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l<ARABÜK. iNŞAATI 
Fabrikalarımızın bir ""' çogunun 

montaj işleri ikmal edildi 
D6rtbuçuk aya kadar büyük bir kısım 

inşaat tamamen sona erecektir 
~)A.nkarn: l'l (Hususi muhabirimiz 
tııı~ Sümerbank umum müdürü 

'! l ah Sümer dün sabahki ekispres 
'1ıt. ondradan 'lleınleketimize dönmüş· 

aid lı 
fi•~ ~ e\' ınu~ müdür, Londrada"i şirket· I 
t. ~ ~e~~lkı mukaveleye mütemmim ba-
lir' tı1rıı 1 anlaşmalar husunda muta bık ı 

~it ıştır. Bıı anlaşmalar Karabük de 
'-'e ı· ı ctııı ~e ık fabrikalarının hrum ve 1 

l li\' e ışlerine ait muhtelif hususatı 

muhtaç olduğu makine ve saire. g.ibi 1tek olmak üzere kurma ve işletme iş
tes·sat işlerine aid malzeme temını hu Jerine lüzum hasıl oJmuştur. Yapılan 

suslar,nı ihtiva ediyordu. anlaşmalardan birinide fngiltereden mu 
F ..ıbrika inşaatının bir haylı ilerle- tehassıslar gelmesi keyfiyeti teşkil 

miş olması dl)layısile bu mukaveleye ediyor. 

Kudüs valisine suikast 
' ına. :tınektedir. Karabük fabrikala 

ilrddf ~kti~Uhi~m bir kısmı ,şubatta. bite- l şı•ddetli tedbirlere rag'"' men 
tj llııd. Yukst k luvvet er, l:u ınşaatın 

"' ı:ııeıe ~geliyor. Bu münasebetle ma l • h ekeli büyü.yor 
•ıırı tı kurma ve isletme işleri için . IS ya D 8 r . 

Bkta bulunmak icab etmiştir. ı 
~ 0~asser ~itketi ile evelce yapJl

an anlaşma, Karabük sanayiinin 

~tı-~bolu faciası-
Bıri • • d · q~ ncıteşı ın e temyız-
duruşma yapılacak 

ef- l~ttı · 
J1l ~ 'tıa ır : 12 ( Hususi ) - lnebolu 

. ~ı \ ~ırıa sebebıyd vermek rnçun-
, ta~Q 0kuz ay hapse mahkum edilen 

lııı j kaptanı B. Mehmet Ali kap· 
~abk~tn.ir Ağırceza mahkemesinin 
t~ l.lıntyet kararına temyizerı iti
~itktınişti. Bu karara Müddeiumu • 

\ it· Ve baz& davacılar tarafından 
l ş lııt-ıc't.az "dildiği için Temyiz mah. 

3 
1 ~ ~•tıdc 22 Birinciteşrinde duruş 

\sC ~ Rii~aPılrnası kararlaştırılmıştı . il 

f11 n~ t'tlrı mahkum ve avukatları Tem 
\dır ahkernesinde haıır bulunacak-

'( 
~~lltıanistanla Türkiye 
asında doğru trenler 

ı,t 
y arıbuı : 12 ( Hususi )- Tüı k 

tic~ llrıan devlet demiryollan ida
~~· arasında yataklı vagonlar şir 

ş::ıı '~rı de ~ştirakile yapılan bir an 
. 5' 'ıa dtnucıbince , iki memleket ara''t ~ l ~ha rahat seyahat imkanla 
e C ~l~tclllırı \le turistik münasebatı 
sd~ ıkb~ak için haftada iki defa kar · 
oP tik· 0~ru yataklı vagon katarları 

t ı. 
1

1 lak .. · · r St arrur etmıştır . 
ur· ~ ~lı krıbuldan ve Atinadan kar

"e rl~ .~~b alkacak of an bu katarların 
9~, ~I~ ~ldan hareketi cumartesi, sah 

111 ~i1'1 \ ;~saat 20,30 da ve Atinadan 
ııl'' ~11-t nler saat 20, 10 dadır . Ka-

o bil ~I~~ Pazartesi , perşembe günleri 

't~ 'tt~ ~a l0,15 de ve gene ayni gün· 
l ~e 0,22 de lstanbula muvasa· 
~ ~ Ceklerdir. 
\~. atatların tahrikine bu ayın 
~i '"den itibaren başlanacaktır. 

l:ı İdtı'ıcrntf'ketin devlet demiryoJ. 
~~ "-ıtesi Atinaya gelen diğer ya
' 'tf aRon katarlarile telakki edt.n 
·~ c~ı . " 
iı'~ltıı erın ileride ihtiyaca gore 

, · 'llasına da karar vermişler 
a1~ 
I y llnan tütünleri · 

'~ . ~i~k!t : 12 ( Hususi ) - Şehri· 
;tr:ı 1 1 

alakadarlara gelen maluma 
'ı:ıtıcc. Lu yıl Yunanistan tütün ; 
\ tıııı sı 11 milyondur. Geçen sene i 

l\t ~:;rıdu . Yunan tütünleri, Yağ· 
11 tı rnıntJkalarda iyi olmuş- 1 

KudUaten bir görunu, 

Kudüs : 12 ( Radyo ) - Alınan 
şiddetli tedbirlere rağmen Filistinde 
isyan hareketi büyümektedir . Asile• 
rin kullandıkları usul şudur : 

İngiliz askerinden uzakta hare· 
kete geçmek ve asker gelmeden 
evvel çekilmek .. Tayyareler hazan 
bll planın tatbikma imkan bırakma· 
maktır . Mesela geçende tayyareler 
Nakur'ada 60 kişilik bir çeteyi imha 
etmiştir. 

Arap kongresinin toplanması ve 
fevkalade komiserin Londra seya
hati münasebetile ır.esul mahafil ta· 
rafmdan t.:ıklif edilen on beş gunlük 
mütarekenin reddi isyan harekatının 

daha siddetleneceğini göstermekte. 
dir . 

DÜn Kudus valisine suikast ya
pılmış fakat muvaffak olunamamış
hr. f nsanca hiç bir zayiat olmamış· 
tır . Polis dairesine de bir bomba 
atılmıştır. 

İST ANBULDAKİ 

·Toros 
Birliği 

Gençler 
seyahati 

Gençlerimiz Çukurovada 
ve Hatayda tetkikler 

yapacak · 

lstanbul : 12 ( Hususi muhabi
rimizden )- Toros Gençler Birliği 
dün top!anmıştır . Gt"nçler, 150 ki 
şilik bir kafile halinde önümüzdeki 
sömestr tatilinde Çukurovada ve Ha 
tayda bir tetkik seyahatine çıkmağa 
karar vermişlerdir. Bu seyahat on 

Filistin Ali Komiserine Çember
layn verdi~i cevapta , İngiJterenin 
Filistin işini ön planda tuttuğu ve 
artık bu işin halledileceğini bildir· 
miştir. Filistin Arapları şunları iste· 
mekledir : 

1- Yahudi ınuhaceretinin dur· 
durulması, 

2- Arap liderlerinin hürriyet· 
!erinin iadesi . 

3- Umumi af . 

4- tngiltere ile müsait bir an· 
!aşma imzası . 

DllkkatDer: 

Elektrik tellerine 
atılan madde.ler 

Ş ehrin bılhassa iç nıalt.altelerinde 

Elektrik hatları Ü.zerine ip, çember ve 
bez parçalan attldığı gibi demir kor· 
donlar ve hatta ate§ küreklerinin de 
takılmakta oldzl.{(u görülmektedir . 
Elektrik Şirketi memurlan heı gün 
tellere takı/mı§ mulıteli/ §eyfor görmekte 

ve bir kazaya mahal kalmamas~ için 
bwıları derhal toplamaktaılırlaı. 

Dii.rz Elektrik Şirketuıderı bu lıu· 
susta bir m~ktup aldık. Ba vaziyetten 
acı acı §iMyet eaitiyord~t. 

Halkumzın bu , hususa dıkkat et· 
mesı L'e bilhassa çocukların bu gıbi 
}<Jramazlıklan rapmu ... ına meydan 
bıralalmaması , melhuz telılilceye !.-arşı 
bir tedbir olacaktır. 

Şayet Elektrik tellerine t'crıebf 
11ııı.ddeler atıldığı zabıta tarafındcuı 

görülecek olursa. yapanlar ağtr aza 

LONDRA 
iSTANBUL 

Asfalt yol inşaatı 

f stanbul : 12 (Hususi muhabiri
mizden) - Beynelmilel 1stanbul • 
Londra asfalt yolunun inşasına 8 
devlet iştirak etmektedir. Fakt1l Anş
lustan sonra bu devletler 7 ye in· 
miştir. Onlar da şunlardır : Türkiye, 
Bulgaristan, Yugoslavya, Macaristan 
Almanya, Belçika ve İngiltere. 

