünde otuıan Veli oğ
lu Mehmet Ôzkan tarlasından kö. 
yüne dönmekte iken ayni köyde 
oturan lbrahim oğlu Mehmet, Meh· 
met oğlu Halil ve Yusuf oğlu Ali 
önüne çıkarak sopa ile döğüp ba· 
şından yaraladıklarından hepsi de 
yakalanmış ve haklarında kanuni 
muamele yapılmıştır . 

Kumar oynarlarken 
yakalandılar 

Eski istasyon civarında Hacı oğ 
lu Mustafa ve Ömer oğlu Ahmed 
adl~rında iki kişi açık. bir yerde ku 
mar oynarlarken ortada bulunan 
1856 kuruş para ile yakalanmış ve 
haklarında kanuni muamele yapıl· 

mıştır. 

Döğüp parasını da almış 
• 

Durmuş oğlu makinist Cabbar, 
bakkal Zübeyiri döğüp kırkbeş 
lirada parasını aldığından yakalan· 
mış ve hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır . 

Döğüp hakarette 
bulunduklarından 

Cumhuriyet mahallesinde otu
ran Mchmed oğlu Akıl , rezalet çı· 
karacak derecede sarhoş olup ayni 
mahallede oturan Garip oğlu Ha· 

1 
lil Besler, Selim oğlu Ahmed Şafan 1 
ve Mehmed oğlu lsmaili döğüp ha 
karette bulunduğundan yakalanmış ı' 
ve hakkında kanurıi muamele yapıl· 

mıştır. 
1 

.. f 
Ncvyork belediye reıs•. 

1 
lo La Cuardia demokrat bır , 

· ıııin dır. Herkes onu sever, ıs ! 
anlaşılacağı veçhile babası s 

• :oıD du. de Macar Belediye reıs .. 
cihan harbi sıralarından Budı 
ölmüştür. Mezarı da oradadır· 
ta Nevyork belediye reisinin 
şiresi bugün Budapeştede bı< 
direktörüyle evlidir. ~ 

Bundan birkaç hafta e~' 
bir heykeltraş kadın Orta A• 
dan kalkar, Nevyrırka gider .. 
ye reisiyle görüşür... Bu miilı 
sonra belediye reisi bu kadıtı' 
yerde ve her işte himaye ı 
başlar. .. 

Guardia iyi kalpli, ve dud 
yardım etmeği sever lıir a. 
Ama bu heykeltraşı ifratla bı 
dedikodulara sebcb olur. Ye 
belediye reisinin bu kadını n 
maye ettiğini merak etme~e el 
Kadıncağız gençtir ama gu~ 
dir ki herkes bu noktada W 

bularak sussun. 
1 

Nihayet bu muhim sır 3A 
Sanatk:lr kadın Avrupadan 
kaya gelmeden evvel ağaçta~ 
bir sandık yapmış, bu sandı: 
risini belediye reisinin annesr 
zarından aldığı toprakla dol 

1 
Vf': bunu resmi bir vesikayla 
elmediği de unutmamıştır. d' 

h ı• Nevyorka gelince bu e ~ 
belediye reisine sunmuş, bu h r6' 
den çok mutahasis olan ~u; ~ 
o gündenberi genç sanatkar ı 
a yesi ni ekşik etmez ol muştu<· 

1870 Harbinin bor' 
zancısı öldu 

Gronobl' da yaşı yan B00'
1 

·· ıur· 
yaşında olduğu halde ölmuŞ 

1870 Fransız - Almao 
sırasında Bomi henüz 15 yaııP' 
ve Belforda oturuyordu. Şehr' r 
hasara eden Almanlar bir sabi 

. . h•r 
bir baskın yaptılar ne ılerı d 
te başladılar. Şehir, ahali, or ~ 
rin bir uyku iBerisindeydi. Bo r 

·ır 
man kıtalarının şehre doğru 1 

rU· 
ğini görür görmez derhal bO 

1 
yakalıdı ve bütün kuvvetiyle ç 

d ı·ı 
ğa başladı . Askerler uyan 1 

man hücumu tardedildi 

· ~~~·~~~~~~----

k~- ' -.~ ~ Mu·· rettı· p alacağı 
paıi:.ffi -_ JıŞı 

..,. 1 Gazete kı~mında ça c 
cak iki mürettip al9 ~ 23 EYLÜL 938 

Gök yüzü kapalı. Hava rüzgarlı. 
En çok sıcak 29 derece. Geceleri 
en az sıcak 15 derece. 

