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Urıt: • 
·~rı on sekiz yıl önce ana 

n t" 
a insat <ı or~anna kadar uzanmış 
bir ist:1

1~ \'e maksaUannda aman
'iln s 

1 ~Yı; büyük kumandan Ata
J u :v Ve idaresi altındaki Türk 

, atanın h . . . . d b J.u. arımı ısmehn e oğ· 

J11'ürl.; O•d 
Olflink- · k usunun kuvvetleri hakkın· 
" Bu u anaatlar şu idi: 

da ha ordu, her hangi bir taarru· 
Şını b' 

da~ıl ır verdun kalesint çar· 
u acakıır 
l""lesap .. ,, 

u irnan tamaınen yanlıştı. Anado
I !erinin ~ kulvi maksadı kale kuv
ulcırıiyec ~ avenıet ve dehşetleriyle 
"31. Çunk: kadar büyük ve sağ
Zarurct .u'. Anadolu hayati ve kat'i 
b·ı •çın ·ı·h 1 ıniyorı sı a ına sarılmıştı, bu· 
Er.er ardı. 

6 o trii 
un dışın n_ istila kuvvetlerini arıa-

~ s~Vdit~ ~Uterneseydik, inandığı-
fi!rı nıuka;ız, üzerine titrediğimiz 
lJlcşıniş i dcs şeylerle beraber, 

bir h~ıc nsa~tık şereflerinden mah· 
rlar hiirrj duşccek, belki de uzun 
u olarak Yet Ve istiklal zevkinin yok· 

;~tik. l<irn::~ derin iztirabll'r çeke· 
v:.-41 dayan nın kuvvetine, yardı

di llliitc llladan, sırf kendi cesaret, 
Vaz· • landık B. ı vastalanmızla zaferi 

1 Vata~da ır harbi kazanmk, bir isti· 
lltıırı Şİ~d k~vrnak için, hatp vasi
~tf atraf ctı bir sebep olamaz. 
U~ii ile 1~da. toplanarak iman bü-
- ınılli · venerck vıcdan, milli gururla-
içinde b ayaklanmak kafidir. 

tri, bize ulundutumuz dünya hadi
~rtıc.. ders 

1 
Duınlupınar zaferinden 

ia getiren a ırıayı ve bu zaferi mey
ucı~ buh.ırıırıa !cbeblere sadık kalarak 
/•u~ birind Yı emretmektedir. Eğer 
:._vuz bcı· ~ vatan eteklerinde bir 

r kahraırırse, öiçü olaraK, Dumlu 
atını ~anlannı ve onlann döğüş 

Raya a~~zlcriınizin önüne koyarak 
Bu~ün •;:a~ız. 

~ki 'furk urk ordusu, on sekiz yıl 
f evsaf Ordulanndan, hem vasıta, 
•riyle Ve hem de cesaret ve iman 
b Çok u·st·· b' · d' u ord 

1 
un ır vazıyette ır. 

ıı başı : arın ve orduyu yapan mil
ılıtıiş ~ a, çok inanılmış ve çok 

; 'f- ır şef vardır. 
Urk lll 'll . 

ı~ra, şi 1 etı Dumlupınar zaf erindc:n 
ınarık _ . b' . c ası, • ... uvazenesu ır netı-a s· -f: rıetic ~ruklcnmemiştir. O bu bü-

li, içt· cyı, rtıemlcketin, siyasi , ikti
ıına· h bik t 1 ayatına bir deva olarak c . e ??ıillcrnıış, dünyanın en sulhsever 

Durı ll'ı~ olarak kendisini tanıtmıştır. 
ırı v /sali; her şeyden önce has
lur . e ekar, sadık bir dostu olu-

n-G,:n. olduğ-u gibi bugün de zafe-
ı..,ı b . . h. 

~e!::_cı 'i& ıfede ) 

YRAM~ 
jRDüNCOSA YFADAI 

Bugün Türk eno jısinin, Türk halıı <ınıarılıi'"mın_ 

zaferini kutlu~oru·t. 

Macar havacıları 
Rome~ toprklitrını 

bombaladılar 

·-------· 
Bükreş : 29 - a. a. - Royter 

ajaıısı bildiriyor : 
Romen erkanı harbiyesinin dün 

akşam neşrettiti bir beyannamede 
Romen tayyareleri tarafından yere 
tnmeğe icbar edilinceye kadar bi'r 
Macar tayyaresinin bir Romen tayyare 
meydanı üzerine altı bomba atmış 

olduğu bildirilmektedir. 
Son günler zarfında Macar askeri 

tayyarelet i müteaddit defalar Romen 
topraklan üzerinde uçmak suretiyle , 
Romen arazisi hukukuna tecavüz et· 
miş!erdir. 

Romanyanın protestolarına rağ· 

j men , bu tecavüzler , Braşov , Som-
1 meni ve Vintzul üzerinde tekrar edil-
i miştir. Roman yaya kar~ı hakareti amiz 

ı metimeri ihtiva eden beyannameler 
, atılmıştır. Bu gibi tecavüzlerin önüne 
l geçmek için la:ı:ımgelen tedbirler alın-

mıştır. Mamafih 27 Ağustosta bir Ma-
\· car bombardıman tayyaresi Oradia'nın 
1 Şimalinde Sccuani köyünün üzerinde 
1 uçmuştur. Bir Romen avcısı bu Ma-
j car tayyaresine hücum ederek, yaralı 

1 

bir pilotla Macar topraklarına dön
meğe icbar etmiştir . Bugünkü Çar-

ı 
şamba gür.Ü, saat onu onbeş geçe 
bu hasmane hareketler tekrar edil

l miştir . 

1 Bir Macar ; bombardıman tayya
resi Satulmarı tayyare meydanını mit
ralyöz ateşine tutmuş ve altı bomba 
atmıştır. Bir hangar hasara uğramış 

ise de insanca zayiat yoktur . Romen 
tayyareleri Macar tayyaresini karaya 
inme{?'e icbar elmiş , ve bir yüzbaşı 

ile bir teğmenden ibaret olan müret
tebatı tevkif ellilmi.ştfr. 

ı 
' 

Maliye Vekili Ayvalıkta 
A.)•vahk : ~!) (a. a.) - 1\1.aliye 

Vekili Fuat Abrralı dun, bir kaç gtın 
kalmak Uzere ~ebrimi:ı.e gelmiştir. 

bu millet, ruhunda uyanan ceddi bir tekamülle her gün 
biraz daha ileri adım atmış, Büyük Şeflerinin gösterdi~i 
yolda imanla yürüyerek bütün milletlerin gıbta ile bak
tığı bu günkü şerefli mevkiine yükselmiştir. Dünkü 
uyanıklık bugün daha ziyade ruh ve mana kazanmak
tadır. Yarın daha parlak blacakbr. 

Milletçe çok acı r ünler gördük. Fakat acıya alışan 
( Gerisi dörduocU ı-ahifcdc) 

Türk'ün 30 Ağustosu, buhran içi-ıdc bulunan mılkl
lere tarihin en gü cd ibret ders dir. MU\'<ızenesi bozulını 
dünya içtimai bünyesinin yeni larıhi hadist::leri bu~ısm
da dimdik ayakta duran Türk varlıgı, bugünki.i s;,r~ılmuz 
mevcudiyetini. yenilmez kudretini o güne, 30 Agııslos'a 
borçludur. 30 Ağustosta ne olduğunu Cılıana göst~n:n 
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S 1rası oa G Öre 

MUZAFFER 
KUMANDAN,_ 
İNSAN KUMANDAN .. 

A taturk, Jeninin en buyuk 
askeri idi . Kavgalarında, 

tabiyelerinde merlıamcts1z, maksadla
.-uıa erişmek için şiddt"t ve inadcla 
hudutsuz~u. F:ıltat O butun bunları, 
mukaddes tanıdığı gayeleı-c erişmek 
için yapardı. Onun siya,ı, asked de
hannın ytlceligi kadar. şefkatli ve 
saygılı idi. 

