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r kaç • 
g'un sonra yeni ders yılı 

~ş~Yacak , bu münasebetle Ö· 
1 '12. • 
ti erınde durulan bir mese· 
a a tekrarlamak istiyoruz. 
h ve okutma hevesinin memle

·~i ~r köşesinde gün geçtikçe 

b~ı tahsilsiz bir insanın işe 
ır ş · c ey olduğunu her çocuk 

llıak~nlarnata başlamıştır. Bu 
trı a beraber bazı yanlış fe· 
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bom balandı 
Eı kendimizi kurtarıyoruz. 

anı e. ieçecek herhangi bir 
ki 'Yı Yalnız bir geçim vası· 

etmek 
Bu • 
Pı Şahadetnamelerle hemen 

JSTANBUL: 12 ( TELEFO:\'LA ) - 1ZM1RDEN TUZ YÜKÜYLE 
JSKENOERUN'A GlOEN SADIKZADELER'İN 3307 TO:\'LVK SA
KARYA ŞJLEBİNDEN l:J GÜNOENBERl HABER ALINAMA~1lŞ-

Londra : 1Z (A. A.) - Resmi 
Tebliğe atfen hava neureti istihba· 
rat burosu şu malumatı vermektedir: 

Kale doklara şimdiye kadar ma

( Gerisi UçUncU ı.abifcde) 
sına k an d oşmak. 

TlR . 

h olayı, ailenin yalnız dü-
cr ııasıl olursa olsun çocu-

ka~ahadetname temin ederek 
ıı .1~1ııa sevk flmtk oluyor. 
Ilı ı~ın Çocuğun' sür'atle mek· 

•~ esı lu" ı- .. ·ı-~n de . ~um u goru u~?r ve 
1• • aıle ıJe Maarif teşkılatı a· 

~ 
Utlu 1·· ]" 

Şelırimizden piyango 
radyoya nakledilecek 

Çalı Ut u davalar çıkıyor. 
Şrna 2 tocuk sa, çocuk sınıf geç-

il k b şahadetnamesini erken rar. a thatli mekteb ve mual· 

Piyango röportajını Said Çelebi yapacak 

lıtık' 
ktı~ 1' aile, hemen t kseriya, 
~i): a . Ve hem de memleketin 
lıır·;sırıe karşı Jakayddir. Her 

to' ltbıeten _bekliyonız, çocuklan~ı-
t .. . &ctdeım<kle her ~elın 
"'~ın· • Ctı~ 1 sanıyoruz. Tahsil çağın· 

li r toı~lln meklfb kadar ailenin 
it trı u ve dikkatir.e ~ühlcıç ol
~ ç ekttble, ana babanın birlik 
~ i ) :~~~tr al< ıı, çccugun çalı~rr.a

.,al ı, ir.1iba1ı hurnrnrda hfm· 
• rt arı, çccu~"ı.:n noksıınlarını 

~ diizeltmeleıi, beraberce 
.; tneleri lazım gelirken bu as· 

1.~ırt 0kta \e sonra dönüp Ma· 
~ı ayet edilmektedir. Maarif 
~n bi!şlan başa kusursuz oJ

_ '4 u rnakinenin arzu edilen ha· 
tıi"Jıı oldu~unu iddia etmiyoruz. 
~enin kusursuz işliycbilmesi 

ıı.ır J ih ç.ok zaman, vasıta ve ele· 
/1 k hya.ç vardır. Fakat çocuk 

B~rlinin ptctt görünü/Ü 

Berlin yeniden 
bombalandı 

A kendı gay~ct ve dikkatleriy· 
t ~a Sanları ıkmal edebilirler. 

r 1~.1 ~alnız mektebte kontrolü 
dır, çocuk evde, sokakta 
Yatı içinde en ziyade ana v~ 

kontrölüne mübtaçbr. J 
tbklarımıza 2elişi güzel bir şa· Askeri üslerde yangın ar 

e teminini düşünecetimi.z Lcndra: 12 (A.A.) - Hava ne-
_cukl~rımızı satlam .seciyeli, ıuardinden: Berlindea geçen buyuk 
.ucutıu, sağlam. bilgili yetiştir· bir demir yolu bathnrn son idasyonu 

rif't ndeki bir kafıd parçasiyle olan Portland bava ku"vetlerimiz 
,J Gerisi dördUncU "'ab'ıf~de ) G • u .,-Ljfede ) Cf .. ( erisı uçunc .,aıı 

Milli Piyangonun 7 Teşrinievvel 
• keşidesinin şehrimizde yapılacağ"ını 

ve Milli Piyango Müdürü Bay Sela· 
hattin'in bu iş etrafında hazırlıklar 
yaptırmak üzere şehrimize geldiğini 

dün yazmıştık. Elde ettiğimiz malU· 
mata göre çelik küreler yakında şeh
rimize gönderilecek, bazı teknisyenler 
de beraber gelecektir. 

Keşide Şehir Stadyomunda yapı· 
lacak, elektrik tesisatı ve sair hazır
lıklar 1 T eşrinievvele kadar ikmal e-
dilmiş olacaktır. Adana - Ankara 
telefon hattı Ankara Radyosuna bağ
lanacak ve spikerliği şehrimize gele· 
cek olan Said Çelebi yapacakbr. 
Mekteplerden 3 kız, 3 erkek talebe 
alınacak, hoparlör ve projektör temin 
edilecektir. 

Numaralar saat 17 den itibaren 
çekilmeğe ba~Janacaktır. Bu keşide· 
oin zengin olması hasebiyle 2,5 • 3 
saat devam edeceği tahmin edilmek· 
tedir. Halk arasından bazı kimseler 
de düğmelere basarak numara düşü
recektir. 