. . ~ 
ğız. ldarehanemııe 

racaat. 

ı Je· 
Damızlıklar mese 

İzmirde yeni bir 
ofis kuruluyor 

1 

,1 
Hükumetiu bir kar9 ~ 

Toprak mahsulları ofisinin 
teşkiline çalışılmakta 1 

1 

i 
1 

lzmir: 23 (Telefonla) - lzınirde I 
bir "Toprak mahsulleri ofisi. kurul· j 
mak üzeredir. toprak mahsulleri ofi , 
si umum müdür muavinlerinden bay 
Şakir Taralı. Hamit Kuray, ve ofisin 
lzmir şubesi müdürlüğüne tayin edi 
len Cevad Demiren • şehrimize gel
mi~lerdir. 

lzmirde teşkil edilecek bu ofis 
için ziraat bankası lzmir şubesi mü 
dürü bay Aşki Erenle temas etmiş 
ler ve tetkiklere başlanıışlerdir.J 

Ankara : 23 (Tcldonla) ... tf 
kumet mevcut talimatname~ı 51 
ederek yirmi beş kısraklı ilgı hiP 
!erine 250, elli kısraklı ilgi s~gi 
rine 200, yetmişbeş kısraklı 1

• sJ 
hiplerine 150, yüz.kısraklı i~g~aı? 
lerine 100 liradan ıstedıkler 1011: 

lığın vcrılmesiııi karar allına a rııii 
Tafsilat için mahali veterirıe~. J 
lüklerine müracaat edilm~';...--

. bf 
Ôzbilen fa Asım 

kasından: 
çel 

Fabrikamızda parnuklarıoı 11 l 
· .. · ı · · ınul:l• 1 ' 1 ı• tıren muş terı erıınız pa 

1 
t 

hafta zaıfında kaldırmadıkl•_r fı1 
. - aca~ 1 ~ı dırde pamuklarının ugrıy . el 

1 

dan sonT" rey puslasını alarak 
intihap olunacak aza mıktarının 

ıki mislini yazacak yeya ya1dı· 
rarak sandığ~ <. tacaktır. Toprak m'lhsulları ofisi, bütün 

mahsullere aid i~~~ri toplu şekildP. 

takip edeceklir. 

sarattan fabrikamız mesıılıY rı1<' 11 
mü~te 4 bul etmiyecrğini sayın .j,.. 

mize ilan ederiz. 
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'' Kavuşurken •••••• 

Sevgilimin sesidir şu bahçelerde esen, 
Aynı ayrılıktaki hülyamı süsliyen ses ... 
Kolları, dallarıdır şimdi yolumu kesen ... 
Çukurova rüzgarı Turunç dalları'nda es ... 

" 

Rekabet Emeli 
O mis kokularına iyice kanacağım ... 

Görünüyor istasyon yakın oldu uzaklar ... 
Sevgiler, yolcularla dolup başalıyor "GAR" ... 
Sonbahar mevsiminde fışkırıyor ilkbahar ... 
Görünen her zerrede onun güzelliği var ... 
Sevgilimin önünde yere kapanacağım ... 

aha o sabah 
ıtelrııiş olan 

•ııııQ Jorj .Danglas 
ır· hı a Yırnıj altı 

lıl •o . 
k ınceliğine 

r Y•ra ş b" 1 , Pi'· an ır mayo olduğu ha · 
~/!da muhtelif güzellikte fakat 

erce d 
doğ e e çıplak olarak, gru· 
21ıı'U İnen güneşin altında kü. 
la, Plar halinde yürüyen veya 

Qıj1 ba Yayılmış olan güzeller ara· 
ır a . 

Şına arıyarak dolaşıyor· 

B . ltdr J 
< !lıad n orj, heyecanla durdu. 
!;~ a, Sağda, bir bez koltuğa 
ı'du. ~u esnıer taze, Mişölin Har· 
•ı~ çij k~ha doğrusu Mişölin Lor· 

rJ ~od·~ u evlenmişti. Ve işten a. 
he0 °j! .sene geçmiş olmasına 

I t1/ tee '..ıun bu evlenmeden duy. 
f ~ti ssur hala büsbütün silin· 

a • 
i ilk ~eşunı hadiseden beri Mişö 
r~ , .. efa olarak görüyordu. Ona 

ıUt" 
dij~Rii Uyor ve mevzun endamı· 

lt,llıışJ 0 hatlarını, derisinin zarif 
dı. lğını hayranlıkla seyredi· 

Sank 
'tııe1~ bu hadise düşündüğü ka
ı. ııı nı d ? M· ··ı· 1 ·'işrk .uy u. ışo ın, evve · 
ho11

1 lcıı sırada kendisinden 
1, ha ~Odığını söylerdi. 