Başkumandanlık meydan mulıarc
bcsi bitmiş, toplar, silahlar susmuş 
harp meydanları boşalmıştı. Ataturk; 
bu harp meydan !arını yüksek bir tc· 
penin Uzerinden seyrediyordu. Ytız · 
lerce duşmao askeri ovaların içinde 
yatıyordu. 

Muııtafa Kemal'iı:ı bir :ıa .v Uzlı 

ekşidi, kaşları çatıldı, arkadaşlarına 

dönerek: 

- Şu yerde yabn yUzlerce 
delikanlıya yazık değil mi ? . . Niçin 
bunl:ırı Uzerimize surduler .. Yurek 
acıs ı, ne yapalım ki, kabalıat bizim 
c:lcğil ... 

Mustafa Kemal, yine harp mey
danlarını geziyordu. Yerde bir duş

man bayr.ıı gı gördu: Ar.lsasma döne· 
rek yaverine emir verdi : 

- Bir milletin bayrağı, o millı:· 
tin şı:ref ve i .. tikbalinin alametidir. 
Derhal o bayrağı yerden kaldırınız ... 

Hangi muz:ıffer kumandan acaba 
mağlô.buna k:ırşı tbu derece merha· 
metli ve saygılı olabildi _ Vt! olabili
y"or 'f .. 

Onun ölumuoe dunyanın ağl:ıyışı 
ve ona hayatında ve ölUmUnden son· 
ra da boslent!n hurmet ve tahassUr· 

ler onun bu insanlık vasfından doğ

muştur. 

Muzaff.r olmak marifet değil, 

'zaferi insanlığa yerleştirmek bir ma

rifottir .. 

K. O. 

Hayır sahiplerinin 

teşebbüsü 

Memnuniyetle haber aldığımıza 

göre merhum Seyid Tekin'in oğulla-

rı Yağcamiine bir minare yaptırma· 

ğa ve camiin bitişiğindeki umumi 

helayı kapattırarak o semtte başka 

bir yere bir umumi hela açtırmağa 

karar vererek bu hususta alakadar 
daire lle temasa geçmişlerdir. 

TÜRKSOZO 

• 

'Halkevimiz Gençlel-ilbu 
f gün Ceyhana gidiyor 
Halkevi bandosu da 

bayramı törenine 
Ceyban ve Osmaniytde temsil. 

ler vermek üzere günlerd~nberi pro. 
valarJa uğraşan Halkevimiz temsil 
şubesi elemanları bütün hazırhkla
rrnı ikmal etmişlerdir. Bugün sabah· 
leyin Ceyhana gidecek olan genç· ı 
Jerimiz iJk temsillerini Cey handa 

1 
Çocuk Esirgeme Kurumu menfaatine 
verecekler, Cumartesi günü akşamı l 
da ayni eseri O.smaniyede oynaya- 1 

rak Pazar günü şeh•imize dönecek- ! 
ferdir . Temsil 'edilecek olan eser 1 

Bay Reiid Baran'ın dilimize çevir 
diği iki perdelik " Palavra ., isimli 
komedisidir . Bu eserde kıymetli 
gençlerimizden Belkis Rendan, Yu 
suf Ayhan, Necmi Şenel ve Recep 
Tekeş'ın rol almış olmalan tem:;il 
kadrosunu bir kat daha kuvvetlen· 
dirmiştir . 

35 Kişilik büyük bir kafılc ha
linde scyhate çıkan grnçlerimiz~ 

Halkevi bandosu da iştirak etmek· 
tedir. Bu seyahat için Halkevi ban
dosu tam kadrosiyle baftalarJanberi 
yeni eserler etüd ederek hazır lan~ 

mış bu1unmaktadır. Bando Ceyhanda 
Zafer bayramı törenine iştirak 

edecektir . Kafılcye Halkevi iJaı e amiri 
Bay Selahaddin Sepici r i:yaset et 
mektedir . Gençleıimize muvaffakı· 
yetler dileriz. 

-·-~-.... 

Maliye kadrnsunda 
Münhal bulunan maliye tahsil 

memurluğuna mü!ğa ikinci şube şd 
veki li ve icra memuru Bay Baha 
Ôzdamar 30 lira maaşı aslı ile ve 

kaleten tayin edilmiş ve vazifeye 
başlamıştır. Muvaffakiyetln dileriz. 

Kozan ağır ceza reisi 
Kozan ağır ceza mahkemesi rei

si Bay Asım Soysal'ın maaşı a,)isi 
80 ) ı raya çıkarılmışhr. 

Ceyhanda 30 Ağustos 
iştirak edecektir 

ikmal imtihanları 
Lise ve orta melcteplerde ikmal 

imtihanlarına başlanmrşbr. 27 eylu 
le kadar devam edect-ktir. 

Lise ve orta mt"kteplerle erkek 
muallim mektebine, ziraat ve ticaret 
nıektt"plerine, kız san' at enstitüsfüle 
talebe kayıt ve kabulüne de baş· 

lanmıştır. 

İlk öğretim kadroları 
ilk öğretim kadrolan~m tanzimi

ne dünden itibaren başlanmıştır. 

Tecirli nahiyb müdürü 

Karataş ve Misis ·nahiyeleri es· 

ki müdürü vt: elyevm Osmaniye 
kazasının T e c i r l i nahiye.si 
müdürü 8 y a B e h ç e t 

Şer:ol tutulduğu hastalıktan kurtu
Jamıyarak vefat etmiştir .. 

Aşıkla kumar 
Antrpli Hasan oğlu Memik, Bts· 

nili Hüseyin oglu Bekir, Medineli 
Mehmed oğlu Asaf adh kimseler 
Tekkckurbu mahallesinde Dirbaz'ın 
evinde aşıkla kumar oynarlarken 
560 kuruş para ile yakalanarak ad· 
lıyeye sevkedilmişlerdir. 

Bir Baklava hırsızı 

Reşid oğlu Halil işıninde biıi 

Mustafa Asım oğlu İsmail Hakkının 
60 kuruş değerinde bir kutu bak· 
lavasını çalmaktan suçlu olarak ad· 
!iyeye verilmiştir. 

Maarif müdürü 

Meıuniyetini lstanbulda geçiren 
Maaıif müdürü ~ay Ekrem GGrsel 
vazifesi başına dönmüştür. 

Parti kongreleri için şeh
rimizde hazırlığa başlandı 
• 

Seyhan Vilayet idare heyeti kongre günlerini tesbit etti 

Devlet HavayoUarı 

Umum Müdürü 

Şehrimizdeki tetkikl<"rir.i ikmal 

1 la bcr aldığııtııza göre Par ti 
kongreltri için b.azırlıklara başlanmış
tır. Nizamname mucibince öı UmU zd e· 

ki aylarda Parti Kongrelerinin baş

lama ... ı icap etmektedir. SeJ bao Parti ı 
\ ' ilayü ltlarc Ileyell t oplanarak kong-

ec!erek Merc;ine de uğrayan Devlet re gunltrini teslıit etmiştir. Ocak 
r Koogrdcri on Teşrinevvelde başlıya· 

Havayolları Umum Müdürü Bay 1 

Feıruh Şahinbaş Adanadan Anka- J 

raya gitmişlerdir. 

cakbr. Buou takiben .Nabi.Ye Kongre
leri y:ı pılacak tır. Vilayet Kougre ... i dı: 

onbeş Kanıınuevvelde yapılac .. ktır . 

Jandarma umum 

kumandan vekili 

şehrimize geldiler 

Jandarma umum komutan veki
li Tuğgeneral Osman Nuri Sarol, 
Adana Vilayet Jandarma alayını 

teftiş etmek üzere şehrimize gel 
miştir. 