Türkiyede bu .. yolun istanbuldan 
Lüleburgaza kadar olan kısmı yapıl· 
mıştır. 

Yolun Bulgaristandan geçmekte 
olan kısmı 1940 senesinde bitirile· 
ccktir. Bu yolun Yugoslavya h ıdu· 
du ile Sofya arası 56 kilometredir. 
Buradan Yugoslavya hududuna ka. 
dar olan kısmın ise beton olarak ya. 
pılmasına devam ediliyor. Sofyadan 
Yugoslav hududuna kadar olan bu 
yol, 1939 yılının eytfıl ayma kadar 
tamamen yapılıp hazır olacaktır. Sof· 
yada Svilengrada yani Türk budu. 
duna kadar olan kısım ise 316 kilo· 
metredir. Bu kısmın da 11 kilomet
relik mesafesi do§enmiş Halen 11 
kilometre ile 39 kilometre arasındaki 
Varna ve Vakarel köyü yolunun ya· 
pılması süratle ilerliyor. Bu kısım da 
1939 yılının ilkbaharında tamamlana· 
caktır. 

Yugoslavyaya düşen kısım bit· 
mek üzeredir. Yalnız Macar ve Bul
gar hudutlarına doğru bir kısım I< al 
mıştıı. 

İstanbul . Londra yolunun Ma. 
caristandaki kısmı yapılmış ve ha· 
1.11 dır. Y ulun Macaristand3n geçen 
kı'>mmın çok ır1 ydpıraıgı iddia e· 
dilmekıcdır, 

Yolun Alm;rnyadaki kısmı en u
zun olup 1020 kilometredir. Bu kısım 
bütün yoluzunluğunun hemen üçle 
birini teşkil ediyor. Alınanlar, bu 
yolu 1940 senesinde bitireceklerdir. 

ltalyan lejyoner]eri 
ltalyaya dönüyor 

j Ayın yirmisinde Napoli-
1 de hazır bulunacak 

Roma: 17 (Radyo) - ltalyan 

leiyönerleri ispanyadan iki partide 

hareket edeceklerdir. Lejyônerler 
20 teşrin evvelde Napolide hazır 

bulunacaklardır. O gün büyük bir 
merasim yapılacaktır. Merasime kral 
da iştirak edecektir. 

cenubi 
.. . . Japonlar 

Çine yuruyor 

Japon harbiye bakanı Haya,ı 

Şanghay : 12 (Radyo) - Japon 

otdusu ve donanması Şantung vila
yeti sahilleri boyunca cenubi Çine 

DOKTOR FUNK' 
Almap İktisat nazırı dün akşam 

memleketimizden tezahüratla ayrıldı 

f stanbul : 12 (Hususi) - Tiirkiye
Almanya arasındaki iktisadi münaseba. 
tın takviye ve inkişafı yolunda An· 
karada hükumet ricalimiz ile temas 
etmiş bulunan Alman iktisat Nazırı 
Dr- Funk ve refikası dün sabahki 
eksprese bağlanan hususi tren ile 
şehrimize gelmiş ve istasyonda vali 
ve Belediye reisi B.Muhittin Üstün· 
dağ, Emniyet direktörü Salih Kılıç, 
Alman konsolosluk erkanı ve diğer 
zatlar tarafından karşılanmıştır . 

Bayan Funk, geçirdiği hafif ka· 
zadan hiç müteessir değildi. Yalnız 

kolu sarılı olarak Dr. Funk ile birlik
te hususi bir otomobile binmişler, 

Haydarpaşadan Üsküdara geçerek 
oradan bir araba vapurile Sirkeciye 
gelmişler, doğru Perapalas otelinde· 
ki dairelerine çekilmişlerdir. 

Öyle yemeğini Perapalas otelin 
de yemiş olan sayın misafir, ()ğ'Jen

den sonra eşiyle birlikte mihmandar· 
tarı refakatınde olarak otomobil ile 
şehirde bir gezinti yapmış. Müzeleı i 
ve çarşıya gezmiştir. 

Dr. Funk VP. eşi bumdan Sofya. 
ya gideceklerdir. 

Hükiimetjmizin mühim bir projesi 

Köylünün geçim aletle:. 
rine kimse dokunamaz! 

Ankara : 11 { Hususi muhabiri· 
mizden ) - Hükumetimiz yine ~çok 
mühim bir proje hazırlamıştır. Köy. 
lerin müştere;k i~lerinin, köylülere 
tahmil ettiği vazifelerin vaktinde ifası 
ve bunları yerine getirmek istemiyen· 1 

ler hakkında alınacak tet birler için, 
hükümel, yeni hükümler koyan bir 
projeyi meydana getirmiştir. 

Pı ojeye göre, muhlann dernek 
\ ' C encümen azt1larının köy memur. 
!arının vazifesinden dogan veya vazi · 
fc yaparken meydana gelen suçl1.n 
hakkında kanuni takibat yapılmaf'ı 

memurlaıın muhakemesi kanun hü· 
kiimleıine tabi olacaktır. 

Muhtar, pernek, ve encümen aza
lan hakkında kanuni takibat vali ve 
kaymakamın emriyle yapılacak ve 
lüzumunda vali ve kaymakam tara. 
fmdan bunlara işten el çeklirilebile
bilecektir. Eli işten çektirilen muhla· 
rın yerine dernek azalttı ının biıi vali 
veya kaymakam tarafından vekil ta
yin olunacaktır. 

Dernek ve encumen azalarından 
biribiri ardınca üç defa mazeretsiz 
toplantıya gelmemiş bulunanlar der· 
nek ve encümen azası için <le encü
men karariyle istifa etmiş sayılacak· 
lardır. Vali veya kaymakam veya na
hiye müdürü bunların vazifelerini 
yapmadıklarını görür veya teftiş so. 
nuııda anlarsa bunları yazılı emiı le 
iki defa vazıfeye davet edecektir. 
Üçüncü defa, bağlı olduklan encü
men karariyle istifa etmiş sayılacak. 
!ardır. 

Vali, veya ka~'makam veya nahi
yt' müdiirii, muhtarın, köy katibinin 
ve diğer memurların kanunlarla ken
dilerine verilen köy ve devlel işleri

ni yapmadıklannı görür veya bunları 
bir teftiş sonunda anlarlarsa yazılı 
emilllerle kendilerini vazifeye davet 
edebileceklerdir. İk inci defa da işle
rini yapmadıkları anlaşılırs:ı mahalli 
kaza idare heyeti karariyie 5 liradan 
25 liraya kadar para cezası ahr ıacak
lıt. 

Macar askeri ikinci 
mıntakayı da işgal etti 

Prag hükumeti bütün istekleri 
itirazsız vaziyette karşılıyor 

Prag : 12 (Radyo) - - BUtUn memlekette bUyUk bir sUkOn 
hUkUm sUrmekladlr • Halk hUkOmelfn hattı hareketine 
temamen itimat etmekle ve hUkOmet da bUyUk bir sellhlyet 

içinde iş görmektedir. 
Prag hUkOmetl dUn, Kar· 

patlar aiti partisi taratmdan 
verilen listeyi itirazsı7 bir şekilde 

tasdik etmiştir . Esasen hükümet 
bütün talepleri soğuk kanlılıkla kar. 
şılamakta ve · feragat göstermek· 
tedir . 

Macar ordusu bu sabah ikinci 
mıntakayı da işgal etmişlir. Bu mm· 
takada da tahliye ve işgal dakika
Jarmda hiç bir hadise olmamış • 
yalnız halktan bir çoğu gö:ı: yaşı 

dökmüştür. 

Memleketin bütün hudutlarının 
kat'i olarak tesbiti için kurulan bey
nelmilel komite bugünlerde karekete 

· geçecektir . 

Belçika hükiimdarları 
dün Parise geldi 

nçeırö<dl®: 

Almanyaya karşı Fransa 
ve lnglllere nasıl müdafaa 

ohınablllr ? 