Pıııı 1 Y
1
atinda büyük bir servet 

oa B l<ıi10 n . Lormua da genç 
"'- · 

00 beş yaş büyüktü. Jor 
ır"'l(je t 01~ atlı ümitler uyandı ve 

j' ~Olik ~~Yrcderken ciddi ve me· 
~ \q0k1~ tavır takınmıya gayret 
Cınç k &Özlerini ~ç~yorclu. . 

du
0 

adın kcndısınden sankı 
'- y ayrılmış gibi : 
~'Yalnay siz misiniz, Jorj, dedi. 
tık•k'~ıın. Yanıma otursanıza. 
kaç k.;taat etti. Havadan ~udan 
'' ol· 1 tııe konaşuldu. Jorj Tu· 
lio kan ailesinden bahsetti. ; 

' () 
kend Casının her sene olduğu 

ı ~· ısıne d . k d b" 
ıraı enız enarın a ır 

aını 
a Ya ş olduğunu, hafta son· 
~I, nına gddiğini izah elti. 
J •r S" 
· a ku .. 0 Ylendikten sonra ara· 
~ıb·Çuk bir sükut oldu. Sonra j 
1 Ut .. 
'ttıc un ısmarlama olınıyan 

1 

anla . 

" 1 ı\bı M·. ·· ı· d d. · · k ·•ı s ışo ın, e ı, sızı ne a· 1 ' Cvnı· ,' L·· .. ıştim. Evlenmeniz be· 
'lııo ~Yıık bir istirap oldu. 
~adadın gülümsedi : 

fııay0 
1
• canını, j.,rj, plajda ve 

~ ırı·· sıyle pek uygun düşmi· 
'<' Ute; kı .. . ~ı0 e Kıl ve romantık tav· 

~i·-ı· ' •Oın .. h . ıs· ı..ııaltıa • ıstı za etmeyın. ı· 

1 
. v, ~dan daha cazip gör· 

e ~ 11ıııek aşkasiyle evli olduğu· 
• 'i te d •~eın ıı uyduğum acıyı ta· 

t'lıi•t· eısiniz. Beni sevdig· mizi 
·1 ' •tıı 

/• tvet • 
'n" arıı ·ı '' b a, bana evlenmek 

''!ıı Ul Unmamıştınız dedi, 
Jr.it' ' 

1 bir , aı 
Q~ Şaşaladı : 
~ n .. B 

ı •kat en bunu çok istiyor-
.\tiııı kaılerıı .. Aileniz .. O ka· 
~1ıt i M ı· · · · ı. ... a ı vazıyetım ı-

\ ~Vet 
J •ııııı beniın de pek küçük 
•j b •ardı. 

it 
ı Ceva 1 b Sık 1 ıd P a madı, bulama 
~r t'lıı~·a ~'. 1 müddet sonra, 
ııc~ Soze başladı: 

nıı d ğ 
tıı 0 rusu çok ihtiyat-

ç kad 
, 1 ın hayretle gözlerini ,,. nı· 

~ ~ ıy~tsıı 
ı ~ " ııla~ k nıı? .. Ne hususta? 

,, ~t k1da • eğer sizin kadar 
'·• ır,,n k i{•li . oca,ı olsayJım, 

Yor k l. 
~ 1 ı ıınat edemez· 

ıııı. ') 
' 

- Kendime 
Mişölin. Karımın, 

benden uzakta, bir 

plijda, kendi ya· 

şında bir sürü gençler arasında iha· 
net etmiyecek kadar bini sevebilece
ğine inanamazdım ... Aşk kıskançlık 
doğurur .. Kıskançlık ilham etmemek 
bir kadın için hakaret gibi şey de· j 
ğil midir? Böyle bir kadın kocasının 
kendisini sevmediğinden haklı olarak 
şüphe edebilir ... Eğer hndisini çok 
serbest bırakıyorsa demek ki bir 
başkasını .. 

- Bir başka~ını mı?.. Ne de· 
mek istiyorsunuz . ., Sözünüzü tamam 
!ayınız. 

Jorj, samimiyetle; 
- Ben mi? Hiçi Dedi. 
Mişölin istihfafla: 
- Böylesi daha iyi, dedi, yoksa 

söylediğinize inanmazdım. 

