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!eclis Reisimiz lstanbula, Başvekilimiz Karabüke 
hareket 
ettiler 

Anlı.ara. . 
Lden )- · 22 ( TurksözU mohn· 
~ Rc:nd ~eclis R<:isimiz Abdul
•işler lı a ugun lstaobı.ıla hareket 
lf~ekiİinı~ra~tle teşyi edilmişlerdir, 
latinde İk . ok.tor Saydam d& re· 
ide Karah ~sad V c:kilimi.z o]duğu 

U e harc:kc:t etmişlerdir. 

lNGtL TEREYi 
KARADAN 
ABLUKA 

~Rlo CELAL GÜVEN 
22 - 8 

- 940 Ankara 

~~~ç gud~n evvel Almanya in· 
a alan abluk nın kat'r surette 

rıgili a altına alındığını, istis· 
:nı · :ı •dal 

. ının batınlac anna gidecek her 
:ası şudur ki· İtın.ı ilan etti. Alman 
4t anyanın ialiİa 11i~t~re Almanya ve 

sıkı bir d . cttıtı memJcketleri 
tır. Bunditncnız ablukası albna al

dc~cr, g"cre;aksat gerek iptidai 

tcs~ YÜliinde ııda maddelerinin 
ctıı bir açı 11 bu memleketler, 

lhCckıer ve bıh, ve mahrumiyete 
' k 1 ~lindc Oldu Yüzden de Almanya 

• Şırndi Al utu halde teslim ola· 
'tye kar11 ta~~Ya bu tedbiri lngil
Pda da rnu ık etmek istiyor ve 
~ •dalarınıvaffak olabileceA'ini, in· 
:ldar llladd ~ Pek yakmda açlık ve 
l'nıı İddia cde.r buhranına uğraya-

M·h c ıyor 1 Ver d • 
eyi matı. evıetıerinin bugün lnıil· 
Itri Planı up tln:ıck için tasavvur et
~ hcrız lf, hpkı Napolyon'un plin-

jı 1eyi Yere emektedir. Napolyon lngil· 
~ ~sına k ıııerrnck için şu üç esası 
~ •tcınıck 0Ytnuştu: 1 - lngilterenin 

reyi kc Yollarını kesmek 2 - ln-
- 1 ~rld • rıgıltc an abluka altına almak, 

.NapoJy re adalanru istila etmek. 
,j,b~k etme~" .. hunlardan birincisini 
yyflı. Fakat lçın. ~ısır seferine giriş-
~IYorı 'u ngılız amirah Nelson, 
~e Yak ~ donanmasını Ebukfr ö· 

rı .on'un ~ a~ış ve imha etmişti. Na
~'.&. tle kesil c~ıı~en ric'at hallan bu 

;r·ki İdd' rnışti. Napolyon'un o za-
jı$ ~ tnü ıası lngilterenin Hindistanla 

Cİtni"cnt~s.cbatını kat ve Akdeniz 
11 J ını r el •ıtcrcy· h eme almak ve bu strretlc 

İf ktı. p 
1k u rnıııhkalardan dışarı at

~r A~ at Napolyon Akki önünde 
~ sorırl tnet Pa.ş~ya. mağlup olduk
~ ftdarıı Mısın ıkıncı derecedeki ku
Aıl~ış ara terk ederek geri Parise 

fnıiişt~e bu tasavvur böylece suya 
N u. 

apoly • 
idi M onun o zamanki rolünü 

6 •. f' kusolini deruhte etmiş bulunu-
a e.t bu ~ k d 

larıleır r gune a ar Somalinin 
~ la Akd c ~ne geçmiş olmasına ra~
"lan cnız hakimiyeti ve Hindistan 
l~ ide ~n anahtarları hala lngilizlerin 
fan lta~lunmaktadır. Ve bu hakimi-

' yanlann eline geçmesi de 

( Gerisi UçUocU ~ahif ede ) 

... 

• - ... - w w w - • 00 •• - ·-ı 

f BULGAR - ROMRN 

ROMEN MACAR 

• HUDUTLARINI 1 
[GÖSTERİR HARİTA' 
t ........................ ~ 

Bulğar-Romen 

anlaşması 

Romenler Bulgarlara 
üç vilayet verdi 

Londra : 22 (A.A) - Haber a· 
lındığına göre, Romtn - Bul~ar mü
messilleri arasında bir anlaşma haSJI 
olmuştur. Yrni Bulğar - Romen hu-

( Gerisi UçllncU_• a_lı_if_de __ _ 

Çukurovada çeşitli ziraati 
kaldırma teşebbüsleri 

istihsal Bir bölgede bir çeşit 
Yurdumuzun muhtelif noktalannda 

ve bölgemizde tesisi düşünülen mu
azzam tohum üretme çiftlikleri etra
fındaki tetkikler hayli ilerlemiş bulun
maktadır. Ali Saip Ursavaş veresesin-

= VEKf LLER HEY'El'JNDE = 
ANKARA : 22 (TORKSÔZO MUHABİRİNDEN) - 1CRA VEKİL

LERİ HEYETİ BUGÜN BAŞVEKİL REFİK SAYDAMIN RE!SLlGİN· 
DE TOPLANMJŞ SAAT 13 E KADAR MÜZAKEREDE BULUNMUŞ-

TUR. " 

Arsu:zdaki sondajlar 
güz metreye in·di 

Bay Troçkinin eski bir resmi 

B. T roçki dün öldü 
Meksika : 22 (A.A) - Leon Troç· 

k. d- -ı - t" Eskı· bolşevik şefi ı un o muş ur. 
evvelki gün şehrin civarıııdaki evine 

yemcge davet ctiiği Fransız Yahudiyi 
frank Conson tarafından hücuma ma· 

ruz kalmışbr. Troçki başından ve ~a~ 
omuziyle sağ dizinden bir küçük ızcı 
çakısiyle yaralanmıştır. · 

lskenderun : 22 ( Türksôzü mu
habirinjen ) - Vali Şükrü Sökmen· 
süer, dün tchrimiıden ayrılarak Ar· 
suzu• Çengen köyünde yapılmakta 
olan petrol araştırma mıntakasına 

gitmişlerdir. . 
Çengen köyü mıntakasında ma· 

den tetkik ve arama enstitüsü tara
fından yapılan sondaj ameliyatı mun 
tazaman ve süratle ilerlemektedir. 

Geçen hafta 71 metreye kadar 
inen sond jın bu hafta 100 metre 
derinliğine kııdar indiği haber alın

mıştır. Araştırmaların müsbet bir ne· 
ticeye varması için kuvvetli emare· 
ler mevcuttur . 

)" "1 
~Kanadadan lngiltereye ~ 

bir kolordu geliyor 

l londra 22 (A.A .) -

Bir Kanada kolordusu pek 

~ tar . 

__._,,,.... ........... ..,....,,.......,, ......................... .-.. ....... ..._-.. ...... 

den kiralanan Tilkibucatı çiftliti ile 
lsmail Safa Özler veresesine ait sabn 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

İngiltere ye 

yapılan akı_n 
Londra : 22 a. a. - DUşaıan 

tayyarelerinin dun sabah 1ngilterenin 
Cenubi tarkisinde bir şebir Uzerinde. 
ve Gallea memleketinin sahil muıta
llası Unrinde ıörUlduklcri haber VC"" 

rilmi~tir. 

Saat 10,20 de Cenubi şark! şfhri 
Uzerinde uçtuku haber verilrn biı
Alman tayyaresinin attığı 12 bonıba
nııı hepsi sabile duşcrek hiç bir hasar 

vrrmemiştir. 

İngiliz avcı tayyareleri tarafın· 
dan kovalanan mezk Cır tayyare k.a~ 
mışbr. 