Ceyhanda Ziraat &f 
pamuk müb•Y'f nır 

ba tadı kıt 
ş b~ 

~Ü 
Ceyhan .: 29 [ Tür~ .,ıktt 

birinden } - Ceyhan ıı~ ~Aı 
bölgemiz müstabsilinio ~~j 
ği bu yılki kütlü v~ ~tiQ 
bugünden itibaren aııJ~ r_'c 
lamıştar. Banka klevlao ı va 
60 kuruştan, kütlüyü ist n 
22 kuruş üzerinden ' 

nı 
etmektedir. 11 et 

Açılacak rr.ektı• lır 
Diğer taraftan, bôlge' 

rinde inşa edif mekte o1•11~ 
ilk mektebinin kereste u 
Osmaniye ormanından. 1~ 
darik edilmekte ve yakııt1 ş 
yük Mangıt, MustafabeY c 
pare köylerinin ilk cnek1~.ll 
tı ikmal edilmekle açı'" b 
. • f - h b ,lıP " sımı yapı acagı a et J 

sabanın 46 ve 52 nuın•" ' 
!erinin de ihalrsi bu gii0 Y 
lacaktır. Bu suretle kas• Y 

1 k 
. biti o 

arının yüzde se srnı fi 
caktır. M· i _.,. 

a 
Bir ırz düşına0 

k 

kadına saldır b 
i 

Dün saat 17 sıraları~ rn 
sokağı mahallesinde Na tf: ı 
lıhin bahçesinde icarla ~ lu 
Tepelerin karısr Mukad ~: 
evinin mutfa~mda yeıJI ~ ta 
makla mf!şgul bulundıll 4 
tutmalarından ve sabıka 1 tı 

·~~ den Mehmcd ogw lu Şı!rı 
lJ 't 

ne maruz kalmıştır. ıv•11 

r if çırılçıplak bir halde ıı' 
kaddes Tepelerin ırı• 
istemiş ise de Mukaddef, 
kocası ve diğer iki tı.ıtdl ç 
gözü kararmış Şerifi• 511 

yakalamışlardir. Serif, .
51 ber alan mahılle bekÇ' 

· le m~ya haber vermcsıY 1 
darına erleri tarafında~ 1 
ve a Hiyeye sevkedilıfl1ş, 

Birinci asliye ceıa ~~ 
de duruşması yapılan ·, ,, 
hapse ve 20 lira P f 
mahkum edilerek tevkı 

Bir esrar te~~ 
1'' meydana Ç~) 

Ceyhan : ( Husı.ı5' e 
na bağlı Mercin köyÜ"~ 
bir esrar tekkesi rııeY 
mışlır. i' 

Otomobille Met ı 
giden zabıta oeıııi~ ı,j 

·~ı ~ 
mut Tosun adında 1 r 
çırmiş ve aşçılık ya~tıl 
hani edildiğinde, 21• 

1 
ve 110 gram da gaY'e 
ve bir de Hindist-4tl c ~ 

d• pılmış ve marpucı.ı tıı' 
çük naı gile buluoaıuş 



TÜRKSôZO 

c:-:-------Atatürk'ün Ağzından 

lerck cevap verilmdiair. Bn ta· 
rihh:n, J ani Eytulun oat'lndeft sou· 
ra vaki olacak mUracaalm cııva· 

bının lHı~ka olraak ihtimali varJır. 

Bu takdirde key'fiet &)·rıca tarafı 
acizaneme bildirimdidir : 

1) Mularrkcnin tarilıinden iti· 
barım oni:>c~ gan içinde l'rakya 
ı 014 hududatına ka~ar bilAkayau
~art Turkiy~ Buyuk Miltet Met· 
ti.ti 1 lukO.ınetinin memurini mulkiye 

fcndiler, 26, 27 Atuslos günlerin
de yani iki gün zarfında düşma· 

ınn i<arahisarın cenubunda 50 ve şar
~nda 20, 30 kilometre imtidadırıda 
~lunan müstahkem cephelerini, dü-
rdük. Ma~h1b olan ciüşman ordusu, 

uvayi külliyesini, 30 Ağustosa kadar 
slıhanlar civarında ihata ettik. 30 

. ~Uslosta icra eltil\-imiz muharebe ne-
ce. d 6 

sın e (Buna Başkumandan Muha-

~cb~si unvanı verilmiştir) düşman ku
'!1 külliyesini irnhn ve esir ellik. 
duşnıan ordusu başkumandanlığını ifa 

en Jeneral Trikopis le üsera meya-

~~a. d~hil oldu. Demek k, tasavvur 
ı, kırnız neticei kat'iye lıeş g-iinde a
nnıış oldu. 

31 A2-ustos 1922 gunu orduları· 
"'112 

kuvayi asliyesiyle lzınir istikameti 
.~'1mum· 
iV ın 'Ye.sinde hareket ederken, aksa· 

•
1 

saires.iyle de dlişmanın Eskişehir ve 
ııınalind b l . . x-ı · b 
tlnıek _ e u unan kuvvetlerını maı. u 

t uıere, hareket ediyorlardı . 

lbe . ~fendiler, Başkumandan muhare-
sının net· . .. b"" 1 'ük ıcesıne kadar her gun u-

rru muvaffakiyetlerle inkişaf eden ta-
et ıurnuıu lebli~i resmilerde ga-

ehenılh· .. . 
Orduk. ·•ııyetsiz harek~tta~ g~ste~ı-

Q\dutu Maksadımız, vaııyetı mumku~ 
Çünk- kadar cihandan gizlemektı. 

u, dü irnh Şrnan ordusunu tamamen 
a edeceıı.· . . "d'k B ın/ay 15ltl\1zden emın ı ı ·. unu , ıp d .. 

un uşrnan ordusunu felaketten 
arrnak . . b at-· •~tc:yeceklerin yenı teşe · 
... ıne rn d . - "b törın- _ ey an vNmemeğ'ı munası 

'lbiz: ~~tuk, Filhakika, bizim hareketi
:tll ın' .. 1t1••ttikleri ~aman ve taarrumu

u eak· Jur '• ıp müracaatlar vaki olmuş· 
• ıvıes lA Iİ tu e ; taarruz etmekte bulundu-

Ra~u~ sırada icra y ckilleri Reisi olan 
~ nbutd:Yde~', mütareke hakkmda t:
• Eylül n ış ar vukubulduğuna daır 

rn v 1922 tarihli bir telgraf almış
. erd·~· 

~ ıgım cevab aynen şudur: 

T •frika No. 5 

- 1 

Jfryeti l'ekile Riyaseti Celılesine 

AnnJoludaki Yunan . or_du_su 
r ti knt'i,·ede mağlup edılmı~tır. 

"" e ·' d Yunan ordu~unun nrtık yeni en 
ciJı.li lıir mukavemet ibrazına ilı · 
{İmal \'oktur. Aıındolu için her· 
ballgi biı· nıtızakereye mahal kal. 

• 

Ttr~t OfAN ~Ar>r 
DAvıo OARNETT Çeviren: NEVZAD GÜVEN 

F T b · k tepsisini yuka· amdöşambr çıkltktan sonra, B. e rıc çay · 
1 
ğ 

tıya çıkardı. ilk anda odasının boŞ olduğunu ve !ilkini~ kaç 1biı; 
rıı ıannetti. Fakat bir müddet sonra odanın bir köşesınde, 
Şeyin kımıldadı~ını gördü. Tilki, sabahleyin çıkarmış. 01?uğu 
tobdöşambrını ( Üzerine nasıl geçirmişti, Allah bilir ) gıymış ve 
kendisine doğru geliyordu. Bu, herhalde ~·ok komik bir ınn~za· 
~a İdi. Fakat zavallı o anda çok muztaripti. Sonra da ~ daı~a 
0 Yle kaldı. Bittabi sahnenin bütün komikliğine rağmen gulemeı· 
di. Yavaşça seslendi: 

- Silvia .. Silvia ! Orada ne yapıyorsun ? 