O da samimiydi. Edmon Lor. 
mua'yla çok para kazandığı için ve 
dürüst bir adam olduğu için evlen· 
nıişti. Kocasını aşkla sevmiyordu ... 
Buna mukabil onun kendisini çok 
sevdiğine inanıyordu.. Bu da pek 
tabiiydi. 

Gece yarısından sonra, Mişölin, 
gazino dönüşü, evinde yalnız kalın 
ca içine bir şüphe düştü. Orada Jorj' 
u bulmuş, onunla dansetmişti Eski 'ı 
aşıkı kendisine kur yapmış, fakat 
kocasının kıskanmamasından bir da-

1

. 

ha bahl~ açmamıştı. 

Bnnunla beraber Mişölin'in zihni 
o sözlere takılmıştı. Evela bunlara 
ehemmiyet vermek istememişti. Ed. 
mon bir başkasını sevsin? Bu da o
lur iş mi!... Sonra kendisini böyle 
serbest bırakma~ının sebebini araş 
tırdı. Fakat plaja gelmeyi isti yen 
bizzat kendisi değil miydi? Bu ha
reketine şimdi biraz pişman olmuştu. 
Kendısine o derece seven kocasına 
biraz olsun muh;;bbet göstermiş miy
di? Nihayet o da bıkmıştı. Kimbilir 
başka bir kadın ona aşk komeılisi 
oynıyarak ... 

Mişölin hedddle: 
- ·'işte buna tahammül ede

mem" dedi. 

j 

1 

Hafta sonunda kacası yanına ge· ı 
lince ona sordu: 

ADANA ... bülbülleri, gülleri şen ADANA .. 
Köyü şen, köylüsü şen ... Kırı Gül şen ADANA. .. 
Bütün cihan borçludur Neler borçlud:.ır sana ... 
Bir Cihan yaratırsın canırıa can katana ... 
Ben sana can adadım., Canan kazanacağım ... 

Mübarek toprağını öpüp. sevip kokladım, 
Taş, diken, ırmak, toprak .... Ne gördiimse kokladım ... 
Canlı hatıralarla başbaşa, adım adım ... 
Gölgende yaşamışken ateşini aradım ... 
Ant içtim : Güneşinde aşkınla yanacağım. 

Dalarken her adımda yükselen eserlere .. 
Seni çok başka gördüm alkışladım bin kere ... 
Rejimi hazmetmişsin göğsünü gere, gere ... 
Toprağın yalan bilmez .. başın iğilmez yere ... 
Artık seni yabancı gözden kıskanacağım ... 

Tabii güzellikler zekanı karşılamış ... 
Kanallardan lrmağa yükseliyor yalvaıış .. 
Caddelerde yapıyor San' atla, kültür yarış ... 
Bayındırlık işliyor toprağı karış, karış ... 
Bu ilham kaynağında coşup şahlanacağım ... 

On safta durduğundan Erkinlik savasında, 
Adın anılmaktadır her davanın başında .. 
Seni yükselten Gençlik yetişmiş genç çağında ... 
Çalkanıyor kalkınmak izleri her taşında .. . 
Sarsılmaz bir kanışla sana inanacağım .. . 

Seni değişmiş görür ay, yıl geçmeden gören ... 
Saraylarla yükselir az zamanda bir Ören ... 
Başta başa şiirdir ilham kaynağı çevren ... 
Sendin TANRI KUT lara kutsal öyküler veren ..• 
Seni Dünyaya böyle tanıtmazsan alçağım ... 

Saçım ağarmışsa da ruhum genç .. kanım çevik ... 
ATATÜRK sevgisiyle çarpan bir kalp işledik ... 
Yanıyor damarlarda coskun bir elektrik ... 
Ocağında su lan an sinirler oldu çelik ... 
Emret yolunda binbir derde katlanacağım ... 

Turunç gölgelerinde yeşerdi benim ülküm ... 
Aşkının Güneşidir biricik malım, mülküm ... 
Güneşinin altında hayli ağırdır yüküm ... 
Bu yükü çekmeliyim sen Türksün ben de Türküm ... 
Denizler dağlar aşıp buna dayanacağım ... 

iki buçuk yıl süren yol girmişti araya, 
Havanın dalgaları tuz ekerken yaraya, 
Elimde kudret olsa çıkardım yola yaya ... 
Aşkını söndürmedim kaya gibiydim kaya ... 
Seni mezara kadar minnetle anacağım .. 