118'. -

Ticaret Vekili 
AydıTia gitti 

lzmir : 22 ( Türksözü muhabi
rinden ) - Ticaret Vrkilimiz Naz· 

mi Topçuoğlu lzmir tüccarlariyle 

temaslarda bulunduktan sonra Ay· 
dma gitmiştir. Aldığım mah1mata 
göre Vekil Aydında tücearla~la bu 
gün konuşmalar yapmıştır. 
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SUPLES 

Çok .evditim bir 
41oetu •• cnap 

Ne\'DCI GtlftN 

Yakın bir zamanda dilinıiıe gir
miş ve hakikaten meca• manasının 
tam karşılığı dilimizde bulunmıyan 

Fransızca bir kelime. Kelimenin lügat 

manası: Yumuşaklık, eğilip, bükülme 
kabiliyeti demektir. 

Mecaz manasına gelince: insan
lar için kulJanılır. Gayesinin tahakkuku 

için hakiki duygu ve düşüncelerini 
zabtederek, her şarta ve zamana uy· 

masını bilmek, demektir. 

Suples, ötedenberi, diplomaside 

muvaffakiyet maymuncuğu olarak ka

bul edilmiş bir hassadır. Filhakika, ri

yakarlığa çok yakın komşu olan bu 

hassa, beynelmilel münasebetlerde 
milli gayelerin tahakkukuna yardım 

ettiği için bir kalitedir. Meşru ve lü

zumludur. Fakat bir cemiyet içinde 

yaşıyan insanlar arasındaki münase
betlerde, insanı ekseriya, mevzu ahlak 

kaidelerinin dışına çıkaran kötü bir 

TÜRKSOza 

Arpa ve'Yulaflarımız Mer l 
sinden vapura yüklendi 

ikbal vapuru lskenderundaki mahsulleri de 
yükleterek Tekirdağına hareket edecek 
Mersin limanına gele " İkbal ,, 

vapuru Mersin iskelesinden Toprak 

mahsulleri ofisi Adana ajanının mü

bayaatından 1,800,000 kilo arpa ve 

Yulaf alarak İskenderuna hareket et
miştir . 1skenderundan da 3,000 ton 

buğday alacak olan vapurumuz bu 

hamulesini Tekirdağ, Çanakkale ve 

Gelıbolu'da boşaltacaktır • 

Dtunlupmar vapuru Mersin lima

nına gelirken yarı yolda geri dön

müştür. Ayrıca bir Yunan vapuru da 

Mersin limanına uğrayarc.k hareket 

etmiştir. 

Valimiz küçük bir 
rahatsızlık geçirdiler 

Valimiz Bay Faik Üstün dün 
ögleden evvel makamlarmda meş· 

gul bulunurlarken ini bir rahatsız

lık hissederek küçük bir kriz geçir· 

mişlcrdir. Vaziyetten derhal sıhhat 

müdür vekili Dr. 8. Şükrü Konuralp 

haberdar edilmiş ve tanınmış dok

toriarımız tarafından sür'atle alınan 

tetbirlerle valimiz sıhhat ve neş'ele· --

..... 
23 Atııı:fl 

, 
Halkeviınıs 
Gençlerin seyıh n 

Hafkevimız Spor •• ~ 
şubelerinden büyü" bir kola 
martesi fiinü toroslar• ""' 

h lncs ya ata çıkacaklardır. -l\un 

30 Ağustosta CeybaD d~n 
niyed~ temsiller verecek -A.ır 

_.Jrın 
sil ıubesi elemanları da P'" elin 

muntazaman devam etıııe~ icat 

Daimi Encümen f~~u 
Meclis Umumi azasııı~:tl 

tafi addedilen bir aıaO"bu 
çağrılmış olan Bayan 1'r•~nı 
tirin Daimi Encümende la 
halkından diger bir izi. İ~~~ 
kanunen caiz görülmedı~-.Jnue 
cümcnden çekilmesi ic•~gi 
yerine Bay Hilmi Çamuf ~ 1 
imi Encümene aza olara~ ~~ 
cağı haber a1ınm1şhr . _.,.Aeri 

karekter halini alır. Çünkü, Suples, Bir tüccarımızın maarif 
dozu hassas terazi ile tesbit edildik-

rine avdet etmişlerdir. VaJimize geç

miş olsun deriz. · 
·tftek 

Çukurovadan çeşı ild 

atı kaldırma teşeb~)ılm 
ten sonra kullanıldığı takdirde şifa için yardımı 12,000 kişi parasız 
verici bir dermandır. Aksi takdirde ( Birinci sahifeden artan 

ıen 

kullanan insanın karekteriııi zehirler ve Kurttepe köyüode yapılacak o- sinema seyretti alınacak veya kiralanacak 

0-ıdu-ru"r. Bu kelı'menı·n bı·r mana~sı da 1 b' 'lk kt b b' . . . d k h f ziden başka daha binlerce um an ar ı me e ınası ıçm mam Halkevi sinemasın a i i a ta arazi satın alınması yahut ~l.akn 
tezellül derecesine varan mutavaat fatura tüccarlarımızdan Kurttepeli halka parasız gösterilen .filmleri hususundaki teşebbüsler ~..len 
ve boyun eğme, demektir. Suples'in Bay Ahmed 250 lira değerinde bir 12,000 kişinin seyrettiği anlaşılmış- Okuyucularımızın dünkii 
bu derecesi insanda meıtlik, yiğitlik, da okudukları gibi Çukut0 f.İli7. 
dürüstlük gibi iyi huyları akamete yer tebtrrü etmiştir. tır. da getirilecek olan tohufll ~fh 
uğratır. k l liğinin sahası fevkalade er dec 

l7ı tt k l l ve bu sahalar lçel, Ant f12"il' 
Filhakika, muvaffakiyetlerini, Sup- racaa a O QJJ l ar Urfa, Diyarbakır, Elazığ ve u 

les'i, normal dozunu aşırarak kullan- '3 kadar uzatılacaktır. Bu );ı ~~t 
mak suretiyle temin etmişleri görmek- muk ekim sahaları rnu ·~' 1 

teyiz. Fakat bu çeşit muyaffakiyetler kısımlarda bilhassa Amerı 1 •bil 

sabun köpüğünün şişmesinden mey· Demiryolları nakliye paraları çeşidi tohumlan üretilecek!~ 
muvaffakiyete doğru yüriidi'lll"ll'i 

dana gelen renkli, güzel ve göz ok- M l k . . d 
0 
•• denecek de bütün Çukurovanın ya ,,.n 

şayan balonlara benzerler. Ömürleri em e e tı mız e ziraati yapması ve çeşitli :h 
hafif bir rüzgarın insafına bağlıdır. veda edeceğine dair ta•8 , 

1 
' 

lstanbul : 22 (Türksözü muhabi · s 
Çelik, altın ve elmas Suplesi çok B lk 1 kuvvetlidir. t~ rinden)-Avrupaya ve a an ara ya,' C p H Umum"'ı y 1 t"dl 0aıa az olan madenlerdir. insanların arzu- • • • apı an e u ere ·ı • 

pılan ihracaat müşkülatla kaı şılaşmak mizde çeşitli ziraatın hi~ b
1 

tna 
suna kolaylıkla mutavaat etmezler, ta ve bu memleketler demiryolları ida İdare heye1inde faydalı olmadığı kanaatırı~ şt .e 
insanların elinde kolay, kolay istedik- k d' Şimdiki halde 35 çeşit ı•~ :~n 
l . '·I . 