Sonra birdenbire onun ne yapmağ'a çalıştığını anladı. Kak: 
tısın "lk" ki" . . .. .. de rırılçıpla ın, tı ı şe ıne gırmış olmasına rağmen, onun .., . . . . 
iezmeğe razı olmıyacakını anlıyamadığı için kendi ken?ın~ bıı_ 
~ere daha şiddetle tenkit etti. Bunun üzerine tilkiyi gıyd!rmek 
ıçin elinden geleni yapmaya başladı. Onun, istediği elbiseyı seç· 
mesi için gardrobdaki bütün elbiseleri çıkardı, önüne koydu. fa
~~t._ derhal anlaşılacakı üzere, bütün bu elbiseler artık zavallı 
Sılvıa için büyüktü. Nihayet onun çok sevdiği küçük sabalılı~ı 
buldu. Bu sabahlık çiçekli biri pekliden yapılmıştı. Ve danteladan 
~arni!ü~ürü vardı. Kolları, şimdi Silvi'aya tam gelecek derecede 
ısa ıdı. Ona elbiseyi iİydirip te kurdelasını ba~l:ıdığı zaman 

mamışl:rr. ,\1utareke, ancak Trakya 

için me vzubahs olabilir. Bioaena· 
leyh Eylulun senuna kadar dog· 
rudan doğraya Yunan hukumeti 

v,.yahut lngiltere vıuıtasiyle, hu
kdmetinıize re-ıınen mUracaat ettigi 
takdirıle lıervcçhiati dermeyan edi 

ve &i:uvay\ askf.riyesine tc!!lim edil· 
mi? bulunJlcakhr. 

2) Yuoanistadaki Uteru:ıtz on• 
b t"f gUn urfında lıı:mir, UaoJıraıa 
ve ltmit limanlarında tetHm olu· 
uaca"tır . 

~) Yunan ordu~unuo Uç buçuk 
ıenc:Jt•ııhcı·i Anaduluda ika dtiji 

ve: icra c:' lr:rurkte bulundujlu tab · 
ribatı t:ııuir etmeli :;oİıudidC"n tuh· 
but eJ L'eMtir. 

Bil) Uk .\/ıll~r Mrrliti Jtıııi 
ll<1JXı.lfa4nlG" 

Mu•tafa K•nt•I 
Biuat hana verilen bir telsiı. tel

g-tııfta da, lznıird,.l<i lıilif devletleri 
konsoloslarına bl!ııirnle mnıakeratta 
bulunmak ~itlalıiyelini verdiklerinden, 
hangi gün \ 'e- neı't".cle nıü!&kat edebi
leceğim s >rtlluyor<lu. Bun:ı verdiiim 
cevapla diı; 

9 Eylül 1922 de Nif'te mü!Akat 
edebileceğimi bildirmiştim . Filhakika 

• deditim giinde ben Nif'le bulundu~. 
Fakat mülakat ıstiyenler orada değıl· 
di. Çünkü ordulanınıı Jımir ~ıhtımındı 
ilk verdiğ'iın hedefe, Akdenıze v11ıl 
olmuş bulunuyorlardı. . 

Muhterem efendiler, Afyonkarahı· 
sar - Dumlupınar Meydan muhare• 
besi ve orıdııl\ sonra dü~man ordusu
nu kamilcrı inıha veya esir eden ve 
bakiyctüssiiyuf urıu Akderıiıe, Marma· 
raya döke" harekatımııı iıah. v~ t~v
sif için söz söylemekten kendımı mus
tağni addederim. 

Her s,ıfhasiylc düşünülmüı, ihzar, 
idare ve zaferle intaç edilmiş olan 
bu harekat, Türk .. "Zabitan ve kuman
da heyetirıin, yüksek kudret ve kah· 
ramanlıtını tarihle bir daha tesbit 
eden muazı.am bir eserdir. 

Bu eser, Türk milletinin hürrly~t 
ve istiklal fikrinin layemut il>ıdesidir. 
Bu eseri vücuda getiren bir ımtıetin 
evlldı, bir ortkınun Başlcumandam oklu· 
ğundan, ilelt-?het mes'ut ve babliyartm. 

:ıavalh gözleriyle teşekkür etti. Halinde brr sı~ıtg-anlılt: ve hi
cab vardı. 

B. Tebrick etrafına yastıklar koyarak onu bir koltu~a yer· 
Jeştirdi. Ve çayı beraberce içtiler. Yalnt7., Silvia şimdi, fincan 
yerine, çayı bir tabakta içiyor ve kocası ekmetine yağ ve re
çeli sürerek ona veriyordu. Bütün bunlar kendisine, karısınm 
daima ayni olduğu kanaatını veriyordu. Yahut ı<endisine öyle 
geliyordu. Onun tavırlarında bir hayvan hareketini andıracak 
hiçbir şey göremiyordu. Bilakis, çok nar.ik harekrıler yapıyor 

ve bilhassa kocasının önünde çıplak dolaşmamak hususunda 
her zamanki mahçubiyetini izhar ediyordu. 

B. Tebrick bu hal karşısında şu neticeye vaııyordu: 
Pekala, bu suretle de kansiyle mes'ut bir hayat geçirebilirdi. 

Yalnız alemin gözünden kaçabilselerdi.. 

Bu çok ferahlık verici hülyasından dışanda köprk1eri SUI• 

turmağa çalışan bahçevanın sesiyle uyandı. Eve girdik1eri aMl~n 
itibaren köpekler havlamaktan, homurdan~klan V~7.~el'n~': 
!erdi. B. Tebrick onların, evde bir tilki oldupnu lıı setttklerııu 
ve onu boğmak istediklerini peklla anlamlth, Şid<l~tte yerinden 
fırladı. Ve bahçevana bağırarak köpekleri blrakınasını ve inip 
kendisinin onları susturacağını söyledi. Bu .sözleri şiddetli ve 
enerjik bir tonla söylediği için delikanlı derhal itaat etmi,ti. 
Yoksa köpeklerin bu haline çok merak ediyordu. 

B. Tebrick aşağıya indi. Asılı olduQ-u yerden silahını aldı, 
doldurdu ve avluya çıktı. 

Evde iki köpek vardı. birisi, evlendikleri sıralarda karıstnın 
Tongley'den getirdiği setter cinsinden güzel bir lrlanda köpeti, 
öteki ise kendisinin on senedenberi besledi~i Nelly adındaki 
ihtiyar foksteryesi idi. Avluya çıktığı zaman iki kopek de hav
lamarını liiraz daha artırarak onu fflimladilar. 

- Sonu Var-



- Sahife 4 

Zafer bayramı 
programı 

--· 
Zafer bayramı yarın şehrimizde 

büyük tezahürat içinde kutlanacakhr. 
Hazırlanan geniş programı aynen aşa· 

_ ğıya koyuyoruz: 
1 - 30 Ağustos 940 Zafer bay-

ramı aşağıdaki sıra ile yapılacaktır : 
A) Kabul resmi, 
B) Geçit resmi, 
C) Atatürk anıtına çelenk koyma 
D) Saygı atışı, 

E) Fener alayı, 
2 - Kabul resmi; Tümen komu· 

tanlık makamında yapılacaktır. 
Saat 7~40 : 7,55; Adana garnizo

nunda mevcut muvazzaf ve yedek 
subaylarla a.shri memurlar. 

Saat 8: 8,30; Vali, Saylavlar, Be
lediye ve halk partisi, Demiryolu er
kaniyle fabrika ve diğer teşekküllerin 
mümesssilleri, 

3 Merasim 939 senesi Cumhuriyet 
bayramının kutlandığı asfalt şosenin 
şarkındaki istasyona yakın spor ala
nında yapılacakt ır. 

Merasim y< rinde tertiplenme, me
·_rasim komutc.nı Albay Rıza Kazankaya 
· tarafından dütenlt":necektir. 

4 - Mer.ısim ve geçit resmi; aşa: 
ğıdaki izahata göre cereyan ede· 
cektir .. 