Yaşa ey beyaz altın yaratan şanlı tcprak .. 
Seni okuyacığım durmadan yaprak, yaprak .. . 
Yeter bana her Turunç yaprağın bir tapınak .. . 
Ve, Onun kokusundan hız alarak çalışmak ... 
işte ben Enerjimi böyle kullacağım ... 

Ben sana gönül verdim .. Sana tapınacağım .. 

Sebrl GUzel 

- Her hafta Paris'e dönmen ' ----------------------------
sanki bu kadaı· lüzumlu mu? 

Edmon Lormua hayret etti: 
·- Fakat, azizem, bilirsin ki 

işler .. 
- Ağustosta İş olur mu? 

- Olur ya. Tam şimdi, bir is 
peşindeyim. Cenubi Amerika ile 
mühim bir iş . Pari;'te bulunmam el 
zemdir. İhmal etmenin sııası değildir 
Sana izah edeyim ... 

Mişölin "yalan söylüyor. diye 
düşündü. Tehditkar bir tebessümle 
sözünü kesti: 

- Nafile. Burada kalmanı isti
yormm, Mektup veya telefonla işini 

hallet. Benim için bunu yapabilirsin, 
yoksa beni sevmediğim anlıyacağım. 

B. Lormua gene itiraz etti Mişö. 
lin, bunun sırf bir metresle buluş
mak için olduğuna büsbütün kanaat 
getirdiği için israr etti. Nıhayet ko· 
cası razı oldu ve kaldı. 

Aradan sekiz gün geçti. Rakibe· 
si iızerinde zafer kazandıiı hissı Mi· 
şôlin'in kocasının daima yanında ol. 
masından duyduğu İç sıkıntısını yen· 
d:. Kocası bir sabah genç kadına 

bir mektup gösterdi: 

Askeri Fabrikalar Umum 
Miid..ırlüğü Merkez Sa

tın Alma Komisyonundan: 

Kırıkkale ve Yozgatta 
yaptırılacak inşaat 

Keşif bedeli ( 466.358 ) Lira 
( 34 ) kuruş nlan Kırıkkale ve 
küçük Yozgatta yaptırılacak inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 
ğü Merkez Satın alma komisyonunca 
10/ 10119'38 Pazertesi günü saat 15 
de kapalı zarf!a ihale edilecektir. 
Şartname (23) Lira (32) kuruş mu· 
kabilinde komisyondan verilir. Talip· I 
lerin muvakkat teminat olan (22.404) 
Lira (34) kuruşu havi teklif mektup
larını mezkUı günde saat 14 de ka· 
dar komisyona "ermeleri ve kendi· 
leriniıı de 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. maddelerinde yazılı vesaik le mu·: 
ayyen gün ve saatte komi~yona mu· 1 
ayycn gün ve saatte komisyona mü 
racaatları . 
22 - 24 - 27 - 29 9768 

Al, oku. Cenubi Amerika'yla 1 istemenden çok memnunum! Ne gü. 
yapacağımı söylediğim İş suya düş· 1 zel bir tatil geçirdik. 
tü. Görüyorsun ya, yalan söylememi-ı Mişölin, Jori Danglas'ın hakiki 
şıın: Ellı bın frank kaybettim. Faka bir .. ahınak ~l~uğun.u düşündü ve 
ziyJnı yok, l!~ru yanında alıkoymak ... onu bir daha görıncmiye karar verdi. 

Daima en büyük filmleri gösteren 

YAZLIK 
Sinema 
Bu Akşam 

Fevkalade gala müsameresi 
olarak mevsimin en müktmmel 

en nefis ve harikulade bir mevzu 
çerçevesi dahilinde cereyan 
eden şaheserlerin en güzeli 

~TROYKA~ 
Fransızca sözlü büyük süper filmi 

takdim ediyor. 
Bir Troyka kazasının doğurduğu 

bir sevgi, bir kaza ve bir 
mahkumiyet, Troykada başlı yan 

aşk, Troykada biter. 
işte bu nefis filmin baş rollerinde: 

JEAN MURAT 
CHARLE VANELE 

JENNY HOLTH 
gibi emsalsiz art isler vardır. 

Dikkat Dikkat : 
Lutfen yerlerin erken temini. 

9773 

Sahife 3 

Pek Yakında .... Pek Yakında .... Pek Yakında .... 
1938 - 1939 Sinema mevsimine Başlayacak olan 

Asri Sinema 
(Leylaklar Açarken) Filminin kudretli yaratıcıları 

JANET MAKDONAL T ve NELSON EDİ'NİN 
En güzel Romanlar Kadar Cazip - En Hakiki vak'alar kadar dogru 

ve dinleyicilerin ruhlarına gıda verecek 

? ? • • 
·-~ ..-----.Jo ... --- ... 