} azan 

Eski 

: Armengat:ıd 

• 
bir hatıra 

Hıkôye ) 

......................... 
kümdarları bugün buraya müvasalet 
etmişlerdir. Hükümdarlar merasimle 
karşılanmışlardır. Belçika hükümdar 
tarının Parisi ziyareti sebebi açılacak 
bir heykelin resmi küşadmda bu· 



lıife 2 TürksözO 

ALMANYA YA KARŞI 
r- \ 

1 

'i , ........................................... ___________ I ______ __ 

Fransa ve İngiltere 
nasıl müdaf a alabilir? j 

• --, 
1 

Su tesisatı 

Asfalt yolda da ferşiyat 
başladı 

Şehrimir içm~ suyu tesisati in
şaatının devam etmekte ölduğunu 
yazmıştlk. Şehrimiz yolları kısım 
kısım açılmakta ve ana su boruları 
yerleştirilmekted,r. Asfalt yol bu 

Bu hafta yapılacak GAZI ENSTITOSO 

futbol maçı \ Beden terbiyesi 
jlE;, ,........___ j1 kıs_mina . ğir_e.tek. let 

Geçen pazar şehrimiz §dmah 

yurdu ile Seyl\ah :Adakla spor kü· 1 Kızlarimizdan arzu edeıl 
'iipleri arasında Mersin stadında )'a 1 1er Maarif Müdiİrlüğ. üne 
pilan maç i-3 idmtın yUrduntin ga 
libiyeti ile ne\icdenmiş\ir. 1 baŞvıiraca k . 

Dün aJikadarlardan aldığıltui İ Gazi Ürta MUaıİim mektebi, Ens· 

lngilizler an' anevi 
siyaset Jet ine sondernce 
bağlıcn]ar. Bu Sİ}aset 

de gemi kuvvttlerini 
ve yt ni Lir r.t vi gtmi 
kuvveti olan bava or· 
dul arını diğer hu hangi 
bir milletten üsıün bu
lunduı ma}ı iceıb ettir 
nıektedir. 

'•Fransanın hava kuvvetleri ku
mandanlarandan general Armengand 
(Depeş Tuluz) gazetesinde yazdıljı bir 
makalede lngllterenln askeri slyase 
tını gözden geçiriyor. Bir asker gö-
zUyle yapılen bu tahllll aynen nakle. 
diyoruz. 

· neticede iki gündenberi lmru ferşi 
yatına başlanmışHr. 

İçme SU}'U tesisatının ikmali sön 
safhasına gelmiş bulunmaktadır. 

malumata göre, önümUıdcki knaç 1 titü beden terbiyesi şubesine yalnız 
patar ~ünü gene Mersin stadında leyli kıı talebe alınmak üzere ikinci 
Toros ile seyhan kulüpleri "A,, ta bir seçim sınavı daha yapılacaktır . 

- Yazan: Armengand -

Onlara göre kara ordusu ikinci 
planda gelir 

lngiltere deniz sahasında çok 
çahşmıştır. Almanyanın kendilerini 
geçtiği hava kuvvetleri sahasında 

da son zamanlarda çok büyük gay· 
ret sarfettiler. fngilız.ler kara ordu 
suyla fazla uğraşmayı tedbirsiz bir 
hareket gibi göı Ü}'Orlar. Çünkü kara 
ordusu ile uğraşırken diğrr iki kuv
veti ihmal etmeleri Jazımgdecektir. 
Bunun neticesi olarak da lngiliz or· 
d1Jsunu pt k fazla lüzumu olmadıkça 
memleketten dışarı çıkarmaktan ve 
mütttfıklerinin lehine bile olsa bü
}Ük Lir a~ker kuvvetile bir ihtilafa 
müdahaledt'.n kaçınıyor. 

f ngilterenin bu siyaseti denizci
leri memnun eder. Çiinkü onlar ln
gilte re ve Fıansa gibi memleketleri. 
nin emniyetini her şeyden evvel de· 
niz kuvveıleıinin telllin edeceğine 
kanidirler. Bı.ına mukabil, hava or
dmur,u ilk planda tutmak da tayya 
re kuvvetini mrnsuplarmı memrıun 
edecektir. 

Ben fngiliz deniz, hava ve kara 
kuvvetlerinm ayni kı}mttte tutulma 
sı ve gert k müdafaa, gerelcsf', bir 
mmtakada hakimiyet tesisi halinde 
bu üç kuvvetin miimkün olduğu ka
dar müştereken kullanılması lüzumu . 
na kaniirn. Mesela, rtalya logiltere 
ve F ransayla bir ihtiiaf halinde ol
ursa lngilterenin ga. ptan şar~a de. 
niz nakliyatı, Trablusgarb ftalyaom 
elinde bu.unduk ça, ancak hem kara, 
ht m deniz, hem hava kuvvetlerinin 
müştntk bir yardımıyla muhafaza 
edılebilir. 

Diğer bir misal : fogilterenin ha. 
vadan ve sahillerden müdafaası için 
de kara ordu~u mühim bir rol oynr 
yacaktır. Alman kuvvetleri Flander 
sahillerini ve Padökaleyi eline geçi 
recek olursa f ngilterenin hali feci· 
dir. Bilakis Alman orduları Belçika
nın garb hudutlarından bu tarafa 
geçmelerine karşı konulacak olursa 
fngilterenin havadan istilası çok 
müşkülleşecektir. Buna mukabil, in 
giliz hava kuvvetlerinin taarruz ha· 
reketleri ilk f araziyedeki vaziyetin
dan daha müesir olacaktır. 

Bu hal, lngilterenin Şimal Deniz 
ine karşı olan vaziyetinde de ayni
dir. Binaenalyh, fngilıerenin umumi 
scvkülceyşi bakımından, Alman İ:;tİ· 

!asını kara ve hava kuvvetleri ile 
Hollandanın şark hududlarına neka. 
der yakın bir yerde durdurabilirler. 
se kf'ndisi içinn o kadar iyidir. 

Fakat İngilizler, an'aneye ba~lı 
kalmakla beraber, açık hakikatlere 
de göz yumuyorlar. Orta Avrupa· 1 

hadiseleri lngilizlere kara ordusunun 
ehemmiyetini kabul ettirmiştir. Bu 
gün Jogilterede, 914 harbinin baş· 
Jarnasına yakın günlerdekinden daha 
faz!a bir kora ordusu bulundurulma 
sı lüzumunu ileri sürenler çoktur. 
Çekosıovakyaya nasıl yardım 

edlleblllrdl? 

fngilterenin göz yumacağı aşi
kar hakikatl('r Alınan ordusundaki 
silah ve asker adedinin fazlalaşması, 
Almanyanın Franstya karşı ~·aptığı 

tahkimat Çekoslovakyaya yapılacak. 
doğrudan doğruya bir yardımı git
tikçe müşkülleştirmiştir. 

Almanya, seferberlik ilan ettik
ten sonra altı gün içinde 40 fırka 
asker çıkarabilir. Seferberlikten do· , 
kuz gün sonra bu miktar 60 fırkaya, 
onbeş gün sonra da 160 fırkaya çı· 1 

kabilir. lt<ılyanlar da kısa bir zaman 
içinde 40 fırka ask t ı ç.kc ı dili ı !u, !j 

onbeş giin sonra da 65 fırka asker 
hazırdır. 1 

Bugün sulhü muhafaza eden şey 
her . memleketin diğerinin kdrşısına j 
derhal çıkarabilec2ği asker adedidir. 
Vaziyeti Alman erkaniharbiyesi h<:r· ! 
halde şöyle mütalea etmiş olacak: 
Çekoslovakyaya karşı yukarı Silez· 
yadan Macaristana kadar, Fransaya 
karşı da Hollandadan Alplere ka 
dar uzanan geniş bir cepbe lızeıin· 
de girişilecek taarruz( b.ir harbin 
daha ilk haftalarında kat'i muvaffa
kıyeti elde etmek lazımdır. Çünkü 
muharebe başladıktan svnra hafta· 
lar geçtikçe arasi fethi o nisbette 
yavaş, müşkül ve zararlı olmakta 
cır. 

Alman erkanıhar biyesi evvela 
Çekoslovakyayı kısmen işgal ederek 
ondan sonraki üç dört haftada Fran 
saya taarruzu düliünemez. Çünkü, 
ilk taarruz şüphesiz muvaff dk netice 
verecek, Fakat, ikincisi muvaffaki
yetsizlikle neticelenebilir. Onun için 
hem şarka hem garbe aynı zaman
da taarruz etmesi lazımdır, Ancak 
o zaman tam çabul ve .kat'i zafer 

elde edebilir. 

Bunun için de İtalyan ve Alman 
ordularının, Eransız, Çekoslovak, 
Belçika ve Hollanda. hatta Lehistan 
ve Yuğoslavyanın yardım edeceğide 

düşünülürse onları da hesaba kata 
rak bütün bu memleketlerin ordula 
rına faik bir vaziyette olması lazım 
gelecekti. . 