1 
Ç 1_ d k releri nakliye paralarını en ı mem· Adana ve havalisi, eğer ) 1 a 

en şeL e gırmez er. OL aya yer- leketlerinde ve döviz olarak istemek Ankaıa: 22 (Telefonla)-Cüm- ziraati yapacak olursa bıJfl i'•li 
ler, fakat yine de insanların gözünde te idiler. Hükiimetimizt bu müşküta- huriyet Halk Partisi Umumi idare edilecek faydalar rakamte.r:, r a 
kıymetleri çok büyüktür. Halbuki b cak kadar büyük otaca~ıi trrıi 
balçık ve mum insanlann elinde zah- tı halletmiş; nakliye paralarının u Heyeti; dün mutat haftalık toplan• büyük bir ziraat memleked hş 
metsizce her kalıba girdikleri halde rada ödenmesini tcminetmiştir. Bu tısını yapmış, Partiyi alakadar eden nada arpa istihsalatı, A~ılf~ . 
de. ğersizdirler. suretle son zamanlarda trenle yapıl çük bir bölgesinin arpa ıs~ ı1 meuzular u"zerı'nde mu-za'-erelerde l Şiz, Türk ferdini çelik ve altın makta olan ihracaatımız en büyük • ıç; daha dun kalmaktadır. ıl•nu 
karekterinde yapmak davasmdayız. müşkü .attan kurtarılmıştır. bulunmuştur. tipler üzerinde ziraat y•J~ tla 

--------------------------, ru attığımız planlı 3 ~ "til' 
,-•------------------- i!mitler vermektedir .. Ş•~r v1 

Eskişehir tohum islab ıst ıe • e 
şehir ımıhitinde kuru ıir•'· ~ e 
bir buğday tipi bulmuşts~'f'kaı 
doluda "Cumhuriyet satlitrıa 

Av mıntakaları 
Turk topraklarının mahsulleri, melerini temin. etmektir. BugUoku va.· verilen buğday tipini Ak 08 'raı 

tutmaktadır. Haddizatırı ıı~ ıltss 
ektolitresi gayet ağır, ?1!;1'iz 
taneli, aynı zamanda pı)' U lrı 
halı butdayıdır. . kış/ ta a..rt 

Turk toprak altlarmdaki madenler 

1 
ziyet karşısında biç şuhhesiz hona 

kadar Turk topraklarındaki av mm· l aONON MEVZUU imkan voktu.r. Fakat şimdiden yapı-
takalarının da eşsiz bir servet mem· :....----------~--- lacalc hazırlık ve propaganda yarın 

baı olduğunu bilmeyen pek az insan 

var. Fakat ne yaz1k ki bu mıntaka· 

lardan layıkı veçhlle istifade edilemi

yor . Bunun bir çok sebebleri ara• 

sında en mUhimleri şudur : 

Av mıntakala.rmın taroamiyle tes· 

bit edilmemiş olması ve avcılara icab 

eden kolaylıkların gösterilmemesi. ! 

Bu kolaylık, avcılara ucuz seyahat 

imkanları vermekle mUmkUo olacağı 

kanaatindeyiz. Diğer bir nokta da 

Turkiyeye yabancı memleketlerden 

meşhur avcıların kafile halinde gel· 

meyvesini verecektir. 

Bu i~ cidden mUlıimdir. Ve başlı 

başına bir servet istihsal mevzuudur. 
Her işte olduğu gibi bunda da ma
vııffak olacağ1mıza şubhemiz yoktur. 

**» 

işte bunun gibı f.5 1 ,ıı,dJ-' 
saray yalnız buğday. f~r ~~e 
ve yulaf, daha başka bca~ 
ve patates ziraatı yapa 0ısıı 
ler üzerine yapılacak .. yı? 
!ardan her hususta :J,.ııl 
elde edilecektir. Ve t11,J 
dece pamuk ziraatı yaP afi 
çifçilerimiz için daha b 

~----------------------------------------------- kazançlı olacaktır. 
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fı. bon Şartı rı 

12 Av lık 1"00 Kurıış 
Aylık da cıbone y .ıpılır 

1-Dış mernlf'ketln ici n 
Abone fu~deli dı> ıı-;s,'n ez "' . 
yalnız posta masrafı 

zammedilir. 

2 - lhi.nlar için idareye 
rnürrıcaat · edilmelidir. 

yalın .~\ - -----
() gl tereyi karadan abluka 

" ( 8 . ıJ,_ aşrnakaleden artan ) 
ıt 111.olay lı' 

ı .• d ırşey dcğ.ld ' 
iP'"' 1 T ı ır. 

lneselng~ ız adasını karadan abluka 
.. esme (}' \' -

~un Yeni ,«>.e ınce: Bu ancak bugu-
baO deni?. alctısıl~hlan olan tayyareler ve 
k ~ir şeydir ef· vasıtasiyle yapılabilecek 

,ofrinde-ki · ılhakika Napolyon dev
a P elindeki vasıtalara nazaran Hitler'in 
ıııe~ kat her ~asıt.alar çok müessirdir. Fa-

1pusuncta e~r~n ~ilahını kullanmak hu
n den f n ·ı sur atlı bir üstünlük elde 

5111~tt1eri !~ t~renin bugünkü hava kuv-
ıjl ne ka_;şı ~17.a~tılanna, mayn tertip~eri· 

z,O,jlbu abluka mış oldu~ıı ciddi tedbırler 
fr ~~nı .şimdi~ın ko.~ay birşey olmıyaca-
e Nitekirnen ~ostcriyor. · 

.. ile lar karna ' dun Lord Halifaks lord-
a ~l rasınaa 
• ·ov:_ ·lnan ahı k yaptığı beyanatta 

{jı~·jlluessir ol~ asının Jngiliz ithalatına 
cıbC'lngiltereye ~dığını, geçen haftalarda 
urd• ~ı haftak· gıre~ gemilerin tonajiyle, 
rıJk ıç bir fo~k g~mıleı:in lonajı arasında 

la~en A.\m 0 madığmı söylemiştir. E
.farıyor ki buı~ lebliğleri de bize gös
jt{ij~Onu lngi~t~rıla~ lııgiliz gemilerinin 
Ş e de.kildir reyı korkutacak bir şe-
eb~ Şimdi he~k . 

Jılrn~sının y ki esın beklediği ve ya-
aıı 1en uçiincü t· aşınakta olduğu söyle-
• ırannın Al ır tasavvur lngiliz ada-

m ınan Otd 1 
c~ esetesidir Bu nrı tarafından zap-
ut :aktıacak. l·Htic u tasavvur nasıl ifa 

t mı, olnııy;ır ~Unda muvaffak ola
~ ıı n bir erk. '

1
ca mı bunu kestircbi-

uro~1i; Bazılar1~~ı ıkrp h~lfi çıkmamıştır. 
ın ııı··· · adalarını . ~~:.ıatıne nazaran ln-

11 _.iafhaya . .0 ıstılası arlık müşkül bir 
~· dec k gırınışti B 
nte~ .. e ol;,0 At' u çelin işi deruhte 

re irtlı~ sahil! . ınan ordusu bir kere 
' il don" erınden .. .. .. d " ik uş Alnı yuzuslu onerse, 

fa r <:_t olabilir an ya için büyük bir fe
~~ ıl~ hareke[· ~undan dolayı Hitler bir 
e tif •bılir. ını belki bir tarafa bıra· 
ek~ Niteki 
rii ııısfal'i bir a~İ Alman yanın lngiltereyi 
ya l!n etınes· uka altına almış olduğunu 
1i /i',~iŞ' 01~· bu istila fikrinden vaz 
,a\1' Plıtıka, b' Uğ~nu setretmek için bir 

1 söylen ır sıyasi manevra olduğu 
ıars' E,r. tnektedir. 