Şaheseriyle Kapularını açacağını Sayın müşterilerine Arzeyler. 

Tebfon ...•.... , . Asri . . . . . . . . 250 

9765 =-----------------------
A. Brazzaf o ili ve Şürekası Pamuk 

Prese Fabrikasından: 
Belediye Asfalt cadde üzerinde arabalarla nakliyatı menettiğinden, 

Prese yaptırmak üzere mal gönderecek sayın müşterilerin mallarını fab· 
rikamıza arka caddelerden göndermelerini ve fabrikamızın arka cadde
lere açılan kapulardan malları kabul etmekte olduğunu arzeyleı ve fabri· 

ı kanın da eskisi gibi müşterilerinin emir ve hizmetine amade bulunduğunu 
derin sayğılarımızla bildiririz. 9760 20-22-24 

Kızılay 

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

civarında İskan dairesi yanında 
Müslüm apartımanında 

Hastalarını hcrgün sabahtan akşama kadar kabul eder . 16-26 9714 

:-~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~-

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Avukatlık 
f..aııun f\lo: 3.J<JY 

Kanunu 
A:abul ıarılıı : 27/()11938 

'\'eşrı tarı hı : 14171 193ll 

- Dünden artan -

Ruhsı;tnamenin tanziminde bir defaya mahsus olmak olmak üzere 
yırmı beş lira harç alınır. 

Madde 21 - Adli ve askeri hakimlik veya müddeiumumilikte, 
Devlet Şurası Dava daireleri reis ve azalıklarında v~ hukuk fakülteleri 
medeniye, ticaret ve ceza hukukile usul dersleri profesörlüklerinde veya 
bu derslerin doçentliğinde yahut 2556 sayılı Hakimler Kanununa göre 
hakimlik veya müddeiumumilik sınıflarından sayılan memuriyetlerde en 
az dört sene müddetle hizmet etmiş olanlar birinci maddenin D fıkra· 

sında yazılı kayıddan vareste tutulurlar. 
Bu gibilerin baroya kaydıncla onuncu maddenin A ve B bcndle· 

ı rinde yazılı vesikalardan başka sicil hulasdlarının da tasdikli bir suretinin 
verilmesi lazımdır. 

İKİNCİ BAB 
Avukatların hak ve vazlfelerl 

Madde 22 - Avukatlık, amme hizmeti mahiyetinde bir meslek. 
tir. 

Gayesi avukatların hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine 
tahsis, tarafların hukuki münasehetlerinden veya karşılıklı menfaatlerin· 
den doğan ihtilafların hakka uygun olarak halline tavassut ve umumi· 
yet le mahkemelerle diğer resmi meı cilere kanunun tam olarak tatbikı 

hususunda yardım etmektir. 
Madde 23 - Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde rey vermek, 

mahkeme ve hakem veya kaza salahiyetini hai:ı: di~er merciler huzurun· 
da hakiki veya hükmi şahıslara aid hukuku dava, müdafaa eylemek ve 

1 bu hususlara aid bütün evrakı tanzim, adli muameleleri ve resmi daire· 
!erde nizalı ve ihtilaflı işleri takib etmek yalnız bu kanunun hükümleri 
dairesinde baroya kayıdlı bulunan avukatlara aiddir. 

Dava ikamesine ehil o'an her şahıs kendi dava veya işini bizzat 
ikame ve takip edebilir. 

Usul ve furu ile ikinci dereceye kadar olan civar hısımları ve karı 
ve koca, resmi daireleı deki ninlı ve ihtilaflı işi vekaletle takib edebi
lirler. 

(Sonu Var) 958~ 



.Sııhife 4 

Adana Borsası Muameleleri 

-PAMUK ve KOZA 

Kilo Fia ti 
CINSı En En çok 

Satılan miktar az 
ıı:. s. il. . s. Kilo -- = 

--Kapı malı pamuk -~-~· - ~ -- =-

Piyasa parlaAı • 27 
Piyasa temizi .. --iane 1 

1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 29 1 36,50 

y APAC 1 
Beyaz 

ı 1 
1 Siyah 1 -çJC I T -·-

Ekspres --

1--ı --· iane 
Yerli "Yemlik., 

.. "Tohumluk,. . -. !-{ u BUBA T 
~j!'c'ay Kıbrıs -- ----.. Yerli 

Men tane -- ------.. 
Arpa ----· 
Fasulya 
Yulaf ------
Delice - - -
Kuş yemi 
Keten tohumu -- --

t 

Mercimek ------ --
Susam 15 ,37 ı 

UN 
__!__ö ·t yıldız Salih ' üç .. .. 