Almanya, Çekoslovakyaya taar 
ruza karar verdiği takdirde Fransa 
nın da kendisine taarruz edeceğine 
belki hiç ihtimal vermemiş ve bunu 
zayıf bir plan olarak görmüştür. 

Şüphes,z, bu doğru bir görüştür. 
Fakat umumi harpta itilaf devletleri 
bu ·planı kullanmışlar ve sonuna ka 
dar da buna devam etmişlerdir. ~u 
na mukabil, Mister Vinston Çörçilin 
daha 1915 sene~i başındanberi ta· 
raftar olduğu bir plan vardı ki, o 
da şarktaki orduları Sırbistandan 

ve Selanikten geçerek orta Avru 
paya doğru almaktı. 

Bugün, bir Alman hamlesini der 
hal durdurmak için böyle bir plan 
tatbik edilebilirdi. ltalya da düşman 
tarafında bulunu y<Jrsa o zaman afri 
kadaki İngiliz ve Fransız orduları da 
derhal Trabulusgarbi İşgal ederler· 
di. 

ltalyanm Mısırı tehdidi 

Fakat acaba İtalya da Mısırı is 
tila etmez miydi? fngilterenin Mısı~ 
ve yakın şark ordusu 20 bin kişi· 

den ibarettir. Buna mukabil daha 
bundan birkaç ay evvel İtalyanın 
Trablusgarpda ve Mısır hududların 1 

_. Gerisi üçüncü sahifede - 1 

kımları arasında yapılacaktır. Bu şubenin okuma zamanı üç 

Türkkuşu 

Onbeş talebe alacak 
Haber aldığımıza göre Türkkuşu 

genel merkezi onbeş talebe alacak· 
tır. Bu talebeler Türkkuşuna öğret 
men namzedi olarak gireceklerdir. 
Husu.:ıi şartlara görn alınacak tale. 
belerin en aşağı lise onuncu sınıf 
tahsilini görmüş olması, boylarının 
1,58 den aşağı olmaması, iyi ahlak 
sahibi ve Türk olması lazımdır. 

Bu evsafı haiz o:anlar mektP-be 
kabul edilecek ve 25 - 30 lira ara. 
sında maaş alacaklardır. 

Kışlık sinemalar 

Son hafta içinde havaların artık 
üşünecek derecede serirı gitmesi do 
layısiyle şehrimizdeki yatlık sinema 
kapanmış ve kışlık sinemalar açı]· 
mıstır. Üç kışlık sinema da önümüz 
deki kış için dolgun programlar 
hazırlamaktadır. 

Berberlere 
Lavabo koymak için 

verilen mühlet bitti 
Belediye Encümeni tarafından 

bütün berber dükkanlarına göste
rilen şekilde Lavabo konulması 

hakkında verilen mühlet bitmiştir. 
Belediye Zabıta Müdürlüğü 

bu gibi berber dükkanlarını teftiş 
ettirerek Lavabo yaptırmayanlar 
hakkında kanuni muameleye baş· 

lamışttr . 
FNehre dökülen kavunlar 
• 

Şehir gazozu 
•• n-nx-

Halkımız tarafından bü· 
yük bir rağbet gördü 

Kanatada çıkarılmakla dlao Şehir 
gaıozu balkimız tatafı"dan büyük 
bir rılğbet g8rmüştür.Bir mütehas
sısın nazareti altında çıkarılmakta 
olan gazozlar satıcılar tarafmdan 
kapışılır bir surette aranmaktadır. 

Sinema ücretlerinde 
tenzilat . yapıldı 

Hayatı ucuzlatma kanunu mu· 
cibince şehrimiz Belediye Encümeni 

Sinçma ücretlerinde yüzde yirmi 
yirmi beş nisbetinde bir tenzillt 
yapmış ve hu k u arı şehrimizde mev 
cut Sinema sahiplerirıe bildiımittir. 

Ailelere verilen 
mükafatlar 

Sıhhi\t ve İçtimai Muavenet Ve
kaleti çok çocuklu annelerin mO-

kerrer müracaatlanna meydan ve
rilmemesi ve bunlarm para müka· 
fatı hakkında bir tamim neşredile· 
rek alakadarlara göndermiştir. 

Umumi hıfzıssıhha kanununun 156 
ıncı rr.addesine tevfikan bu kanunun 1 

neşrinden sonra sağ çocuğu altı 
veya altıdan fazlaya baliğ olan an-

nelere verilmekte olan para müka
fatı için müracaat eden annelerin 
hazan iki defa müracaat ettikleri 

Belediye Zab~tasınca yapılan görülmektedir. Sıhhat Vekaleti gön 
dünkü .teftişte iki araba kavunun derdiği bu tamimle a1akadar me· 
yenilemiyecek bir halde olduğu gÖ· ·ı · murlaı a müracaatları iki defa ve 
rülerek nehre atılmak suretile imha 1 sıkı surette kontrol etmelerini bil 
edilmiştir . dirmiştir. 

yıldır. 
Keyid kabul işleti 28-10-938 

turna akşamlha kadar sürecek i
t 1-938 sah günü sabah saat tarn 
dokuzda imtihana başlanacaktır. 

imtihan katıtları EnstitÔy~ gon
deHllp telkik ediİetek ve netifede 
kazanacak dlanlaniı adresleri Ens· 
titd tarafından bildiriletektir. 

I 

Lise ve Öğretmen okulu mezun-
larından olup da bu şubeye girme· 
ye istekli ol'inların kayit kabul şart· 
)arını anlamak üzere Kültür direk
törlüğüne baş vurmaları a-erektir . 

Sebze pazarında yaphrı· 
lacak koruum<t yeri 

Ktşan yaimur ve çamurdan1 ya 
tm da toı ve Giincşten halkımııın 
korunması içirt sebze paıartnda yap 
tıtılmasma karat veril~n barınma 
yetinin yaptılması Belediye Encü
menince müteahhidine ihale edil
mi,tir. 

. 
Selediye Reis Muavinliği 

Vekilliği 

Ameliyat olmak Üzer'e İstanbula 
giden Belediye Reis Muavini Vedat 
Güçlüye bu gaybubeti esnasında 
Kahara Direktöıü faikin Vekilet 
etmesi teniip edilmiştir. 

Koşu kayıt muaınelesi 
bugün sona eriyor 

Önümüzdeki pazar günü koşu 
yerinde yapılacak olan sonbahar at 
koşularına girecek olan tay, at ve 
kısrakların kaıyt işlerile veteriner 
dairesince bu akşam son verillecek 
tir. 

Azdaha yangın çıkacaktı 

Ünal fabrikasının çırçır daire
sinde bir makinede şerare çıktığı 
göı ülerek etrafına sirayetine mey· 
dan barakılmadan söndürül.. üş tür. 

Cehennemi Konser 
Yapılan bir tetkikle, muhtelif 

büyük şehirlerdeki otomobil şoför 

lerinin ayrı ayrı itiyatları bu!unduğu 

neticesine varılmıştır. Seyrisefer ni
zamları, nakil vasıtalarının yollardan 
intizamla geçmeleri esası etrafında 
muhtelif büyük şehirlerde aşağı yu· 
karı ayni usulleri sıralamakla bera-

ber, şoförlerin bir takım hususiyet 
ler göstererek, az, çok bu usullerin 
hıricine çıktıkları, usulden olmayan 

şeyler de yaptıkları tesbit olunmuş 
tur. 

Yapılan tetkike göre, Lond,a

şoföt!eri, dünyanın en iyi şoförleri 
dir. Seyrisefer nizamlarını bütün te 

fenüatile bellemişlerdir; daima göz 
önünde tutmakta ve çok temkinli 
davranarak, her hangi bir kauya 

sebebiyet vermekten azami derecede 
çekinmektedirler. Bundan başka ge 
rek otomobilleri~e binen, gerek yol 
üstünde karşılarına çıkan yolculara 

karşı son derecede nazik, terbiyeli 
davranmasını da bilmektedirler. Hü · 
larn, kendileri, tam manasile bütün 
y ryüzü şoförlerinin örnek edinme
leı i yerinde şoförler olmak üzere 
anılıyorlar. 

Paris şoförleri, müşterilere kar· 
şı laubali hareket ettikten başka, o· 
tomobillerini çok süratli sürdüklerin 

den dolayı muahe"zeye uğruyorlar, 

ayni zamanda, süratle sürdükleri o 
tomobillerini en beklenilmedik yerler 

de boyuna durduruvererek, müşteri 
leri şiddetli sırsınhlarla rahatsız et · 
tikleri noktasından da kendileri mua 
hezeye hedeftirlu. 