A) Mera -;;m; saat 8,45 de kıt'a

larla diğ'er 1 e~t!kküllerin teftişleriyle 

başlar. 

B) Teffo~in sonunda istiklal marşı. 
C) Nutul..lar. 
- Tapçıı ;•lnyından bir subay. 
- Tüm~n Komutanı. 

- Türkku şundan bir zat. 
5 - Söylevden sonra Vali, Ko· 

mutan, bütün askeri zevatla hükumet 
erkanı Atatiirk parkı önünde hazırlan
mış olan tribline teşrif edeceklerdir. 

6 - Komutanla Valitribünde yer 
aldıktan sonra saat 9,3~ da merasim 
duruşundaki .sııaya göre geçit resmi 
ba.şlıyacaktır. 

7 - Merasim kıt'aları, Asfalt cad
de - Abinpn~a - Taşköprü üzerin· 
den garnizonlarına dönecektir. 

8 - Saat 10,10 da bando ve bir 
.._ihtiram bölii~i.i (Demiryol bölüğü) ile 

bütün subaylar Atatürk parkında bu· 
lunacak, Atatürk anıtına bir çelenk 
konulacaktır. 

9 - Saat 12 de kumlukta bir 
sahra bataryası tarafından 21 adet me· 
rasim hartucu ahlacakbr. 

10 - Geceleyin bandonun iştira· 

kiyle, askeri bir müfreze saat 22,30 
da fener alayı yapmak üzere Taşköp
rü yanında toplanacaktır. Bu fener 
alayı törenine Adanada mevcut bütün 
teşekküllerle sayın Adana halkı birer 
grup halinde iştirak edecek ve şeref 
vereceklerdir. 

11 - Fener alayı (Taşköprü - Hü
kumet konağı - Yağcamii - Asfalt cad· 
de · Vali konağı -Askeri gazino üze
rinden) Taşköprüye gelecekler ve bu
rada merasime nihayet verecnklerdir. 

12 - Merasime subaylar büyük 
üniforma ile, tribünde yer alan 
devlet memurlariyle diğer teşekküllerin 
mümessilleri resmi elbiseleriyle iştirak 
9deceklerdir. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü açık , 

hava· hafif _rüzgarlı idi. En çok sı· 

cak gölgede 36 dereceyi bul· 

muıtu. 

TÜRKSôZO 

Adanada çiftçi 
alımı hararetli 

elinden paınui , 
bir safhada 

Sümer Bank mübayaata sür'atle devam ediyot 

Bugün en büyük zaferin 

yıl dönümü 

Sümer Bank pamuklu müessese sene alınacak olan miktarlar ~ 
siyle Malatya mensucat fabrikasının seneye nisbetle daha çoktur·~ 
kütlü mübayaasına başladığını yaz. lçelden başhyarak Hataf 1 

mıştık. Evvelki gün .Sümer Bank uzayan geniş hö'gemizin 111 

bünyemizi huzura, rahata kavuşturma- pamuklu ınücstırsrsi ikinci Müdürü yerlerinde mübayaa yapmak bt 
nın sırrını da her zaman muhafaza Bay Müeyyed ve mıntaka mübayaa tiyle çiftçiye ve :köylüye .d• "'h 
etmekteyiz. Karanlık dünii tekrar yaşa bürosu amiri Bay Nu ettin Baykal zahmetle satış imkanı verılotP' r 
mamak için bütün gayretimizle ışıklı .ı klc ua şehrimize gelerek su··r'atle mu·· Bu s•nekı' fı'y tla b' ·ncı· --yarı'tıa bugünden hazırlandık . Milli ben ' a r m . Jl...._ 
liğimiz yekpare bir kayadır. Öyle bir 1 bayaa işine baş'amışlardır. için 60 kuruştur. Kütlü İÇ111.J 
kaya ki, bunun terkibi kuvarts, mika, Muhabirimizin bu hususta yap· dıman derecesine göre rıor ~iİ 
feldispat değil; fakat iman, cesaret, tığı tahkikata nazaran, geçrn sene yatlar verilmektedir. Gerek~ 
kahramanlık ve Türk enerjisidir. Bu kaba balya hıtlinde klevland ve yer gerek pamuk satmak üzere 
kayayı parçalamağa yelteıH'rılerin alnını li p1muk alınırken bu sene çiftçi B k .. b b- "e karışlamak ise ın~klel.ı<leki çocuğumu. an mu ayaa urosuna rJ 

ve köylüye daha faydalı olabilm,..k ya şirketi m ns c t f brik•51 
zun bile boynuna borçtur. e u a a tik 

Bugün her zamandan kuvvetliyiz. ve ihtiyacı olanların sühuletle para racaat eden çiftçilerimize .. bfdı 
Maddi manevi üstlinlii~ümüz vardır. elde etmelerini temin etınt>k nıak· sühuletler gösterilmekt~, ırııl ıJ t~i 
Millt varlığımız teılcmizdir. Vatanın sadiyle mübayaa kütlü, koza ve azami sür'atle yapılarak beO'' oz.u 

her yerinde Türkçülük ve Türk hakim-. pamuk olarak tevsi edilmiştir. Bu derhal tediye edilmekt~dir. "B· 
dir. Yabancı uııs11rların ınenfaatı, Türk ! _/ık 
ülküsünü bulandıımak isliyen fesad -------------------------- ,.Jti ol 

mikroplarının aşısı hiç- bir .<>uretle bün- 11 A Seyhan P. T. T. MüdlJl'kıy 
yemize tesir edeme7. Yurdıın her buca- an ·· d C 
ğında bugün yapılan coşkun tezahürat ğun en: 'd t 

bunu ifade etmekte .·v,, rnillt varlı .... ın Ad T · l S • 1 - Kamyonetle yapıl•.~i 1~7.t. 
ı:; ana ıcare ve anayı ır· ,, 

bütünlüğünü, Milli Şef'in etrafındaki dana postahanf'si iJe yeni ''o lıll 
içten bağ-lılı~ı canlandırmaktadır. Odasından : arası po.!ta nakliyesi 2/919

4
1 ltl'i 

Vehbi E ".inç hinde pazartesi günü ss•.t~ıld1 
-------------- Sicil Ticaretin 45 numarasında Seyhan P.T.T Müdürlütü bı ' 0

, 

Seyhan Ku .. l tu··r Dı"rekto··r ki ahm satım komisyonund• ,de t 
- kayıtlı ve UJamızda fevkala jc Si· ej• lüg .. ünden : edilmek üzere açık eksiltnı di .. 

nıfta bulunan Pamuk iş Limited şir nulmu,tur. ~Je ? 

Adanada açılacak olan Kitap Ya- ketinin bu kere Adanadan ayrılan 2 - Aylık muhammeP 1 ·11• s 
yın evinin ( 873 ) lira 50 kuruşluk muhasebecisi Hulu5i Utkan'ın imza. 200 lira ve muvakkat tt.IJJ

1 
1 e: 

muhammen bedelli kcşifnamedeki sının iptaline ve yeni tayin edilen liradır. ~ •a!ı 
tesisatın 2-9-1940 Pazaıtesi günü h b H K 3- Bu baptaki şartn• .. f 1disi mu ase eci asan öseoğluna di- h d MP 
saat 10 da pazarlıkla ihalesi yapı· gün - mesai rla ilin e . ~rııl 

ger imzalardan biriyle imza selihi· k ı fl'ğ" d ~ "I bihf• • · Jacağından taliplerin teminat akça· a cm şe ı ın e goru e ill gı 
veti verilmesı·ne ve bı'lumum evrak meye i•tirak edecek talipler -'&. d 

laıile birlikte mezkur gün ve saatta 1 
., ~r -

Maaıif Müdürlüğünde hazır bu'un vesairede Hasan Köscoğlunun imza· vakkat teminat makbuzları ff 'fc 
namede aranıb.n vesaik \le ., .Ya 

maJarı bir def aya mahsus olmak sının bulunması meşrut olduğuna k d d•1 a odasına ayıtlı ol utun~ ı.jı ş 
üzere ilan olunur . 12273 şirketin 27-8-1940 tarihli içtima· senesınde alınmJş vesika ıle 11 

i\) 