if':L• ller bu b" 
ç b l't<lnnı in il' 0 Yle ise, Almanya cihan 
irı~ ~eğe ba2 t ı:ı: adalarına karşı tatbik 
ıırr rıne si.i ~.~dığı yeni bir hareket ü

r )'8d,ı8~a Ve du .lernek istiyor demektir. 
bııll fıliz ad ~nızaıtı gemileri vasıtasiyle 
ıat'1 r abıukaa ~tının mutlak ve şiddetli 
a~~ /tnıiyoru a lı~a düşeceğini hiç zan
}ce~;lışet ha~· Çunkü lnğiltere için bir 
na.~ haf ta ~~~ ~la cağı ilan edilen ge
js~~ için 1 a.kıs Alınan hava kuvvet· 

ı ..1, lng;ı~cı bır tecrübe oldu. 
pılıv:lllun böer

1
e abluka altına düşemez, 

dıılll:l.a. bil Y e ?l~uğunu söylemek için 
Şi1111hz ad~t ıhtıyaç yoktur. Çünkü 
t,SY ve I> 

1 
.annın bazı limanları, Fran-

s • ne çık 
·ra'~ıe Alnılln taya yakın bir kısım sabil-
1 t ed·ıl h ayyareleri tarafından kon-
tı.ı • e il. SıJ alaı·ı ırse de.. lngiliz adalarının 
sBr~lrı<ırıı-rı ve gcnış denizler lngiliz 

k 
8 

llralaraasının hakimiyeti altındadır. 
11d 11 ~tsııir ~1dar u.z?nmak ve bııralarda 
ıgtı~,.-iz k rnak ıçın Alman hava ve 

·'/V" in ~1Vvctlerinin takalı kafi değildir 
g-ı tere bl k . 

ıJUar a u a ve bazı deniz 
·et'. ının k · ı . 1 1'•1 tar d'l esı rnesıy e bir sulha asla 

~al' .JJa if ı enıez'. lngiltere yalnız bir 
it ~dey·e sulha ıcbar edilebilir kana-., r ız. 

cB"' F 
0

1111 •rid Ceııı 6Uven 
'16~ 
:aıı-' 
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PARISTE 
SOYGUN 

Londıa : 22 ( A. A. ) - Nev· 
yoık Taymis gazetesinde çıkan bir 
yazıda, Pariste soygunculuğun haş
lamış bulunduğu Lıunu da Nazilerin 
yaptığı kaydedılmekte Konkord mey 
danındaki heykellerin sökülmekte ol 
duğu, diikkanlı:ırdaki kıymetli eşya 
farın boşaltıldığı, buna Y' gane se
bebin, bir gün Fransayı terketmek 
korkusu olduğu kaydedilmektedir. 

Ruzveltin Vatikan 

nezdindeki uıümessili 

Roma : 22 ( A. A. ) - Ruıvelt 
Vatikan nezdinde ki fevkalade mu

rahhası beyanatında Amerikaya av 
det edeceğini ve fakat tekrar Vafr 
kana döne ceğini bildirmiştir. 

.L\merikan - İngili~ 
ittifakı şayialan 

Vaşington : 22 (A A) - Amt
rikan- lngiliz ittıfokı hakkmdaki şa· 

yialar üzerine gazeteciler in suaJlerine 
Amerika devld nazın ! öyle bir şey 
den haberi olmanığını söyle-miştir. 

Gn. Verei'in beya nah 
Londra : 22 ( AA) logiliz 

Orta. şark kuvvetleri baş kumantla-

nı Veyrei beyanatta bulunarak ya· 
yakında mühim hadiselere intizar 
etmek lazım geldiğini, zafeıin lngil· 
te.-ede olduğunu söylemiştir. 

Alman hava hücumJarı 
Londra : 2l ( A. A. )- Muh

telif noktalMa Alman· tayyarelerinin 
bugün yaptığı hücumlarda birkaç . 

ev yıkılmış, birkaç kişi ölmüştür.Bir 
kaç da hafif yaralı vardır. 

B. Hendersonun nutku 
Londra : 22 ( A. A. ) - Eın

niyt t Nuııı Hendersoo söylediği 
bir nutukta " Eğer mütecavizler 
sahillerimize ayak basacak olursa 
süratle tcmizlt1 ncceklerdir ,, demiş 
ve halkın uyanık bulunmasını tav· 

siye etmiştir. 

/"~~ı 

Lord Halifaks'm ! 
Behçet Uzu tebr.iki 

Ankara : 22 (TUrksöziJ 
muhabirinden) - Lord Hali 
faks lzmir belediyesine bir 
mesaj göndererek muvaf· 
f akiyetler temenni etmiştir. 
fzmir beledlyes; bütün bu 
nozik3ne hareketlere te,el<' 
kürle mukabele de bulun 
muştur. 

Amerika rreşrinisaniye 
kadar harbe girecek 
Va~iııgton : 22 ( A . A. )- Meş · 

hur Arııt.'rikıın g:ı.zctcci -ı i Irörst Awl!
rik:ının Te şrini:-:anidcıı evvd harLı: 
girect•llini ynzınııldndır. 

Bu!ğar -- Ro.nen 
anlaşması 

dudu 1912 dek i lıucJu t of ocakt ır. Ro· 
manya bul ğ;ı ri s ta ııa DıırostQ, Balcık 
ve Kalt~ t ko gibi üç büyük vil'lyeti 
terkt.:t ıııek ı ed ir. Nihai anlaşnıa imzala· 
nır imzalanmaz Bulğar kıtaatı bu vila
yetleri işğale başlıyacakıır. lşğal üç 

~v1ısır İngilterenin 
yanıbaşındadır 

1 saatte y .ı pılacaklır. Nüfus mübadelesi 
l hakkındaki müzakerelerin 15 gün da· 
i ha siirınesi miihtemeldir. 
1 .. i~o:ncr ı ler de ba:t:ı talepler ileri 

Kahirr: 22 (A.A) -Mısır mec
lisi hir gizli celse akdetmiştir. Baş 
vekil ~Hasan Hayri paşa İtalya Mı· 
sıra tec;ıvüz edecek oiursa Mısırın 

ilanı harp edeceğini Leyan etmiştir. 
Mısır, İngiliz-Mısır dostluk ve itti ı 
fak muahedesine sadık kalmaktadır~ \ 

· surmuş ~rse de Bulğıırlar bunu reddet~ 
miştir. 

Yü7. bin Roıneı 

Berbera'dan çekilen ı· 
İngiliz k~ vvetleri 

Kahire : 22 (A. A ). Resmi 
tol,Jiğ : Batı gölünde hiç bir deği · 
şiklık olmamıştır. 

Samalide : Berbera'dan tahliye 
edilen lngiliz kuvvetlerinin hepsi 
şimdi ağırlıklariyle beraber Aden'~ 
varmış bulunmaktadır. 

Cebelüttarık üzerine 
yapılan taarruzlar 

Cebelütlarık : 22 (A. A )- Dün il 
gece Cebeliittarık üzerin~ yapılan 

hava hücumunda bir düşman tayya-

Malta 

resi denize düşürülmüştür. Bundan 1 f k b b '.J . .. . ten uçmuş a at om a afamaııan 
evvel yerıJf' çıkan bır yangın surat· 1 d.. .. I c1 · 
1 

.. , .... 1 .. .. M··h· h onmuş er ır . 
e soııouru muştur. u ım asar · 
olmamıştır. Zayiat yoktın. ı Son1aHye bombaır<lımarı 

• Londra : 22 ( A. A. )- İngiliz 
Parıste Lu ne park tayyareleri ltalyırn Scm:riime bü· 

Pans : 22 (A A.) - D. N. B. 
Bildiriyor: 

Paıisdeki Lune p:uk tekrar açıl· 
mıştrr. 

Binlerce Parisli Maillot kapısın· 
da rande\ u vermekte \ie sulh za-

manındaki gibi vakıtlarını geçirmek 
tedir. 

yük taarruzlar ~aP.mış, tam isabet 
ler kaydedilmiştir , 

160,000 11 l:Jomba 
•ı il 

Londra : 2.2 ( ıA. A. )- lngiliz 
ler tarafından ~Jmım toprnklail 
üzerine yüz bin horuua ıatılmıştu~ . 
Altmış bin bo 1 ">a da ~iman iş· 

1 gali altındaki to
1
praklara alılmıştır. 