Nevyork şoförleri, nükteli kopuş 
mak ve hazır cevap olmak itibarile 
hoşa gitmekteyse de, ba~ka bir ci
hetten kendilerinden yaka silki)mek 
tedir. Nevyorkta hemen bütün tak· 
silerin radyoları vardır. Caddelerin 
hıncahınç , tıklım tıklık kalabalık 

olması, otomobillerin sık sık yanya 
na ve birbiri arkası sıra duraklama. 
sına sebep olmaktadır. O vakit bir 
giirültü, bir patırtıdır kopmakta , 
hem binek yolcularının, hem yayan 
yolcuların sinirlerini kemiren para 
zitli ses karma karışıkhğ'ı adeta ku 
!akları sağırlaştı rmaktadır. 

Üstelik şoförler eğlence kdbi: 
!inden boyuna korna çalıyor , bu 
~uretle daha fazla kafa şişiriyorlar. 
Bu arada her şoför keyfince başka 
başka istasyoulara açbklarından , 
radyo aletlerile cehennemi bir koo 
ser, veriliyor . 

Birleşik Amerika hükümetleri 
hudutları içerisinde, büyük şehirle 
rin gürültü patırdısnı tahdit yolunda 
faaliyet gösteren Lir çok hususi te 
şekkül bulunmasına rağmen , bu 
halin Örsüne geçilememektedir; çün 
kü oradaki resmi makamlar , ken. 
dilerinde konsere mani olmak sa 
Jihiyetini görmemektedirler I ? 

uırif 
Venüs'e Japon en 

giydirildi 

. ' ı · .. ı h y~t 
To~yocıa, polis çlp ıik e dı~ 

ıı 

rin bacaklarını örtturilrken k~ ~ 
~~ bilak~s etek

1

lerini dizkap3~1:. 
kodar ı;lkarmıya b&iştamışJaf 

ı~ 1 bd 1 
Fakat biribirine Zlt o arı 

· · .• kar 
hadi~e Japonyada pek t~bıı k te 
!11iktadfr. <ŞUn_kU ~olis ~ı~~~ go 
kelleri umÜmi aclaba mugayır ttt 
rek örttürürken kadınlar d~ ttiı 
rini memleketin umumi vazıye ı~ 

1

1 

• ktaD 
kı zarurete uyarak kısaltma bt 

Filhakika, Japon kadı01r~ 
caklatını, iktisadi taruret do ıı ıııl 
açmaktadırlar. Memlekette at' • 

d. i . teoen tlsada riayet e ılmes ıs ·ııı 
günlerde kadınlar da entarile;~~ 
daha az kumaştan yapniayı 

0 
u 

niüşlerdir. B~gün ar.tık ~eş?0;9ri 
etekli; b~l koliti )apon .e 'fo~ 
maziye karışmak üzerleqır. k 
sokaklarında kadınlar dizk3~.8 eO 

dan aşağı inm !yen kısa etek ~t3J 
'leri ile, çocuk gibi dolaşı113 

lar... · git~ 
Polisin çıplak heykelferı t'd 

mesine ıelince; bu. bir lokafl ~~ 
Venüs heykeli ile başla~ıstı~~pf 
hur Milo VenüsüoUn bır ~ 1 
olan bu heykel senelerderıbe 5 

yodaki bilyük bir lokaota0'.~et 
nunda durmaktadır. Miişterı ·efil 

güzellik ~lahesi karşısında !
111 
f 

!eritti pek iştiha ile yedikler• ,t 
rtıüş olacak iti lokanta her 

58 

lup ~olup buşanmaktadır. 
1
' 1,k 

Fakat tokyo poltsi bıJ_ ç P ı11ııf 
füittü kadin heyke1ini ahla~9 biç 
yir garmüŞ ve kaidrrıhrl~si. ı i( 

. ·· ıı:ne5 matsa üzerine Örtil örtU 
tebligatta bulunmuştur. 

111 
, t 

Lokanta sahibi dükkanı~ 0ı· 
· · · d b heyk~lıfl · retını temm e en u b 11~~ 

mesi emrine itiraz ediyor, .~ b 
unat eseri olduğunu, bı.ı g\11e~ 
kellerin hiçbir yerde ört~ k'I 
Adet olmadığını söylüyor, 

3 

le temi yor. şs 

Bunun üzerine, tokaııt9 aıel 
bayan Venüsün vücu~~oa g evi~' 
Japon entasiri diktırıp /bifle I· 
Bum.lan sonra, lokanta sa \i11 

. . . k" .. rnek ı rar ıtıraz ım anıverm ~ ,~t 

ponyadaki bütün çıplak. be~,rs 
bu şeki!de giydirilmesi 

tmlıyor. 
v' 

avukatın şapk~51 

. .d .. t h rsıı yırmı or 1 

l30' 
Geçt>n gün Amerikada ,,oı~ 

mahkemesinde Bastonun ı.~eıı1 
b
. . . ma 11 J•fl 

avuka~anndan u1~ ~· 
hararetle davasını müdafalJ şıf 
açık göz bir hırsız avukatıll 
sını aşırmıştır. telt(. 

Ertesi gün BollOO gaıde" ~ır ·ro <> • bir ilan çıkmıştır. Bu 1 3 jrıı1• 
teşhi~ ol~~duğu ve şayet :p~" ~ 
saat ıçemmde çalınan ş dilfll 
keme kapıcısına tesliıll ~ y~ 
takdirde tevkif edileceğ• 
yordu. e ı·t1 

1 ,. . b. netiC P~ lan çok garıp ır 11111 

yirmi dört saat içer;siode 11111 
ostaı f 

kapıcısının adresine P . ıit. 
yirmi dört şapka gelrnıŞ b~~ 
meşhur avukatın şapkası 
içerisindm çıkmamıştır · 

tıııf ıf 
Gök vüzü açık Ha .. v3 ede ~J 

garla. ençok sıcak golg ~ 1 
rtce. Geceleri en az sıcll 
rece. 
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1 Ankara radyosunda! ~evlet De~irxo~!~~~ 6 ıncı 

uıletme mudurlugunden: 

• 
ır atıra 

Turizm hakkında konfe- Bor ve Niğde hanaarlarının 
ranslar verilecek 1725,50 metre tutan zeminletinin 

Ankara : 12 ( Hususi) - Tu
rizm umum müdürlüğü radyoda ve-

1 rilecek tufizm konleranslarının mev 

Sahife 3 

Bir hatırayı taziz ve canlandırmak, ayni zamanda çok güzel 
görmek istermisipiz ? 

Bu akşam muhakkak 

Asri Sinemaya 
Gidiniz 

bir film 

Geçen yıl çok genç yaşta sönen ~e hatırası bir türlü kalplerden siline
miyen beyaz perdrnin ipek saçlı, şen.şakrak • şuh , dilb.,r yıldız 

Duı sabahı H k • ~"auı Me.' İ ayeCJ 
casiyle kızının işle 

ri dofayısiyle: hiç 
ayrılmak istemedik 

llıi~zel tP,ıtl ! Yazan 1 
~anlısı Fran .;;-_....__......_;..;;..........,...:....---~ 

leri f:'aristen bık 

mış bir lıaİde evine donüyordıi. 

tılu ve esaslarını hazırlamıştır. Bu 
konferanslar cumhurıyet bayramın 
dan itibaren Ankara radyosunda 
verilecektir. 

Balkan ekonomi konseyi turizm 
komisyonunun verdiği karar muci. 
hince Ankara radyosunda Balkan 
ııntahtı devletlerinin müşterek turizm 
propağahdası da yapılacaktır. 

parke ile döşenmesi işi beher met 
re murabbaı 260 kuruş muhammen 
fiatla açık eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme, 181101938 Salı günü sa 
at 10 da Adanada işletme müdürlü· 
ğü binasında toplanacak.komisyon
ca yapılacaktır. Muhammen bedel 
4486,30, muvakkat teminat 336,47 
liradır. Mukavele ve şartnameleri 

Kayseri, Niğde, Bor, Adana, Mersin, 
Toprakkale, Tarsus istasyonlarına 
veya komisyonumuza müracaatla 
ücretsiz görülür. 