Adana kız enstitüsü ve ında karar vetildiği bildirilmiş ol· komisyona müracaatları 2~ ::: 
akşam kız sanat ok ulu makla keyfiyet ilin olunur. 12270 12.l 14 15-2~ c:tıe 

müdürlüğünden SPORCULAR, YÜRÜYELiMd! ;~~ 
1 - Enstitü ve akşam kısımları ... 

için talebe kaydine başlanmıştır. Bugun 30 Agustos. Bu gUnUn tarih! ehemmiyetine çok buyuk .;e b) 
li bir ilave yaptık : d 

2 - Enstitü kısmmıza ilk ve or Gençllk te~killitı. bi•' a 
ta mektep mezunları kabul edilir. Beden Terbiyesi kanunu Çlkh. Beden Terbiyesi nizamnamesi de:. ~ele 
bunlardan ilk mektep mezunlaıı 5, ( Gençlik tefk~latı ) nı kazandu:dı· Turlöycde spor ve sporcu dijipl~~ı:~ı.d1 n 

lı bir kutle ve k.uldur. Sporun ruhunu ezeldonberi kavramı' Turk ııı• ~w•nı~ 
Oı tamektcp mezun lan 2 sene tahsil nizam ve intizam içerisinde, birbirine:- burmet ve saygı duyguları ile C) 
görürler ramıyacağı, koparamıyacalı iş yoktur. bıı' li, ~ 

hk mektep mezunlarına ayni za· Butun dunya Turk'Un kuvvetine hayrandır. Onuq için de IJIC:f tara 

manda orta derecede bir tahsil darbı mesel vardır : ı p 
Turk gibi kuvvetli. jİf •lar 

temin eden okolumuzda Dikiş, Şap· 1 BugUn 30 Ağustos. Turk spor tarihinde bir dönUm noktası: rur O) 
kacılık, Evidaresi Yemek, Erkek her tarafında kaynaşan, çalışan Gençlik teşkilatı faaliyette. ,.1' •lıı.nt 
ve kadınn çamaşm, çiçekçilik gibi Sporcular! YurUyelim: Onumuzde ufuk açık. Bol nefes, bol ha\1'" ti'' '1y 
aanatlar ve aile bilgileri öğretilir. Kırlarda. bayırlo.rda, dağlard:ı, ovalarda koşalım, atlayalım, yurU."' ._.,:; 

atalım, l\b~lar yapalım, sıklet atalım, · tırmanahm, spor yapalım. l' 1 itlll4 
3 - Akşam kısmımız 12 drn Sporcular yUrUyelim. Duran duşer. Dik, sert ve saılam adunl•' }3· 

45 yaşına kadar her tahsil seviyesin· yelim! ,ı' bat; 
den talebe alır. Bu kısımda talebe Her Vatandaşın fizik ve moral kabiliyetini yUkscltecck ol~ll ıı' h 1

1 

kuruyorıı:r.· Bu eso.slal' kendi bUn_yemizden çıkan, kendi bun.yeıııı:ief 1 u 
arzu ettiği dersi takipte serbesttir. esaslard:m başka bir şey değil. Yalnız buolıırı zabtı npta bagtaııl1l' ara; 
Müddeti iki sene olan Akşam oku ceğiz. . . tiııll , ı·c1. 
luoda Enstitü kısmımızdalci bütün Şu halde sporda hayatiyet prensibi gudıtyoruz demektir. Dı~ıl' _,,ı tııi 
san' atlar mevcuttur. varlıgın canlı ve toplu hareketleri kadar zevkli ve verimli spor 

01g. fı.:tıı 
Mezunlarımız atelye ve yurd da Yenilik ve ileri hareketlerin sporda ba~ladıiı 30 Aıtusto• t9-l1,~ I 'tıe 
b 

Spor tarihinin modern bir dönUm noktasıdır. Hazırlaaıyeruz. J3uıı< 'p.ey 
aça ilirler. gıl Olempiyadlar titresin. e 

Tafsilat için her gün okula mü· Ataturk rejiminin InönU yavruları gdiyor. '( 
racaat edilmesi, 29-30-1-12268 RlZA &ALiH ı.tfC~ 
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Abon• Şartl•rı 
12 A Ylık ıwo Kuruş 
Ayhk da abone yapılır 

O
f ~~Dış memleketler için 

rıe bedeli degişme% 
Yalnız posta masrafı 

~ 
2 

zammedilır. 
f, '1l .-:- /iiJ.rılar için idareye 
• • > uracoat edilmelidir. 

~01~~~~ .............. ~
k Nüfus Sayımı için 
dılı' ----

ı~Part• • • klC ımızın . ;r=::: t~~ 0.J~ ~KILATA= 
; Ylı tıhinı tam~i 
e ~Ufuı S e p ayımımız bakJunda 

_..,, artt · 
,,,... l Ialk rnız ~e~cl Sekretclliği 

tik nd l Pa.t'bsı, Halkevleri ve 
,J.ı 1 arı t illl''"111l i 1 . eşkilatamn yapacağı 

;;JI talirıı:t e~ı hakkında çok faydalı 
~zu "ud aıırlanııştır. Bu talima· 
"t" r Ur: 

· Qır ·ı 
ık rrıı leti 

tı
. olllla k n sayıs10ın, bir kişi 

d,, 1 olın1,1 rııdıı şartiylc.tam olarak 
ltı o ııki . Yllleti L znı-uret, elıemmıyet 
C . arllad l 

J 
tıı.d ~· aş arca malö.mdur. 

1 clu '"Ufus . • l Zcnl,11 sayırnman ne suret-
. .J st . CCtXi 
ıfV.1 8 hstik Ü ve .vapılacağı h.'.lk.kın· 

940 1
11t~e, l\.a . ınuın Mudurluğundf"n 

t I~ 
1
'".•ne İcab.} rtıakamlara, Nahiye mU• 

·~ dıx· ede • eı\ gibi b I\ talimat ve emider 
ı \o d • Utu . d• d ' 1 Vıır " n gazeteler, aıans, 
e1' d~ talebeye c salon afişleri, mekteb-

lcırrıı,k gibi .sa.}'ını hakkında izahat-
~ Propa Vasıtalarla geni~ öl-

Sanda t . , 
1 ertıbatı da alın mı~ · 

in' Salıası 
en Çok • 

JıUksek genış olan bu ulusal 
,,-'.,;.~~sı İçi 0 Lnıuvaff_akiyetle başa· 
~d"N'si . ı Şansa h 
il nı 'Vaz"f . n er vatandaşın 
t~rııl 1 ela r V.ı ~ . arın b . sayması ve ulusal 

'..:.ı,. gı b. \l ışe d l fer"" ı, bil~ .Yar ımı lazımge -
.~f' da lllUL. assa Paı-tili arkadaşları-· 

1 ,. 1' fltn:ı .. d 'fi c)kilat 0 evler duşmektediı-. 
e Ya •tnızın b . 
J-İI PabiJ, k u ışe yardım ola· 
",.. aş cc l . . l 
~ a!•.Ycı . crı ış eri gend ola· 

e J\) p :)azıyol"urn: 
kt k artı O 

r o. alo.rd Yelerinin buluııdukları .... ı lllur-ı a gönuıı Uğun U olarak sayım 
ttl u kııb l . 