---
(F- M E S E L E L E R ·, il GÜNÜN KARŞISINDA 

C====::;===;;:;;::=::;;:::;=:=;:;:;;;;::,~~~~:;==;=~ ~:=====================~.o 

Muhtelit tedrisata 
o · b· I ıızete.'>İ meınlekelimizdP. Cümlıuriyet 
uır sa .ı l g · • ht ,.1 d . 

d 
. d b . 1 tb 'k crlilınekle ornn mu e . ı le ıısnıın 

cvrın en erı ıı ı 

b b 1 d dolayı pek y akında ka ldırıla;:a~ını ve 
azı se cp eı en 

kız, cı kek okullaı ının ayıı ayrı ola~~~ın.ı ya zıyordu~ 

B 1 1 f rlcla Maarif VeKıllı~ınden ve nlah\. 
u mcse e e ra ı .. h · · 

d 1 d ı ıı. z tahkikata gere mıı lelıt tedıı sn-
ar ar an yap ır;ımı · d l'Y·ıd · 

t k ld 1 k t ''y•n mevzuu bahıs tısı ır . 
ın a ırı ınası a ı .. ·k · 

M h 1
. d . t okullarımızda tnlbı edılmesı 

u te ıt te rısa ın 

nyni zam~ndA bir rejım dawısıdır 1 . Muhtel it ıedrj ı;a· 

tın bundan birkaç yıl önce kalılırılrp~sı yplıında bir ce

reyan meliCı.lt olduğu b.ız ı kimseler l a ıAfıııtJ .. n on.,ya ~tıl· 

mış fakat M :ırif Vek aleti t arafından tel-1ip edilmiştir. 

Önümüzdeki seneden ittbaren muhtelit tedrisatın bl
<lırılmıyacağı g ibi Anadolu vilayetlerinde yeniden muli· 

telit tedr isal yapan okull:w açılac:\ktır. 
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7 30 

7.35 
8.00 
810 
8.20/ 
8.30 

12.30 
12.35 
12 50 
lJ.05 
13.20 / 
1400 

1800 
1b 05 

18 50 

18 50 

19.15 
19.45 
2000 
2030 
20.50 
21.15 
21.30 
2145 

Pıogram ve menıle:ht saat 

ayarı 

Müzik : Hafif program (Pl) 

Ajans haberleri 
Ev kadını yemek listesi 

Müzik : Hafif pıogramın 
devamı 

Program ve saat ayarı 
Müzik 
Ajans haberleri 

Türk: Müzik 

Müzik : Karı~ık Pıogram 
(Pl.) 

Prngram ve saat ayarı 
Müzı k: Muhtelif Memleket 
lerin Halk Havaları 

Müzık : Anadolu Halk 
I-Lwalilrı 

Müı ık : Radyo "SWING" 
'I riıı'su 
Tük: Müzik 
sa<ıt ayarı ajans haberi 
Mü. ik Fasıl heyeti 
Korııışma 

Müı. k : Türk 
Konuşma (iktisat saati) 
Konuşma (Radyo gazetesi) 

Miizik : Radyo sal"n or 
kestrası 

22.30 saat <ıyarı, Ajans haberleri, 
22.45 Miiz.k : Cazl,and (Pl) 

23.25123 30 Yarınki program, v..: 
t:apanış 

----~k----------.-..---------..------: 
811,vekllet Beden Terbiyesi 
Genel DirektHrlUiU Seyhan 

Bölgesi Seşl,anlıjından: 

23/ Agu,.to ... /lü4Q Gununden ili· 
barcn lıir bııftıı içinde Beden Terbi· 
ycıi mtıkt:lleflt:rinin son ınuayenele· 
ri yapılacaktır. Muayene (eski 1 lalk 
evi) .BcJc:ıı Tcrbiye~i binasında ak· 
şamları s:ıat lıe~tcn sekjze kadardır. 
Mukelll"ftcı· ııUfus cuzdanları ile 
birlikle iki>er vesikalık fotoğraf 
&elirec~klerdir. 1 i24ü 

Biz 1ehrin, ba~kalarınca en ku
lu,;tUr, bi:tce r.n ucuz ve gUzcl mey· 
hanesiude içerdik. l ler akşam kadınlı 
erlı.:ekli on bt>ş, yirmi kişi, bol bir 
<ıigara duru~un içio<le, gulup egleoe• 
rek - ara sıra kavga ela ederdik -

buyuk bir hu içinde ,} uvarlanırdık. 
Aramıı.a karışan kadrnların en iyi 
tarnfı da paraya metelik vıtrmemelc

ri idi. 
Size bah!ictnıck istediğim kadın; 

l\.atioka, bizim me_yhaoedckilerio en 

guzeli itli. lncl', uzun boylu, sarışın 

dal "ibi uiı· Romen kadını olaa Ka
tiaka bir gi.'ce teklifsiz, tekellufsUz. 

bizim nı • j b11nt!ye gelmiş , aramıza ka

rı~mışh. ilk defa ayni masada içtlgi

miz akş ... nı, bana : 

- Sen iyi bir erkeğe benziyoı·· 

11ıııı azi:ı.im, demişti. Çok gUul rakı 

içiyorsuıı Alı, rakı ne gUzel içkidir. 
Rakı ile t·rlıoş olmak. ve sonra da 

ho\· ardalık etmek ! 
O l!.:ceJen ~oora Katinka ile ar· 

tak do"l ol ıuu~hık. İyi kadındı. Yal-

nız biı- derdi vardı. Anlıyamadıiıın 

-····------.. .................... , ....... -----------.. • 1 Adana da 
Çıkmak 

bunalmamak için dağa 
inmeli 

o n gündür Karataştayım. Bu on 
gün içinde Adanadan buraya 

g-elenlerden oradaki tahammül edilmez 
sıcağ"ı duydukça Adana nrn ancak r ili 
kilometre cenubunda Çukurova ikli
mi içiııde oldu~umuza adeta h.ıyıet 
ediyorum. Eğe denizi sahilinin ekser 
yerinde yaz mevsiminde dürt güzle 
beklenen ve bazı günlerde temıııniyle 
mahrum kalınan öğfoden sonra ı;ıkup 
ancak grupa kadar devam e<lc:n Ce· 
nup rüzgarı (meltem) burada gunıın 

yirmi dört s,ıatinde mevcut. ~a~d t 

termometre olmamakla h~r.ıber hara
ret derece.~i de günün en sıcak saa· 
tinde teı letmiyecek ve akşam uzerı 
de hafif üşütecek derecede.: 

değil, denize 

- Yazan -

s.o. 
p lajın güzelliğ"iııi Adanalılara u

zıın uzadıya anl:ıtınağa kalkış· 
nııyacagım. Bununla beraber eminim 
ki ckseı imiz buranın zevkini lilyıkile 

• ALMANYAYA 
DERi iHRACI 

Şehirler arasındS:l tak~imat yapıldı 
1 ıtanbul : 22 (Türksözü muh •. 

birinden) - Dün 33 bin liralık ihra 
caat olmuş, Almanyaya yün, balı, 
Yunanistana 10 bin kilo kımyon, ke· 
pek, lsviçreye fındık içi, tuzlu ko 

1 
yun bağırsağı, Çekyaya susam, fın· l 
dık içi gönderilmiştrr. 

Almanya ya yeni anlaşma n~uci · 
bince ihraç edilecek olan bir milyon 
liralık deri belli başlı ihracaat şehir 
)erimiz arasında taksim edilmiştir. 

lstanbuldan 650 bin liralık, iz. 
ruirdtn 200 bin liralık, Mersinden 
100 bin liralık ve Samsundan 50 
bin liralık ihracaat yapılacaktır. 