( Jan Harlov) un 
LEE TRACY-FRANK MORGAN PAT OBRİYEN ile beraber 

en son ve en güzel temsili 

, rtratı, nH 
,:undelik gezintilerini ya1>ı· 

1 
~· Bu yola alıŞkındılar. Her 
~ l on bir buçuğa doğru, F ran 

Kızı rüzgar gibi yanından geç 
ti . isteklilerin nüfus, 938 yılı Tica· 

tet Odası Ve bu işi yapabilecek eh· 
liyetde olduklarını gösterir vesika 
lariyle birlikde müracaat ederek 
muvakkat teminatlarını, teminat 
mektupları ile tam vaktında eksilt 
meye iştirak etmeleri ilan olunur. 

Deli Kız 
1 ~ Ja.nlısını daiıesind(n alnııya 
'ıkisi birlikte öğle yemeği 

,ıtııt k . 'd 1 d' 
11 ızın evıne gı er er ı. 

11lıu lii az on sekiz yaşındaydı. 
t
4 

t~I ve ı:azip bir kızdı. 
ltıı " 1 rl ~ı Uç yaşında o an ro.ani, er· 

~ 1'.~'· saf çehreli, biraz kaba 
~~os.teriş altında çok hassas 
~ i.yırn bir tabiat taşıyan u· 
~~lı, }'akı~ıklı b~r gençti. 

1 
aşk İzdivacı yapacaklarıdı. 

l n~arnak için hallerine bakmak 
1 

tılı &ulüşlerini işitmek kafidiı Yol 
af <1ükkanıarında kitapları 1 

1

ııı k 1 $· a tan koşlanırlardı. .,Evi-
d Uyük bir kütüphanemiz ola
trle d' r ı, daha şııyumuz olacak 

•·Uz olacak. şimdiden mus!ak 
'"Vala 

1 
tını zihnen kurmakla meş 

''· Projeler süratle ilerli}or, j 
t:.~1.lıyor, kalpler çarpıyordu. 

1 dı, ve bir kitap çekip çı 

ijİıııA.h, ne gut ·I bir buluş, Bakın 
rıır' bu mavi cilt içinde Müse. r 

ıs b· . p ır eserı .. 
~ cvkalade .. Bunu ben etaje i 
ı~~~ırn. Kütüphaned öteki ki
H 1c1nde kaybolur: 

11 
ayır, onu yanımızda sak· 

11' ~u kitap aşk ~iirlerile dolu· 
ının; ~"Urun 
rn or 'tb' . 

~ 1 ~ k·ındcn Stilosunu çıkardı ve 
b~ Jıl' 'S ıta'1a şunları yazdı: 

gibı tvg·ı· 
•• 

11111
1 A. 1 ı nişanlım F ransuaz. Bert· 

1~3~,ı ~ııik şairinin bu mısralarını bü 
1 "f· rnle sunuyorum. 

... ;mi dört temmuz bin dokuz 
ıa si "',dört 

·ııl • 
gıı ·- ~Ç'" •ul" ge 

8
urnsiyerek : 

Raul Menar., 

bibin' , uyuıun. matm1zel Fransuaz 
•1 ri~ •n d 
v • • edi 
~ 'ı . 

beY ~ .. ' 0suaz da aynı telıessümle O· 
~,rı •a pp Verdi: 

ıtsattan istifade edin. Beni 
~e •zcı Bertran dıye daha uzun 

sı Çağıramıyacaksınız. Bir ay 
sıı So ilıadanı Merıar olacağım. Evet. 

~ laın yirmi üç ağustos bin do· ' 
\n °0dört günü, Raul Menar, 1 

~.k~Ph •sinde bir şarapnal isabe 
S, tul düşmüştü. 1 
~ Ocler geçti., B. Bertranın işle j 
~-~U!du. Fabrika iflasa sürüklen 

,,ıı ~tııı':katörün şahsi eşyalarını bi ı 
ıt fıl' ~·I t,. Sonra F ransu van Bertran 
da · ~~~ esın:len jear Bertanla evlen 1 
yirıP ııı f faal v= müteşebbis olan bu ' 

~· ' •b 'k a~il~ ·~ıj . 11 ayı eline aldı ve . kayın 
ev 1 ~!ı, 010 iflasa sürüklediği müessese . ı nd . 
~ı ~ide zengın oldu. 

'İl~ Ulcları yuva, zahiren mesut 
t ,~?tdu, fakat bu faal, dürüst 
ıı,/kasız koca yanında Fransu 
~ ete kavuşmamıştı. 

\ ~~klarının bile tabiatleri ken. 
, ~~I llzerniyordu. On altı yaşın 
·~~ u bahriyeli olmak istiyor 

lıı maceralara atılmdk için 
vas k it, ıııı ter etmekten başka 

I d" 
~ Uşünmiiyordu. 

Sek' ~ ız yaşında olan kızı da 
~r ~c. lllüspet düşünceliydi, ra
~i ~ıııde yaşıyor ve babasına 

'\. it muavin vazifesi görü-

~1Yaı· 
•ıı 1 lan, yeknesak ve 
. ~a 

ı~Q Ygısız ve nP~esiz 
~·'du. 

hare 
geçip 

lı 

dt Yaz akşamı, parkta bir ge· 
0 sonra, madam Bertran, ko· 

-Kitapçı dükkanlarına şöyle 
bir bakmıya gidiyorum. Bir lngilizce 
IOgatiyle bir de riaziye kitabına ih 
tiyacım var. Bakalım belki sahaflar 
da bulurum. 

Gen; kız akşama doğru, ne{ es 
nefese v~ neşeli b' r tavırla geldi: 

...: Ar~dıklarımı buldum. Gerçi 
kabı yok, amma ne ehemmiyeti var. 
Fakat bak ddha ne buldum, pek 
kıyak bir şey. 

- O nasıl sözl Kıyak,' mıyak . 

Rezalet çıkarmış 

Bayram oğlu Kadir adında hi 
risinin rezalet çıkaracak derecede 
sarhoş olduğu görülmüş ve yakala 
narak hakkında kanuni muamele 
yapılmıştı~. 

Almanyaya karşı 
- ikinci sahifeden artan -

da 40 ~in, Habe$1~1ıınlıı Eritrede 
ise 1 Sd bin a,s~etl bulunuyordu. 

2-8 - 13-16 9807 

Malatya bez ve iplik fabri
kası T.A.Ş. Adana Mensu

~ cat fabrikası direktörlü
... .. d · gun en: 

Şaheseri sizleri çok memnun edecektir 

Ayrıca : En yenı Dünya haberleri 
Localarınızı Telefonla istiyebilirsiniz 

Pek yakında .... Pek yakında ..... Pek yakında 
Göreceğiniz en güzel film-Alman sinemacılığının harikası 

• 

ŞAHANE BiR MEVZU iÇiNDE ŞAHANE BiR AŞK 

( Aşk ülkesi ) 
Misilsiz Aşk-Müzik-ihtişam Enfes eserini görm~ğe hazırlanınız 

Telefon Asri 250 9856 

Kardeşinden de daha fena konu· 
şuy.~r.sun .• Belk.i böyle konuşmak j 
asrılıge alamettır, amma seni temin 
ederim ki, hiç böyle sözler bir genç 
kız ağzına yakışmıyor. 

Hiç süphe yökki lngiHetenitı 
gittikçe artan denir v' hava kıiv 
vetleri mühim unsurlardır. Fakat in 
giliz bahriyesi Avrupanın en büyük 
deeiz kuvveti oldugu devirde bile 
geçen asrın başlangıcında lıarbin 
Avrupayı bir ucundan öbür ucuna 
kadar onhir sene sarsmasına mani 
olamamıştır. Bugün de mevzuubahs 
olan Avrupayı haıpten korumaktır. 

Çırçır fabrikamız 17 l O 938 
Pazaıteıi ıününden itibaren koza 
~ekme~e başlıyacağmdan fabrika / 
mızda kle\'larıd çiğitler! bulunan \-------·--·------------------.: 
müşterilerimiz bu tarifte: lcadar çl· 

Genç kız kahkahayı bastı: 
- Muhakkak ki, eski zaıuan 

kadınları daha şairane imişler. De· 
lil mi istiyorsun? Belki de ailemiz· 
den birine aittir. Gerçi 1uranlar az 

1 

değilse de ... Şuna bak. 