~ - - Dört yıldız Do~ruluk I_ :Lj .~ - ---
-"' üç .. .. 
" c - - ---ö .= 
~ ~ 

Simit 11 -
-"' " _ D< rt yıldız CÜmhurıy<ot -- -

" ----N uç .... .. .. ------
Simit .. 1 

Liverpol Telgraftan Kambiyo ve Para 
23 / 9 / 1938 1~ Bankasından alınmı ş tır . 

~·J.:ıfın, l'eııe 

Hazır 

1 
4 1 74 Lıreı /Sö-__ 114 

1. Te rin Va. 4 53 Kayı; mark 
-

1 ş 1 Frank ( Fransız ) 3 1 J~ 
2 Kiı nun " 4 63 Sterlin ( ıng ili z / _ __ 6 _ 04 

l_H_i_n_t _h_az_ır_____ 38=ı 800
0
- Dolar (Amerika) 1 25 

Nevyork Frank ( isviçre ) 00-- -00-
-.~--~~~~~~.:-.~~:......-:..~~.....:-

TlıRJCIY! 
CUMHV IİYETI 

~IRAAnBANKASI 

i N C Efl i K 
Kadın Ve Erkek Berber Salonu 

.............................................................. 

25 sen~lik bir müessesedir. Kullanmakta olduğu Q 0 d ül e 
makineleri, lstan~ul Belediyesirıce kabul ve dün· 

yaca tanmmış en son icadıardır. Buharlı ve elek-

triksiz makineler'.e. Fiyat 2 liraya 
indirilmiştir. Pek yakında lstanbuldan bir sanatkar getirilerek 

Su ondülesi ve maşa işleri dah~ muntazam bir haıe 
getirilecektir. 

Mustafa İnce Eski Orozdibak k:ır~ı 5 ında 
14-15 9725 

• 

Trirks6zll 

----------------------~----------------------------
Dikkat 

ş 
1 

k 
ucuz 

s 
a 
g 
1 
a 
m 
•• 

,,Ateş 
Sobaları 

,, Geliyor 

Ateş 
Türk antrasiti 

fabrikasının 

Ateş 
Marka soba 

ve ocaklarını 

Yakında 

Yalınız 

Om er Başeğmez 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başeğmez 

~490 66 

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

r~~~~~-~~~~~~~-~' 
•• •• •• TURKs·ozu 

jMatbaacılıkj j Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün olo 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında ba~. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütiiphanenizi gü

zelle;.tirmek istiyorsa. 

nız kitapiarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde ya O.tırınız. Nefis 

1 LA ·N 
* 

T A B 
* 

Ki TAP 
• 

C l L O 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar , 
bir kapak bölgede an 

cak Türksözünde ya · 

pılır. 

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

kartvizit ve bilumum 

tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 

bir şekilde en zarif hu 
ruf atla Türksözünde ya 

pılır . 

Tür .... sözü matbaa· 

sı "Türksözü.nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

• 

24 EylUI 

----~------,--~~~~~~~~----~ 

IRMAK HAMAMI 
Hükumet konağı civarında Ulus parkı karŞ 

Sahibi : Ômer Lütfi Selçuk 

.. tı 
Tatlı suyu ile meşhur Irmak Hamamını açtım . Sayın rnuŞ f 

sıhhat ve istirahatlerini göz önünde bulundurarak bütün malı<ıtıı J 
değiştirdim. Duş ve Banyo yer 
ilave ettim . 

Konfor , ucuzluk 9 
2 

--------------~--------------------...;;..-------

Doktor Operatör 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini iknıı.I etmiş ve Berlin hastahanelerind.e~~ 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmer civarında Mus ~ 6 
manmda hergün sabahleyin saat S - 12 öğleden sonra 2 ,.... 
dar kabul eder. g. A. 9598 

~--~--~----------------------------- • 
Seyhan Defter
dar lığından : 

iAdana birinci 
memurluğund' 

1 
38 

Adana merkez kazasında Kara· 
taş nahiyesinde bulunan Karataş 
dalyanının 3014/9313 tari,hinden 15/ 
2 94 l tarihine kadar devam etmek 
üzere miiltezimle akteJilen ve ayni 
tarihte Adana birinci noterliğinden 
2392 '43 numara il -.: musaddak bu
lunan mukavelenameye mültezim ve 
müsteieir tarafından riayet edilme· 
diğinden 619/938 tarihinde fcshedileıı 
Lu mukaveledeki Mütebaki müddet 

için 2490 numaralı kanuna göre ve 
kapalı zaı f usulile dalyan yeniden 
artırmağa çıkarılmıştır. 