Fakat ellerinde fazla stok mal 
bulunduran bazı büyük firmaların 
alakadarlara müracaat ederek bu 
ihracaatı stok miktarına göre yapıl-
masını istediklerini duyan küçük ih · 

racaatçılar derhal şikayetlerde bu
lunmuşlar, bu takdirde kendilerinde 
az stok bulunduğu için zarara uğra· 
yacaklarını ve ihracaat müsaadesi 
nin evvelki seneler yapılan ihracaat 
miktarına ve mü~ssesclerin t skilik 
ve yeniliğine göre verilmesini bildir 
mişlerdir. 

Adana Askerhk Şübesin
den: 

Ankara Yüksek Ziraat eoüstitü
sü veteriner fakultcsi asktıi kısmın 
da bu yıl sivil tam devreli lisef('rİ
den iyi ve pek iyi derecede mezun 
olan ve olkunluk imtihanlarını ver· 
miş olmak şaıtiyle talebe kabül e 
dilecekdir. 

istekliler şartları almak üzere 
Adana Askerlik şGbesine müracaat 
farı ilan olunur: 122480 

1 TÜRK S Ô Z Ü'N ON KÜÇÜK il l KAY ES l 1 

bir Jer<li. 
Biı- gUn, Katinka oturduM;u oda· 

n111 parasını veremedi, benim odaya 

göç elti. Bco :ıltı katlı bir apartııua· 

nın en llst katında tı>k bir odada o· 

turuyordum. 

Butun c:1yas1 bir ba vuldau iba· 

r~tti. Bir gllıı odama döıınıııştum. O, 

duba gelmemişti. Bavnlu açılı{t. için· 

de çamaşır ve bir <lı:fter görtılu.,·or 

du. Bu Katinkanın babasına hitaben 

yazdıgı hatıra defteri iJi. Babasına 

hitab ediyor, fakat " Bu defleri sen 
asta okuruıyacakııın babacığım ,, di· 

) ordu. Sabifder<l~ buyuk sırrı gizli 

idi : 

ları ve dudakları çok gUzeldi. Sen 
bt!ni bö.) le minimini bırakıp gittigin 
zamandanberi sender geçti. Ben btt· 
yudum. BuyuJuguuıu anlııdıtım za 

mnn içim Vac;iliskunun dudaklarını 

çekıni~ti bııbacıgını. Ah, Dt' gllzel ö-

pllj ordu. Ouu kızlılımın mahvolma• 

c;ına ra~ıueo aff ediyorıım. tGıızel Va· 
ııilisl< u .. 

Vasilic;kudan sonra Adakal~li e!I· 

mt'r bir Ttırk delikanlısı, ondan son· 

rıı snrıpn hir spoı·cu, sonra ... 

Bir glln sonra !'len gcl~cı-ktin ba· 
ba. Oııaltı cıMne ayrılıktan sonra sana 

kııvuşacaldık. Annem telgrafını göz· 
yaşlariyle nlatınıştı. 

-.. 

)r 

tatamamış ve tabiatın, Ege rd 
ki Jiğ"er plajhırdan çok istisn~ıb' 2ı 
kilde Çukurovaya bahşettiği. ._, 
net tabirine Uyık latif rne~kı 
bakımdan da bir çok isi rJdel tec 
mah:-um kalnu~ızdır. • Kilometrelerce uzayan ve 
içioe kumlu sahilin kavradığı il ~ 
bir yaşındaki çocuktan ayni Y lll 
selmiş doksanlık bir ihtiyarın .ti I< 
yosunu tehlikesizce alabileceği le 
ve uzun mesafe ile derinleşe~ .J 11 

niz ve bunun üstüne süzülen Dl-" 
. 1 yı 

vıyo e .. , ~ 

Ô.çüler kanununa muhalif ll"'JO 

beraber burada bir kilo ik1 la: 
gram yani dört kilo, bir kilO ;!:,• 
rada terazinin küfesi mide, v ~'' 
işliha, iki saat evvel tuıulınuŞ tuıı 

dört kilo (yalnız öğle yernd1 tın 
alırken sayın parti başkanılfll1 

Fahriyi hatırladım. hayli kulald -
lam ıştır. 

Plaja rağbetsizliğin sebebi 
dıklarımdan sordum. Yolsuzluk, c 
sizlik ve konförsüzlük... f , s ayın Adana valisi BaY ..ıldir 

tünün bir çok hayıı lı ~ 
işleri gibi buna da el kor:i-ll 
memnuniyetle öğrendim ve e111"'. 81 
gelecek yaz yollar daha munt• ' ' 
plaida daha iyi bir şekle ıi",lc 
çalışkanlığı kadar sıhalın kıyııı"._d 
medeni yaşamanın da zevki"~ 
Adanalıların da rağbeti artac"İ~;~ 

l 1( 
İogiltereye hucliJ11 ,•ğ 

hava, fenalığınd• fr 
tavsamış tır 

Madrid : 22 (A.A) - Se Bı 
alınan :haberlere göre, sali~e ~ 
Alman mahafili lngiltertye ırı 
farın hava fenalıtından dol•Y' liri 
sadığı bildirilmektedir. _/.:_ 

tel 
Fakat; biı- gun evvrl, 0 /.la 

bir garson yollayauk beni ç 
zcugin bir mUşteri bekli.)'ot~ it 
kaçırilmazJı. Zengin ıuuşte~ hı 
bir adam<lı, Onu çabuk y•'J.; 

Köye crkeıı dönmek. ta:ı• Ş~ 

' bahlc:yiıı onu uyandıı-maJıaıı J iz 
fırla<lıuı, -ıoluğu kö.} Je aJdıııt· 'lu 
çoktan uyanmış buldum. l; 

. . . . . " 
Nihayet geldin. OtoaıobiIJ ı~ 

• ' C:e ken şaşırdın, sarardın. Soıır ~ 
~r.y söylemecleu önUaıUze cıaıı illa 

dın. A'İ 
Akşam seninle yatmı1t11' 6' 
DeHt:ı•i lutpadını. O s•'' ta 

tiııka odaya gelmişti. BenİIO ti 
ekudugumu ıorUnce biı; bİ',;t\ıa 
lt:ruemiş, dişarı<>ıoı seyre J•, tı 

- Bitti mi.? diye: sordıı 
- Bitti Katinka, dedilll u ' .. 

il" \I' 
alJı. Bavula koydu. Soıır• ıı.•' 
alarak: PU 

- Allaha ıcıwaı·ladılı •.; 9 
met Lu ltadarmı~.. J~) 

Katiuka, Jiyc ı;esleO .,,,.eaj 
man o kapıyı çoktan kap•

111 ltıı 
r l 



• 
vaa1ietname 

t dô Pi öle 
IÖyl "' ur valiyetname· 
f>ot-e "-•kta idi : 
er" _, oldUpm Ruen ıeb

IQe vıriaim olarılc kabul 
UtD Ye ._ 
6a, bi ~en"ul ve ııyn ..... 
Plrı~ aervelimin, enıla-

tD R il öldütüm andan 

TORKSOZO LWf e S 

e Vekaıetı 
proje hazır 

Fakir halkı ev Sahibi yapmak 
A.lwı :12 ( Türks3ıü muha.. 

birinden ) - Dahiliye Vekileti ka· - • 
zmcı a olan vataad··'an da eY SEHIRLKRİN iMAR PLAN· 

... LRINDA UCUZ EVLER. 
sahibi yapmak te banlan çok uca! MAHALtESI AYRILACAK 
aralar temia etmek için mülııieı bir VE BURALARI BELEDIYK 
kaDllll projelİ lauar ..... ır. LElt IST!MLAK BD&UK llU 

ICmunua büktlmleri belediJe ta SENE ZARFINDA EV YAP-

tirle taklitle nrebilecelderdii. Ta•. 
litle alman araalua 'yıpdecalc W. 
nalar beclelia öd...a. bclar beı. 
leclirelere ipotek& bllcaldlr. 