ğitlerini kaldırmaları, aksi takdirde 
yerine yerli çiğit verileceği ilan olu 
nur. 9858 11 15 18 ---
İsa Şakir Akdogan Fabri
kasından: 

Malatya bez 
Adana 

iplik fabrikası T.A.Ş. 
fabrikası direktör-

ve 
mensucat 

iüğünden: 
Madam Bert•an, kmnıo kendi· 

sine uzattığı küçllk kitabı alJı. 
F ransanın Brükselin karşısında 

ve Vaner'.u yaylasına kadar uzanan 
bir sahada inşa ettiği Lajino hattı 
gibi istihkamlar ve bunları doldura 
cak olan faal kuvvetle karşısında 

Yakında yerli kozaya başlıyaca 
ğımızdan klevland çiğidi olan müş· Fabrikamızda pamuklarını çektiren sayın müşterilerinıızin pamuklarını 
teriler imiz iki güne kadar çiğitleri· çektirdikleri tarihten itibaren, bir hafta, çiğitl·rini de on beş gün zarfında Birden yüzü sapsarı kesildi ve 

ilk sayfasını açarken elleri titriyor· 
dıı . 

ni fabrikadan almaları aksi takdirde kaldırmaları rica olunur. 
yağ fabrikasınıı gön Jetilece-~inden Anbarlarımızın tema men dolmu~ olması dolayısile bu müddet zarfında 

"Sevgili nişanlım FıansUvaz Almanya Hollandadan doğru yap· 
l,edelini üç kuruştan verilecektir. t kaldırılmıyan pamuklar ve çiğitler borsa nizamnamesinin 82 inci maddesin-

Hangaı da balya konulacak yer :!eki sarahat dairesinde hareket edilerek borsa marife~ile satılacaktır. 
Ber!ran'a · Aşk şairinin bıJ mis- mak istiyeteği bir taarruza pek ce 
ralarını bütün kalbimle sUnuyo saret bulamıyacaktır. lngiltetenin kalmadığından balyaların bir çoğu 1 3 9857 

rum . J 
dışarıya konulmuş olup mevsim do. 

de bu hususta Belçika ve Hollanda 
"Yirmi Üç temmuz bin dokuz yüz' yı teşvik ederse, kendisinin de ser· 

layısile avariyat olmak ihtimali her 
an mevcut olduğundan ilan tarihin 

on dört. ' maye ve orduyla bu müdafaayı tak. 
1 den itibaren bir hafta zarfında kai· 

dırılmıyan pamuklar gerek mal sa 
hibi elinde ve gerekse tüccar elinde 
bulunan bütün pamuk koçanları 

Raul Menar., viye etmesi lazımdır. 

Kızının sesi kulaklarına müphem 
1
.-----------·--

biş şekilde erişiyordu. 

Amma da romantik şeymiş 
ha! Bir az gülesin diye kitabı sana 
getirdim Bu sana eski devri hatır 
latır belki. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye yanında 

Yeni ecza hSnedir 

borsa nizamnamesinin 82. inci mad· 
desi mucibince borsa tarafından 
sattırılacaği müşteıilerinıizin malumu 
olmak üzere ilan olunur. 9856 

1-2 Annesinin ilk nişanından haber.,-------------
dar olmıyan genç kız bunu fena bir 1 

maksatla söylemiyordu. O bir za. ----------------------------, 

mane kızıydı. Şimdi aşkla uğraşmıya ( Tan sı·neması ) 
kimin vakti var? Artık gençler ha· 
yatı tahayyülle vakit geçirmiyorlar, 1 
hayatlarını kazanmıya bakıyorlar. Bu Akşam 

Madam Bertran, küçük kitabı 
titriyen elleriyle tutuyordu. Evet , 
bu onagençliğini hatırlatıyordu. Fa 
kat kızının dediği gibi kendisine hiç 
de gülmek arzusu vermiyordu. 

Şimdi başka b · r şeyle meşgul 
olan genç kız annesindeki değişik. 
fiği farketmemişti. Bir koltuğun kolu 
na oturmuş, telefonu açmış bir arka 
daşıyle konuşuyordu: 

- Dokuzdan evvel seni almıya 
geleceğim Sine-Palasta yaman 
bir film varmış. 

Sonra giyinm~k üzere odasına 
koştu. 

Madam Bertran hareketsiz, ses 
siz, yalnız kaldı. Göz yaşları arasın 
da, sararmış kağıt üzerinde silinir 
gibi olan satırları kalbinin gözleriyl-: 
görüyor, ve bu yarı karanlık odada 
mesut gençliğinin o latif sabahını 

düşünüyordu: 

Yiı mi üç temmuz bin dokuz yüz 
on dört gününü., 

Kozanda yapılacak at 
koşuları 

Bu ayın 23 ünde Kozanda ya· 
pılacak ol~n at koşularının hazırlık· 
!arının ikmaline çalışılmaktadır. 

Bu koşulara gerek geçen hafta 
giren ve gerekse bu haftaki koşulara 
giren kiymetli atlar da girecektir. 

Tam Saat 8.45 de 

Ates Gecesi, Filminden sonra ikinci Büyük muvaffakiyeti. Kazanacak 
olan Sinemanın harikulade Büllur Sesli (Bülbülü) 

Gıace Moor ve llary Grant 
in nefis bir Musiki ziyafetı olarak takdim 

çerçivesi dahilinde cereyan eden mevzu 
edecekleri ve şahan~ bir 

(Yalnız Senin için) 
Şiir, Aşk ve Güzellikler şaheserini sunacaktır. 

ilaveten: 

(BELA LUGOZİ) 
nin Fevkalade bir merakla takip edilen 

.(Doktor 

30 Kısımlık heyecanlı, Filminin~İkinci Dev:esi 

Pek Yakında Pek Yakında 
Sinemanın Harikulade Kanını 

Anna Sten 
Rus Dansları ve Rus Musikisile ~ slü 

Balalayka 
Şaheserinde Rus Kadınının Aşk ve ihtirasını mükemmel canlandırmıştır . 

Bekleyiniz 
!1853 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Avukatlık 
ll.1Jıııın Nu: 34'1<) 

Kanunu 
1-.obul ıcm/ıi . :l//(J/ l<J38 
.Veşrı trırıhı : Jt.17119.'18 

- Dünden artan -

Usulü dairesinde davet olup da gelmeyen veya kanuni bir sebeb olma· 
ksızın şahidlik veya yemin etmekten çekinen şahid veya ehli hibrenin bu 
hır~btin1~n dJjtn m nrdflula berd'1er yimi liraya kadar hafif para ce.\ 
zasına mahkü'll edilmesi şahid ve ehli hibr~nin ikamet ettiğ; veya sakin 
olduğu yerin sulh mahkemesinden istenebilir' 

Bu tdkdirde şahid ve ehli hibrenin ihzar müzekkeresile zorla getiril· 
mesi sulh hakiminden istenir. İhzar müzekkeresi verilmeyip de yeniden 
celpname ile davet edilir ve yine gelmezse evvelce hükmolunan cezadan 
ba~ka ayni suretle yine bir cezanın hükmolunmasi istenebilir. 

Sulh mahkemesi bu hususta tanzim edilmiş olan zabıt varakası üze. 
rine kararverir 

Madde 101 - Disiplin cezaları hakkında karar verecek heyetlere 
d•hil olanların Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yazılı sebeblerle 
reddi hakkındaki talebler reddi istenilen azadan başkalarının iştirakile 

~etkik olunur. 
Red sebebile he ıetin teşekkül edememesi halinde kura ile seçilecek 

avukat veya hakim ile heyet tamamlanır. 
Madde 102 - Disiplın m~clisi kararlarının ta;dikli bir sureti alakalı· 

lara tebliğinden sonra 81 inci maddede yazılı hakime tebliğ olunur. 
Hakinı bunlardan aleyhine itiraz etmediklerini derhal Adliye Vekile· 

tine gönderir. 
Madde 103 - Hakkında me-slekten çıkarma eczasını istilzam edebi· 

lece:C mahiyette bir fiilden dolayı takibat yapılmakta olan. avukat disip
lin meclisi kararile İşlen menedebilir. 

Kararın verilmeoinden önce alakalının dınlenıııiş veya dinlenmek üze. 
re davet edilmiş olup ta tayin edilen günde gelmemiş olması şaı ttır. 

Disiplin meclisi, bu karara esas olan delillerin ne hudud dahilinde 
ikame ve tedkik olunıcağım taleblerlc bağlı olmaksızın serbestçe tayin 
ve takdir eder. 

Karar, hakkında takibat yapılan avukata mucib sebelılerile birlikte 
tebliğ olunur. 