' 

l e "azif u etmelerı ve bu 
, &rhın nıınt eı del"uhte edecek arka · 

•a al)· al\a k 1· 1 .. • .ıt'il 1n fu ' ınınta a ıste errnın 
d" ille . are a· • l e ~ı, n:ıır erine vakti.)" le 

8) Parlit· 
. /da .,.. •ler· L 

bİ"'.,;a l .,oııd,r·ı ın , uer yere bol mik-
e er· 1 rııi ı 

• 1 
1ni i . Ş o an sayım talimat-

ıll .• ..Pın .Yıcc ı · 
·ıJeP'..ı alll.ac, 0 • uyarak, balkı sa· 
1 lf-•nlatnıat l>c faydaları · bakkında 
e C) arı, 

. Savı . 
.• ( 1 lF • Ilı ı~· d 

1b"" tı.' ''-llJ·lllaka ı •n e adf'v alacaklaı-a 
l't\fınd iti Ve Nahiye muJurle· 

ı }l ıııı. "e · ı 
ll.rtj rı ecek konferanslar 

L'f11•1 ' lia}k • r,.•. ll.rınırı evı ve I lalk odası 

O) Jl açık bulundurulması 
l l &rf ' 

' antılar 1
' l Ialkevi ve I Ialk od:uı 

!·- 1l ında •t 1 Yttrıd 1 vataodasları bu hmus· iP. rıcı ve l ~k l . . 
ratı,r a a a andırıcı devBm· 

rl• 
1 1 1lıc5j 1 ;Yapılması ve konferans lar 

~ild· 
'' baıı · •rdiğiırı b ıl\ i u umuml esaslara 

e ~ btıl ıırı,ı::ı.~ettirdiği ve imkan altın· 
ıf ~arak r ugu diger çalışmaları da 

' te~kTt . li 4ı·cJnı:ı ı bı a •mızın şehir ve kasa· 
JıJJ • lrn i ' •tın aile ve köyleı-e k d 

-· \re t a ar -' fct.... . nıe odlu gayret ve meqaj 
"• "•Csın · I "'/ , ı,aın:ınt "-'b llıesai 1 eru at v~ yapı-
JP t ~o Cen 1 S k 

Pey ırı I e ' I!' reterliğe pey• 
·ı n ıırnat · ı tı crirui Verı rn esiııi rica eder 

sunar. ' 

Londrada yedi 
saat alarm 

Biraz hasar var 

Londra : 29 (a.a) - Bu gece· 
ki alarm işareti yedi saat on daki· 

ka sürmüştür. Londrada şimdiye 
kadar verilmiş olan alarm işaretle
rinin en uzununu trşkil etmektedir. 

Londra civarının müteaddit bölge· 
lerine yükstk infilakh bumbalar düş 
mü.ştiir. 

Diğer taraftan f ngilterenin şi 
mali şarkisind~ bir şehirde, bir İm· 
dat postası üzerine dört bomba düş 
müştür. Evler hasara uğramışsa da 
ağır yaralı yoktur. Yine ayni mın· 

takanın bir sahil şehrinde yüksek 
infilaklı altı bomba iki kiliseyi tah· 
rip etmiş, bir çok evleri hasara uğ· 

, ALMANY A'NIN . MÜSTEMLEKELERDE 

BOMBARDMANI Peten hükumetine 
itimatsızlık var Londra : 29 (a. a.) - Hava nc

aareti istihbarat Servi~inin bildirdiği~ 
ne göre, Sala ak~ama Jugiliz hava kuv• 

veUerinc mensub bı.yyarelerin Kiel 
bahriye tezgahlarına yapbkları hucum
da, şiddetli bir baraj ateşint" ve pi· 

lotların gözlerini kamaştıran projek
törlere rağmen, 250 metreden bomba
laı- atılmıştır. Bu hucuma iştirak et· 
miş olan tayyarelcı-in mUrettebab, 
bombaların nasıl mendireği çember 

içine aldığım ve diğer bombaların na· 
sıl tezgahın muhtelif noktalarında iı:ı

filak etti&rini anlatmaktadırlar. Şiddet 
li infilaklar neticesinde buyuk bir 

Londra: 28 (a.a} -f ranıız müa 
temleke imparatorluğunda emin mea 
balardan alınan malumat: Vichy bü· 
kuınetinin tazyiki altında Fransız müs
temlekelerinin mütarekeyi kabul et

tiklerini fakat general De gaolle'm 
kumandası albnda bulunan hür Fru 
sız kuvvetleri lehinde büyük mik
tarda unsurl!lr mevcut olduğuna 
göstermektedir, 

Zannedildiğioe göre puifikde 
11 Yeni hebrides,, deki Fransız ahali 
fil~n, iyi haber alan mahfillerde as

keri bir~kudrctten ziyade m•nevi· 
yatı yükselten bir kaynak olarak te
lakkı edilen general degaulle tara
fına geçmişlerdir. 

ratmış ve birçok dükkanların ke· 
pcnklerini parçalamıştır. Bir kişi öl· 

müş, müteaddit kimseltr yınaJanmış 
ve bunların meyda_nında ağır yara· 
lılar da kaydedilmiştir. 

yangın çıkmış ve muazzam siyah du
manlar, bir petrol deposuna bombalar 

isabt:t ettiğini göstermiştir. Tayyar~
ciler, hedeflerini terk ettikten bir 
çeyrek saat sonra, bo"mbnlaı-ın vııkua 

getirdiği yangını lıala görmekte idiler. 
Diğer bir tayyare11in mUrettebab da, 
beş yangının çıktığım mUş:ıhede etmi~· 

tir. 

Ayni gece harekatı esnasında 

kelsterbach transformatör tesisatı U· 

zerine tam İo;abetle bir bomba bıra-

Bir Alman şefi Nevyor 
adliyesinde 

Nevyork : 22 (a.a) - Tahıı.ikat 
! komitesi deniz aşırı Alman istibba. 

rat servisinin bütün defter ve vesai • 
k_inın tetkikini emretmiştir. Uzak şarkte bazı 

ihtiyat tedbirleri 

Cbanghay : 27 (a.a) - Bugün 

Hankogndan alınan ho:berlere naza
ran Hoakognla Fransız Hindi Çini-

si arasında seyreden deni~ servisleri 

durmuştur. Hindi Çiniye gitmekte 
olan iki gemi geri çağrılmıştır. 

Rumen milli banka müdü
ru Funk'la görüşecek 

Bükreş : 29 (a. a.) - Romanya 
Milli bankası müdürü B. Constan 
tinescu, bugün Viyanaya hareket e 

dec,.ktir. B. Constantinescu, Viyana' 
da Almanya ekonomi nazın doktor 
funk ile buluşacaktır . 

Bir köylümüzün maarife 
karşı alaka ve sevgisi 

Karataş nahiyesine bağlı Yemiş
li lcöyündc tam devreli bir ilk mek

tep yapılmakta oldutunu evvelcr. 

de bildirmiştik. 
Piyasada demir bulunmaması 

yüzünden bu mektebin betonlarının 
dökülmesi kabil olmadığndan inşaat 
sekteye uğramıştı. Bu vaziyeti gör~n 
aynı köydrn Mehmet Url~ a~ın~ak~ 
maarif perver hamiyetli bır koylumuz 

k . 1• kalmaması mt> tep ınşaatının ger . 
• . . t d g· 1 ev"ınin demır 
ıçın yem )ap ır ı . 
paı maklıklarını ve prncer~ ~emır 
!erini sökerek teberru etmıştır. 

1 · · · d gurur Bu hareketiy ı:= ıçımız c . 
ve iftihar hisleri uyandıran bu a~ı~ 
k .. I" .. .. b temı·ı harek~tmı oy umuıun u 
takdirle karşılarız. 

kan bir İngiliz tayyaı-esi mUretebatı, 

butun bedelin infilak ettiğini ve bu
yuk ynngıoların başladığım bildirmiş· 
tir. 

Afrikada lta1yanlara 
yapılan İngiliz akını 

Kahire : 29 (a. a) - 26 Ağus
tosta motorize bir logiliz müfrez~si, 
adardes'deki ltalyan hudud karako 

tuna karşı muvaffakiyetli bir a·ı;;; 
yapmıştır. Karako mevkii alevler 
içinde terk edilmiş ve düşmana za 1 

yiat verdirilmiştir. Dün ö,lJeden son-ı 
ra Hayfa yeniden bombardımad e· 
dilmiştir. Hasarat çok hafıf o'up 
yalnız bir kaç yaralı kaybedilmiş· 
tir. 