Aıa adediaclee fala t.&p ça
bna miracaat •ruıaa ıöre br 
reket edilebileceli : aıibi artbı• 
eluiltme kanunu tatbik dlecek-rafandan yerine ıetirilecektiı. TIRMAK ŞARTlYLlt VARİ· 

L- DATI KIRK LiRAYI G&Ç-
Kanuaa pe, pbir ve blawr M1YEN HALKA MALiYET tir • 

lann imir plinl1rmda UCUZ evi• FlYATlNA ON SENE TAK· ArA alaolar iki aeae içiach ew 
mahallesi olarak ıösterilen kıSUD· SlTLE S A T A C A K yıpmata mecbar olaalr'areır. Mcc-
lırda binalı ve binaste yerleri bele· ----- • --.- bari mazeretler olmıbazın ev J9P4 
diyeler, istimlik kanunundaki usul-
ler dlittlİnde iıtimlike ulibiyetli lan itlerin masrıflınnı arsa bedelle· tmnamtf olanların araalm •JDİ fi. 
of!\caklardır. rine ithal edemiyec;elclerdir. yatla belediyeler tarafıaclaa ıeri ala 

Ucuz evler mıballeai ıynlmallPf Arsaları belediyelerden alacak· aacaktır • 
uenteh· bil . . rme terlcetmiı ol· 

lcabt.1 .. ~orum. Ancak ıu 
11 lir.ıaıdar: 

olan imir planlarında tadilat yaP.· lataat iki senede bitmemif ve lar burada ev yapmalı teabbüt 04ie • t lacalstlr. ceklerdir. bu mecburi ıebeblerdea ileri rel-
Belediye istimlak ettiti bu yer. memipe yine belediyeler ıatma • 

Et: Raeo ıehri benia1 va· 
\iiD ~l ederae, her ae· 
'Ve ~""*Wc bir ıaükifat 
w, tilti ~rı ile fevkalade 

mtlc IUr • teçhiz ederek ev· 
.. üne Ja;~ ioaan Df'llinİD 
çiti •decekür. 

"Plllt!lll.~ İçia bir mlAba· 
~Ye b.. IDBubabya il· 

-..:hrin doktorlan bl 

•rd .. lncere muyeme 
baui~ MiWıt bu çiftlerin 

00 "erilecelrtir 
l>ila f ' 

e Dllcd ,_.ili 50 bin fr•nlu 
rıntcıa ;" Verilecek, dipr SO 
.,, 1 icadına çeyiz yıpda· 

Ylıİyet..~ 
Yerine ~e hiilcümleri kaç 

baıc''tirilmiıtir.? Bupn yi 
? a....;,•lar tertip edilmekte 

.... leaef meçhulümüz· 
. t 

:•. •nlh hukuk mah-

d 
11 •atı, memurlu
an: 

kerci M 
ıfet) ebaıet lazı Emine vık· 

e Adana evkaf idareaile 
GlvM lbiiıterelderine ait (ıır 
be ebaıet ile miifterek di
~ larilcihaa timalea tariki· 

çelikzıde Ahmet kızı 
ltırefbir bap hanenin fUJUUD 
'Vt h .1~ aablmuma karar ve· 

1"8c:İ ibale rünü elan 28 
• 940 lanniade muhammen 

Ylıde JdfllİI betini dol 
• 

1~ oldutanclan pey aüren 
teahbldü bala kalmak 

tQ çak arttırana ihale edil 

~-:D ı&ı llliddetle tem· 
IOll ihale IÜDÜ 

-9-940 Puarteai ıünü •-
• ~e bııhyarak ( 12 ) de kab 

':ı ~c.imdan talip 0 
bu• ediye mezat ıılonunda 

... .._._.UM oluav 12244 

leri, istimlak bedeli ile plia ve cfi. Arsalan ılacakların müracaat ralc baılcalanna 11tabileceklerdir. 
ter maaraflır yekUnundın fazlıya ettikleri tarihte • a f i ıelirleri 40 Yapdacak evler on aene bioa ver 
olmımak üzere metken yapılmuı, lirı11 ıeçmiyecektir. l.,...t kirıir ıi•inclen muaf olacakbr. i8u mlilt· 
ıartiyle halka Atacaktır. o&.cek, limm prül• yerlerde ~er· lelerde ev yaptırmıı olanlll' evf61t· 

Belediyeler bu mahallelerde J!a· piç İDfUt• miisıade edilecektir. ni aacalc ucuz ev yaptırmak ıartl•· 
pdacak aydmhk, kald1r11a, 111 teliA· Belediyeler ar11l111 pefin parıy. nnı haiz olabilenlere ıatabilecek .. 
tı ribi umumi vazifesi dahilinde o· la v~a 10 seneyi geçmemek pr· lerdir. Mıli vaziyeti müsait olan be 
............-------~-------- l lediyeler evleri de kendileri inşa et• 

tiri_p maliyet f!Jabna utabilecek
lerclir • 

SPORDA 

TOPLU 

HAREKET 

H 'pimiz pek iyi biliyoruz ki spordan r•ye : 
Bedeni rüzellettirmek , ııhhıtli, neı'eli , çevik olmak ve aatlam bir 

vücudda satlım kafa elde etmektir . • 
ç k kısa bir tarif ile (Spor) a ınlathm. lilu hasusta binlerce eser varken 

k ıko k -ek icabetti. Asıl anı.tınık iıtiyecetlm nokta ıudur : 
ısac e..... 1 . r b. d k • s . büt•n milletler için ıiyuf ve çtıma ır proparın a avveti ve 

mühi!
0
bir va~hk olmuttur. Misaller çok. . . 

Milletler kendilerine ve kendi bilnyolerıne röre ıpor programları ÇiZ• 

·.ı ..... Si• do ( Spor ) u ele aldık artık. Beden terblyui kanunu ve bu· 
au,..erulf. • . · b. k l d" 
nu takibeden en son nizamname bıze yenı ar uvve ver ı : 

( Geoçlik tqkil&h 1 ) • . . . . so Atu t 1940 dan itibaren Turkıyenıa her tırıfında ,ençlık teıkıli· 
bnın faaliye;i= görecetiz. Bu tefkilltm en büyük lcarakteriıb'lr durumu : 

Sporda toplu hareket j . . 

Y • • bi k 1rencin bir 11ayı plerek tek kumanda altında el birlıli 
anı • rço • M ., ''-Lll · · ·11.. ·ı · • . Lft•mua. etfelUDNi. ıpor yıpm111 . aan Yııı:a elman , .. 

ı e lf rormuı, ·- . edriaat "bl 
mekteplerde talbik ettiti topla l fi · 

Esasen Türkiln ea blyiik ıpor harikaları he~ toplu hıreketlerind~&~~~-1 
1 

d et'rmedi mi ? Çok uıakl11a 11tmete IOıum yok • .uua .. 
eser er mey ~na. ~ ~lıhm Türk ordusu dokuı ıünde Afyondan lzmire SOO 
~1vaıını rö~ onu;; ? Tınare ile otomobil ile delil ; yaya 1 Topla olarak 
ı. omdetre ratb6met.ır. mı ı-- ve t.w-hizab ile dokuz pnde bet ytlz kilometre 

ve or unun u• ma -- -~ 
b b d d 

• ü --'n azamet ve kıyroetlni difilnün6z • ar e ~ e e yur mauı • 
Demek oJayor ki biı Türkler her zaman ıporu toplo hareketler ile yap-

m•ıg_::a(Tdpla hareket ) bizim prensibimiz ve önemli düıtaramaıdur. 
llız• •1111 S•raı 

Küçük faribeni erkek 
oldufu anlaııldı 

Dotum ._ Çocuk balume .. cle 
bir galat'• tabiat duoyaya geldilio.i, 

bunu kas mı otlu mı ? oldaı-aa 
h•nU• kat'iyetle mal6m olmadflaa 
yumı,tılt. Ognnclfllmise söre bu. ço-

calwa erllelr. oldaaıu Aala,ılmlfbr. Ço
cukta erkeklik aaavlaeındu baabtlar 

' ve kadib mHcuttur • 
Y alms idrar yola kadibi.n altaada 

tam•miyle açaktır. KuçUk bir aıaeli
yatla ipoıpadyu'm bc::rtaraE edilece
ği Ye çoca&wı erkekli&ine hiç bir laa
lel ıelmiyeceli haber almmı,tır. 