Madde 104 - Haklarında meslekten çıkarma cezası veya tevkif 
müzekkeresi vcy'\ rüşvet, sahtekarlık, sirkat, dolandırıcılık, emnıyeti 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 
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Liverpol Telgr afları Kambiyo. ve Para 
12 I 10 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Santim Pene 

Hazır 1-4- 99 Liret 

!" = Rayişmark 
1. Teşrin Va. 74 

_Frank ( Fransız ) 3 39 
4 -77 2. Kanun 

" Sterlin (İngiliz ) -6- 01· 
Hind hazır 3 191 Dolar ( Amerika ) - !27 1 58 

8 21 -Nevyork Frank ( İsviçre ) 00 00 

--------------------------------------------------·----
ADLER ••• 

Adler .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış mt şhur ADLER 
maı kalı bisikletl~rimiz ge lmiştir. 

ADLER 
Bisikletlerinin bütün tef errüab 

KROM ı>lduğu için ka t'iyyen pas· 
lanmaz. Ucuz, şık bebek arabalarımızı 

Adler ve Singer 

Bisikletlerimizi, Nauına Dikiş, 
İDEAL ve ERIKA yazı makine

lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz 

Hükumet . Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethanesi 

Telefon : 168 
, 

9490 

Telgraf : Başeğmez 

82 __________________________________________________ , __ __, 

------------------------------------------------------
IRMAK HAMAMI 

Hükumet konağı civarında Ulus parkı karşısında 
Sahibi : Ö mer Lutfi Selçuk 

Tatlı suyu ile mt"şhur Irmak kamamını açtım . Sayin müşteri lerimin 
sıhhat ue istirahatLrini göz önünde bulundurarak bütün malzemeyi yeni· 

den değişti rdim . Duş ve banyo yerleri 
ilave ettim. 

Konfor, Ucuzluk 9679 
17 

1 

ı 

Türksözü 

Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden 
Urfa Vilayetinden: 

Diyarbakır - Urfa - Gaziantep yollarının telakkisinde ve Uı fa fthri 
içinde veKara~.C)Un doesi ü2erinde inşa edilecek 22 metre açıklığında 
betonarme kemerli köprü (39259) lira (56) kuruş muhammen bedel üze. 
rinden ve vahidi kıyasi fiyat esasına göre kapalı zarf usulile 17191938 
tarihinden itiboren bir ay müddetle eksiltmeğe konulmuştu r. · 

1 - ihale 171101938 tarihine müsadif Paıarlesi günü saat on birde 
Urfa Vılayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait evrakı fenniye: Proje, mukavelename Pı oje1 metrai, 
hulasai kt'şfiye, kapalı zarf urnlile eksiltme şa rtnamesi,betonarma bü)ük 
köprüler fenni şartnamesi, hususi şartnamelerle bayındırlık işleri genel 
şa rtr ame;)inden ibarettir. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı (2944) lira (47) kuruştur, 
4 l::ıteklileıin teklif mektuplarına aşağıdaki cvreki bağlamaları 

şarttır. 

A - Yukarıda mıkdarr yazılı teminat akçasının hususi muhasebe he· 
sabana Ziraat Bankasına yatırıldığına dair makbuz. 

B - l::ıteklilerin yirmi bin liralık bir köprü veya yirmi bin liralık be 
torıarme inşaat yaptıklarına dair ellerinde mevcut vesika ve aair bonservis
lerile ihaledan asgarı sekiz gün evval Urfa Vilayetine müracaatla alacak. 
laıı ehliyet vesikası. 

C - Teklif sahiplerinin menusup oldukları ticaret odasından aldıkla
rı 1938 senesine nit vesika veya musaddak sureti. 

D - isteklilerin mühendis ..>iması, olmadığı takdirde bu işin mes'ul· 
iyeti fenniyesini deruhte ettiğine dair Nafia Vekaletince ehliyeti musad· 
dak bir mühendisten alacağı taahhüt senedi. 

5 - l:ı teklil.3rin arttırma, eksiltme ve ihale kanununun umumi hükiim
lerile kapalı zaıf usulile eksiltmeye dair olan maddeleri ve eksiltme şart. 
namesi ahkamına ve yukarıda yazılı maddelerin icaplarına riayet eylc-me· 
]eri şarttır. 
Aksi halde hiç bir mazeret kabul edilmez. 

6 - istekliler bu işe ait evrakı fenniyeyi ve şartnameleri Urfa, lstan· 
bul, Ankara, lzmir, Adana Nafia müdürlüklerinde tetkik edebilirler. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif meHuplarınin ıhale saatmdan bir 
s&at ~vve1ine kadar eksiltme komisyonuna varması şarttır. Posta ela VU· 

kubulitcak gecikmelerden dolayı komisyon mes'uliyet kabul etmez. 

9805 1- 5-9-13 

Seyhan Kültür Direktörlüğünden: 
Muhammin 

Kız lisesi Erkek lise. Ôğrdmcn o. bedeli 
Erzakın cinsi kilo kilo ki lo kuruş 

Koyun eti 5000 7000 12500 40 
Süt 1500 3500 4000 10 
Kuru soğan 1000 2000 3500 4 
Zeytin 500 200 700 35 
Maden kömürü 40000 50000 70000 2 50 
Patates 1500 3500 2500 8 
Kırılmış meşe odunu 20000 20000 20000 1 50 
Yoğurt 1500 1300 7000 12 
Kuıufasulya (madPn) 1500 150.t 3500 12 
Beyaz peynir 1000 500 1000 55 
Sabun 1000 hOO 12000 40 
Pirinç (Maraş) 2000 2~00 9000 25 
Zeytinyağı 1200 600 1200 55 
Ekmek 15000 28000 45000 9 
Sadeyağ 2000 2800 4000 100 

Ad anada Er kek ve Kız liseleri le erkek öğretmcq okulu . için yukarı· 
da mektep üzerine cins ve mikdarları ve muhammin bedelleri yazılı er· 
zak ve yakacak her biri için ayrı olmak' üzere (2490) numaralı kanun 
mucibince açık eksiltmeye çıkarı lmıştır. Birinci teşr in 938 ayının 13 üne 
müsadif perşembe gijnü Seyhan Kültür direktörlüğünde toplanacak ko· 
misyonl~rile kat'i ihales= yapılacağından ihaleye İ ştirak edeceklerin her 
okula ait muhammin bedellerin yüıde 7,5 nisbetinde teminatla birlikte 
müracaatları itan olunur. 1- 5-9-13 9806 

----- - -----

Kumbarct~ biri· 
1 

TlJRXİY! 
CUMHV IJYETI 

ZlRAAliBANKASI 

13 

or. Muzaffer Lokma~ 
iç hastalıkları mütehassısı 

Bu günden itibaren muayenehanesinde h 
rını kabule başlcımıştır. 

---------··~ _,,__ ~. ---

Misis yanında Acıdere 

içme Maden suyu açıl 
• 

Sıhhat ve içtimai muavenet DirektörlüğünÜfl f 
diği fenni tesisat ikınal edilerek tekrar açılı11' 
Her gün iki tren İçmede durur saat 10 ve öğle 
saat 17 de. 3-7 9846 

-------------------------------------------
Toros Fabrikasın
dan: 

J~ ,, 

T.. k ··ııı ur so 
Sayın Müşterileıimizin dikkat 

nazarlarına: 

1 - Fabrikamızda Müşterilere 

aid ve çoğalmış bulunan kaba balya 
Pamuklarla di~er mallar sigortalı 
değildir. Bun]arm sahipleri tarafın· 
elan sigorta ettirilmesini rica ederiz. 
Aksi taktirde vukua gelecek herhan. 
gi bir hasar ve Z:lrardan dolayı Fab· 
rikamız hiç bir mesuliyet kabul et· ı 
miyecektir. 

2 - Klevlant Pamuk mevsimi· 
nin sonu olduğundan Fabrikamızda 
klevlant çiğidi bulunanların 13/10/ 
938 Akşamına kadar çiğidi erini kal · 
dırmadıkları taktirde mukabilinde 
yerli çiğid ve yahudda beher kilosu 
üç kuruş hesabile bedeli verilecek
tir, 

3 - F abrikamııda mevcut bu· 
lunup sahipleri tarafından epeyice 
evvel satrlm.ş olan pamukların alıcı 
lar tarafından 13/10. 938 tariliine 
kadar kaldırılmasını rica ederiz, ak
siha ide geçecek günler için mezklir 
Famuklar ardiye ücretine tabi tutu-
lacaktır. 2 - 2 9811 

Hizmetçi aranıyor 

Evde çah,mak Uzere bir 
kadın ••c;ı ve bir hizmetçi 
haranıyor. letlyenlerln idare 

hanemize müracaat etmelerl 

c 

c:l' 
Gündelik siyasi gaı ---
Abone şart1''1 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
t Aylık 

"ıı" 
I~ 
,~ 
ırJ 

( ıçil' 
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