Çörçil bir 
besini 

hava muhare
seyretti 

Londra : 29 - a. a. - Dün 
Cenubu Şarki sahili mıntakasını 
ziyareti esnasında B. Çörçil, Douv-

res üzerinde muannidane hava mu· 
harebclerine şahit olmuştu . Bir sa· 

attan az bir müddet zarfında Baş:" 
vekilin gözü önünde yedi tayyare 
düşürülmüştür. Başvekil bir Meuers 

chmidt tayyaresinin ankazını mua 
yene etmiştir . Bu tayyar~ alevler 
içinde bir tarlaya düşerek parça 

lanmış ve pilotu da az sonra para
şütle az uzağına inmiş bulunuyordu. 
Gündüzün sahilde akınlara hedef 
olmuş bulunan diger bir şehirde , 
B. Çörçil sığınakları ziyaret etmiş 
ve bir pasif korunma memurunu 
şaka ve iltifatla karşılamıştır. 

Mezkur servisin Nevyok şubesi 
müdürü doktor Manfrcd Zapp da 
mahkemeye celbcdilmiştir. 

Zafer daima inandığımız 
şeydir 

(Başmakaleden artan) 

rimizin gururu; ancak elde ettig-imiz 
istiklal hijrriyetimiztlir . Hududunu çi
zerek giriştikimiz harbi , kazandıktan 
sonra, kimseden bir şey istemedik • 
hiç bir komşumuza karşı bozgunc11 
dayranmadık, kendi sulhumuz , kendi 
istiklalimiz kadar, başkalarının sulhse
verliğine ve istiklaline hürmet ettik • 

Zafer daima elde edilebilir . Fa· 
kat zaferlerden istifade etmek ve za
ferleri başkaları aleyhinde bir bıçak 

gibi kullanmamak lazımdır. Zaferlerini 
suiistimal eden milletler günün birinde 
behemehal şedid aksülamellere tutu
lurlar. insafsız, merhametsiz, müsama
hasız zafer çok yaşamaz . 

Her zaman adını büyük minnet 
ve şükranla andığımız Ebedi Şef Türk 
milletine bir zafer ve bu zaferle be
raber onun terbiyesini ve neticesini 
de verip gitmiştir. Biz daima bu za
ferin yüzüne bakarken , onun temiz , 
asil varlığından kuvvd alarak istik
bali takibedeceğiz ve daima batın· 
mızda tutacağız ki; zafer ancak , bir 
Şefin etrafında, kayıtsız , şartsız top
lanmakla, maksadlara derinden ve yine 
kayıtsız, şartsız inanmakla kazanıla
bilir. 

Şükranla söyliyelim ve bilelim ki, 
bugün de inandığımız b u Şefin ctra· 
fında i r.andığımız şeylerle derli toplu 
ve her dürlü ihtimallere karşı demir 
gibiyiz. Zaferlerimiz için küsuf yok
tJr. Zafer, daima inandığımız şeydir. 

Ferid Celll Güven 

' 



Sahife 6 TORKSôZO 
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lef on 

M·aıatvca Şirketi . 

u a a a 
Muhterem çiftçilerimizin Sümer Ba 

Mübayaa Blirosuna ve Malatya Şirketi Me'a 
sucat Fabrikasına müracaatları rica olunur· ü 

L 

TÜRK.SÖZÜ 

T 

MATBAA S~I 
Getirilen yeni malzeme ile T ürksözü en 

güzel işleri süratle çıkarır 

A 

' 

. 

8 KİTAPLAR, MECMUALAR, GAZETELER, 
CEDVELLER, ÇEKLER, BiLETLER, KART
ViZiTLER, HARIT ALl\R, PLANLAR, MAK-
8 UZLAR, HER BOYDA DEFTERLER 

RENKLi AFİŞLER 

HER TORLO RESiMLi VE RENKLİ BAS
KILAR SÜR'AT VE NEFASETLE TABEDILIR. 

CİLT KITAPLARJNIZI ŞARKKARI VEYAHUT 
AVRUPAKARI NEFiS BiR CiLT iÇiNDE 
GÖRMEK iSTiYORSANIZ TÜRK S Ô Z 0 
MOCELLlTHANESlNE GÖNDERiNiZ. 

ZARiF SAGLAM 

BiR ClL T BÖLGEDE ANCAK TÜRKSÔ
Z Ü MÜCELLITHANESlNDE ÇIKABiLiR. 

Çocuğu refaha ka\luşlurmak istiyorsanız Çocuk · Esirgeme Kurumuna 

Yılda Bir Lira verip Üye olunuz ! Ç ocuk MilJetin en kıymetli hazinesidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merke:d 

lıan R 
D D . il b . - . ı -d .. ı- .. ~~ ~ı • emıryo arı eşıncı ış etme mu ur ug r-v 

1- 20181940 tarifıinde yapılan eksiltmede zuhur eden t7 Ey 
saikinik noksan olması dolayısiyle ihalesi yapılmamfş olan işltt 1 Bir 

mur ve müstahdemini kumaş, astar, tela idare tarafından veril~/'•~, 
nız düğme ile alemeti far. ikası terziye ait olmak üzere diktirilt..r:~ tt r ••vet 
takriben 838 takım yakası açık ve kapah elbise iJe bu mik~•' i1''' \il 
kasketin şartname ve mukavelename projesi mucibince dikış •dir. 

zarf usulü ile yeniden eksiltmeye konulmuştur. ~~-:. 
2- Eksiltme 2219/940 tarihinde rpazartesi günü saat 1.S de ~İr l 

işletme binasında 7apılacaktır. lıııa,, 
3- Muhammen bedeli (10056) ve muvakkat tcminab (755) , du 

4 - Taliplerin ticaret odasından alacakları sanat vesika5! ~;;~şla 
menin 4 üncü maddesinin G bendinde yazılı teahhütnamelerı, -" b~~l 

··ır: ı" 
teminata ait makbuz veya banka mektuplannı ihtiva etmek ıJ O•' '1şın 
zarflarını 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde mübü,lü ı•' k1 l 
tayin edilen ihale gününün saat 14 on dördüne kadar Malıti' B~i .f 
müdürlüğüne vermeleri veya göndermeleri lazımdır. l!Civ. 

postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ''U 

5- Bu işe ait şartname ve mukavelename projesi Diyarb~~!I "t: 
Narh, Eloğlu, istasyonlarında ve Malatya işletıne k.alern~inde ;o ilnu 
bedelsiz verilir. 12271 30-3-7.,.... ,_"rb 

. •tc 

Düziçi köy enstitüsü müdürlüğa~~;· 
1 lfuı 

Beher takımın il~ t it ka 
Cinsi Adet Muhammen bedeli 1 hh 

Lira _.Y• ira 
ıl'lıtı' 

Bir ceket, bir pantalon, 82 15 92 llt tı 
bir kasket .. 5ıe tı~u 

1 - Yukarda mikdan, muhammen bedeli, ilk teminatı g0 
.. 0 e l' 

bise 2/ 911940 Pazartesi günü saat onda Bahçe lcazatt Mal JJJll 'hLu 
de eksitmcye ~onulacaktrr. I rı ı1ı:st 

2 - Taliplerin ihale saat~ne kadar teminatlarını yatırlJla ~•'' Ur~" 
metgahlarmı gösteren vesikalarım beraberlerinde bulunduılJl' tt:hl 
dır İ dt •rg 

3 - Şartnameyi görmek isteyenler idaremize mü,.c:I' j,:•.ı 
18 - 23-27-31 12235 ~ıJ nı 

oıı 
Umumi neşriyat .. ıı>J~ 

Macid GııÇ.ttf 
Adana Türk.sözii M~ 