Seyid Tekinin oğullatı 
bir mekteb yaptırıyor 

Milli Mensucat Fabrik .. mi· 
euiılerinden merhum Bay Seyicf Te-

kio'io otullan, çocutu çok bir emt· 
te babalan adma tam levreli bir 

ilk IHkteb bia111 fAPb•I• brar 
vermiılerdir. Merhum Seyid Tekin' 
in maarifperver otull•nna, ıerelıc 
babalarnaan ada Adaaaam kalbinde 

,...atmık, ıerek Adana maarifi.., 

büyük bir bizaıette bul111MBak ıibi 
iki tüzel mak11d. iatihdaf eden bu
h1reketlerinden dolayı Adana namai 
na teıekkür ederiz. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün rök 1üzl IÇlk , 

hava hafif rüııirh idi • F.a çok 1(1 

cık r> 'ı,J: li J,oc,yi bulllap -
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Pamuk -Hububat 
i{J[o f.lATI 

CiNSi ııız En çok 
S K. s· 

ı ..... =-===---=:ı-~=:=-':""""':--l~~-

49 
45 

0000 ,_1_4...,..__. 
5,20 

•-,,-y--e-rli-f-4-,5-!l--•-,-,5-0--ı 
,_AJP........-._a --l---=3_,,,2,...,,.5 __ 

1
_s.,..-,s.,...,,1,...5 _

1 
Yulaf 3,86 4,13 

22 I 8 I 1940 
Kambiyo ve para 

lı Bankasından aJınmııbr. 

~k ı--
Fr-ank ( Fran.ıı ) -0- 00 
Sterlin ( in(iliz ) -5-24 
Dolar (Amerika) 132 20 
frank ( İsviçre) ()O -00 

Adana çiftçi birliğinden; 

İlan 
lnhi~arlar umum müdür
liJ.ğü Adana Tütün fabri
kasından: 

9-23-8-23 12199 

ilan 
iskan müdüriyetinden : 

60 lira aylık ücretli Kozan lakin 
katipliği münhıldir. T;1)ipler arasın· 
da 2-9-940 tarihinde müsabaka 

Köylerde ve şehir civarında su 
çıkarmakta mazotlu motör kullanan 
.J>abçtcilerJe yine mazotlu motörle imtihanı yapılacağından isteklilerin 
köylerde detirmen işleten değirmen , 3656 sayıh kanunun 17 inci mad· 
cilerin mazot ahrlcen kullanıcakJar1 desi mucibince gereken evrakı müı· 
vesikaları elde etmek için birlifimi- biteJerile Vilayet makamına müra· 
ze müracaatları lüzumu ilin olunur. caatları ilin olunur. 12242 

12239 21-23-25 22-23-24 

• 
T. iŞ BANK ASI 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
1 

ikramiye Planı 

Kefid•l•r : t 'ubat, 1 Marı•, t Alu•to• 
t ıkincile•rin tarlhl•rlnde yapılır. 

• ı 

Kumbaralı ve kumharasu: hesaplarda en az elli lirası 
bulunanlar koraya dahil edili!· 

----- 1940 (KRAMIYELER1 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
.·3 

" 
1()C)I) 

" 
3.000 

" '6 
" 

500 " 3.000 ,, 
12 ,, 260 

" 
3.000 

" 40 " 100 
" 

4.000 
" 75 " 50 

" 3'450 ti 

210 
" 

25 " 5.250 ,, 

T. iş Bankasını para yabrmaklı, yalnız para biriktir-
miş olmn, ayni zam11>da talihinizi de denemiş olursunuz. 

Düziçi köy enstitüsü müdürlüğünden 
Beher takımın ilk Teminat 

Cinsi Adet Muhammen bedeli 
Lira L. Kuruş 

Bir ceket, bir pantalon, 82 15 92 25 
bir kasket 

1 - Yukarda mikdarı, muhammen bedeli, ilk teminatı gösterilen el· 
bise 2/9/1940 Pazartesi günü saat onda Bahçe kazası Mal müdürlü~ün· 
de eksilmeye k:onulacaktır. 

2 - Taliplerin ihale saatine kadar teminatlarını yatnmaları ve ika· 
metgahlarmı gösteren vesikalarını beraberlerinde l:ulunduımaları lazım· 
d1ri 

3 - Şartnameyi görmek isteyenler idaremize mür!'caat edebVir. 
18 - 23-27-31 12235 

MATBAASI 
Getirilen yeni malzeme ile TürksöıÜ ' 

• 
güzel işleri süratle çıkarır 

T A B 
CJDDODOCJCJ 

aooaoo 
CJODCJ 

00 
CJ 

CİLT 
DDOODODD 

OCJOCJOO 
CJODO 

[J[J 

o 

KiTAPLAR, MECMUALA'R, 
CEDVELLER, ÇEKLER, BfLETLElt• 
VIZITLER, HARiTALAR, Pı.ANLAllı 
BUZLAR, HER BOYDA oEff f 

RENKLi AFİ~ 
HER T0RL0 RESIMLl VE ıtEN~ 
KILAR SÜR' AT VE NEFASETLE 'JV. 

•r 
KIT APLARJNIZI Ş A R K KAR J VE l'\tıaı 
A VRUP AKAR! NEFiS BiR ClL 1 re ~ 
GÖRMEK iSTiYORSANIZ TOR',. 2 
MÜCELLITHANESINE GôNO la" 

ZARiF SAG~! 
~ır 

BiR CIL T BÖLGEDE ANCAK ~ri 
ZÜ MÜCELLlTHANESINDE Çl~~ilir 

M 
ıber 

.----------------------zAın 
TÜRKiYE CUMHURIYE~•i 

' 

1 

Ziraat Bankasıti 
Kuruluf tarihi : t888 

ll>r 

Sermayesi: 100.000.000 Türk.Lirası :vk 
Şube ve ajanı adedi : 265 llıak 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelrri "n 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve- ihbarsız tasarruf tieSl,ı~ 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekiJec~ lltu 

kur'a ile aoaQ'ıdaki plana göre ikramiye dıtıtılac•~tıl' la ~ 
4 Adet 1000 Liralık 4000 Lir• kop 

4 " 500 " ~ 000 ,, &.ık 
4 " 250 ,. 1000 ,, ,. $ 

40 .. 100 .. 4000 ,, L d' 
100 " 50 .. 5000 ,, tc 
120 " 40 " 4800 " ~ 
160 ., 20 ,, 3200 ,. 11 lar 

~lk 
DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene i~' '4 ka 

radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktıtı takdirde nkli'1 
20 fazlasile verilecektir, 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyyliil, 1 BirinckamJDı 1 t 

..__v_e_!Haziran tarihlerinde çekilecektir. _ -d:.:Y 
-- aıya 

Ehven fiyatla 
Yazıhane eşyası satılıktır. Al. 

mak istiveolcr ldarehancmize mü· 

racaat etsinlar 

12215 5-6 

/llrıa 

T .. k H f( aJ tem ur ava ka 

Jı;*aha 
aza olına,. ~'lar 

-'~•n c 
/. arif 

· t lteki 
Umumi neşrı>'' af 

Macid ~ ~ 
Adana Türk!Ö:ıll 