1 - 7191938 tarihinden yeniden 
ihale ve teslim tarihine kadar dal
yanda avlanan ve istihsal ~dilen ba 
lık yumurtaları ve bu bapta ihtiyar 
edilen masraf tamamen yeni miisle· 

cir ve mültezime ait olacaktır. 

2 - Eski multaveledeki 3 Üç 
senelik ihale bedelinin bakiyesi olan 
37187 lira bedel arlırmağa esas tut 
ulınuşlur. 

3- Bu baptaki ihale 938 Eylü 
lunun ~·irmi sekizine müsadif çarşan 
ba günü saat 15 de Seyhan Defter 

darlığında toplanBcak komisyonca 
icra edileceğinden isteklilerin şart · 
nameye göre ve aynen kabul etmek 

suretile yüzde yedi buçuk teminat 
muvakkatelerini havi teklif za rfları · 

nı ihale saatmdan bir s~at rvvcline ı 
kadat Komisyon Reisliğine tevdi ey 
lemeleri ilan olunur. 14-24 9743 

1237 • ~ 
Birinci icra dairesin°' fı 

. ıstı 
Bir borcu:ı temiııı 

haczedilip beledıy~ salli ~ 
nakl edilen kdvinatJr 
müstaıncl herş eyi taın 10' 1 
fırıjıdcr ile siııge r ın;ırk ·al 

1 ı' 1 ni nakış ve <lıkişc e vr•' ng 
kinesinin 29 - 9 9 1 ,1 

saat 10 bolediye 5atıı ,İ 
· ı 11• satılmasına karar veı '. 1 ~ 

Birinci ihale takJır ' 
metin yüzde 75 ni bulıtı 3ı~ 
artırma 14-1 O - 938 ~~jr 
ayni saatde icra edilece 

111 
olanların bu günlerde sa 
müracaatleri. Daha fdıl 3 , ~ 
mak istiyenleıin daireıııitl ı' 

.. ra' 
numaralı dosyasına rnu 1 r• r 

. . .. 1 . Malı 
namesını gorme erı. 

1 . . 1 . lonuo 
ıstıyen erın satış sa 

1 
tetkik etmeleri ilan ol~P~ · ~ 

Devlet DemirY~.1~~~ 
işletme müdürlııg 

n'rı 
21- 9 938 ÇarŞ3 

ı 1 ıoıı 
saat 1 O da Adana Ş e 

11
1(1 

lüğünde yapılacak ~aı3~jr! 
yıl müddetle ta!ibıne P 
evvelce ilan olunan ve 

18 

aylık bedeli icarı 60 lir
3 

1 

na istasyon büfesi il~ ;,, 
bulunan İşçiler kahvesı, _ ! 

b 
.. ,ııo 

nu , lıakkaliye ve uv .0 ıerl • 
mukavele ve şartnan1" . I". 

şiklik yapıldığı için t~h''.ı,ı 
.. ral 

Bunlar komisyona nıtı ' 

Adananın ilk (Biçki Yurdu) 

Refika Recep Tümerkan 

1,.-------,ı 
Türksözü 1

1 

1 

l elı ilir. Baza rlık 27 9 ııı>' 
·· ·· t 10 d J<'k 13r '· gunu saa a jt1 

İsteklilerin 162 firad:ı" l•'ı'' 
v•kkat kminat l arını ya ·r': ~ · ı ( 
liralık lıu isi başar~bı 1

' ·« 1 

Her giin 9 dan 12 ye kadar yeni talebe kaydına başladığını ve· en 

sonmodellerle atölye kısmını da faaliyete ge çirdiğini bildiıir. 

G. A. 12 
(Yurd 
'!691 

Kı zılay caddesinde istiklal Okulu 
karşısındadır . ) 

------~----------------·--------------------
------------------------------------

Her mevsım ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bunda~ır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Ça . ldr, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmlftlr. Bir fincan çııy günün bunaltıcı ıncajiını karşılar 
c . . 

Gündclil.. s ıy;ısi gazete 
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