Milli Piyango müdürü Bay Selci· 
h_attin tayyare ile Ankaraya dönmü~
tur. 

Dobrucaya üç Bulgar 
alayı yerleştiriliyor 
Sof.ya : 12 (a. a.)- Harbiye ne· 

:zareti Dobrucanın Uç alayını, e,.ki 
garnizonları olan Tatrakan, Blistra 
ve Dobritsoh'a yerleştirmejle karar 
vermiştir. Kawarna ve Baltşehik'de 
sahil sc:rvislcı·i tcfkilatlandırıl:acak· 
br. 

, -- ,, .,, . . ..: 

ltw«PAfıii{il 
EVKAF 
APARTMANLARININ 
KiRALARI 

Nevzad G~TEN 

fE v buhranı, Adananın en büyük 
derdlerinden biridir. Gün geç· 

tikçe şehir biraz daha kalabalıklışı
yor, halkımızın medeni seviyesi biraz 
daha yükseliyor ve eu derdi de bu 
nisbette artıyor. 

Filhakika, Adanada bir yığm ev 
vardır. Fakat bu evlerin yüıde dok
sanı bir takım köstebek yuvalanndan. 
ibarettir. Bunun içindir ki, her yıl bu 
mevsim ıeldiği zaman aile sahiblcri· 
nin içine dehşetli bir tasa çöker: iyi 
bir ev bulabilmek . 

Adanadaki bu ev buhranına çare 
bulmak çok esaslı, çok ıreniş tedbir
lere mütevakkıftır. Bununla beraber. 
mahdud da olsa, bu hususta hayırla 
bir takım teşebbüslerin yapılmağa baş
landığını sevinçle görmekteyiz. Bu me· 
yanda olmak üzere, Evkaf idaresi bu, 
yd, çalışkan ve müteşebbis müdürü· 
nün srayretiyle Adanada iki tane gü
zel apartıman yaptırdı. Bu aparbman· 
lann kiraya verilecetini bildiren ilant 
fiıl listesiyle beraber okuduk. Bugüne 
kadar, evkaf idaresinin bu binalan 
sadece para kazanmak sribi tam tica· 
ret zihniyetiyle hareket etmedikini, 
memlekette ev buhrnrunı, kira ihtika· 
nnı karşılamak gibi güzel bir gaye de 
giitıüğ'ünü zannediyorduk. Fakat apar
bmanlar için tesbit edılen fiyatları 

( Gerisi İkinci ıahif ede) 
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Evkaf Apart.maolannın 

kiraları 
( Birinci sa!ıifeden u_taıı ) 

~ördüğümüz z.aman1 maatteess~ an
cak bfr düşünce ile hareket edildiğine 
inanmak ıstırarında kaldık. Ve bu fi. 

TORKSOZO 

. yatların dehşeti karşısında ağzımız 

hayretten, korkudan açık kaldı. 

Mesela; iki buçuk odadan ibaret 
ve ancak üç dört kişilik bir ailenin 
zorla sığınabileceği bir daireye 660 
lira, biraz daha büyük, biraz daha 
süslü diğer birine de 1200 lira takdir 
edilmiş. Bu adedleri gördükten sonra 
fiyatları tesbit eden muhterem komis
yon azalarının ya hesap bilmediklerine 
veyahut da Adananın hayat standardına 
vakıf olmadıklarına inanacağımız geldi. 

• 

Belediye, havuzu doldu- Sümer yl 

şeh~imizcleO.. d 

Şehrimize geldifıdl ~'~ 
ber verdiğimiz sıııne'i!:,, 
müdürü Bay 8urh•1.. ı 
işletme u:nurn aıiiJÜ~ il 
Büktaş, Kayseri rneıJ bf.ca 
müdürü Bıy Nıh ıt ;_ 
tetkiklerini ikm1J td 
müşlerdir. Bay B:ırh~(ı 
lent Büktaş tayyare 1 

Adanada evkafın yeni aparbman
Janna benziyen ve daha geniş, daha 
iyi mevkide bulunan bir haylı ev var· 
dır. Fakat bu evlerin kirası şimdiye 
kadar evkaf apartımanlan için isteni
len fiyatın yansını bile bulmamıştır. 

Demek ki, milli korunma kanunu
nun bu yıl, ev kiralarının artmlamıya
cağına dair hükmü tatbik edilmeseydi, 
evkaf komisyonu apartımanlan için 
tesbit ettiği icar bedeli ile, Adanada 
ev kiralarının hududsuz bir surette 
artmasına bayraktarlık yapmış ola
caktı. 

Çok umarız ki, evkafın fiyat tes
bit eden komisyonu yaptığı bu hatayı 
tashihde ve kiraları normal bir hadde 
indirmekte gecikmez. 

Kozanda iki adamın 

idamı istandi 

Kozan: 12 ( fürksözü muhabirin
mizden) - Kozan tığır cezasında 
Saimbeylili Veli oğlu haydarı ve 
karısı Fidanı puasına tanı'an gece 
vakti evine girerek boğmak suretiy 
le öldürt"o Göksunun Güvendik 
köyünden Hasan lsmail ve Hüseyinin 
muhakemesine dün başlandı. Suç-

lular suçunu inkar etmekte ise de 
hadiseyi ayni evde yorganları al· 
tında seyir eden Haydarı çocukla· 
rr evvelce ifadelt>ri gibi suçluların, 
isimleri geçen suçlular olduğunu 
tanıdıklarını ve evvdce de komşu 
köyden oldukları için tanır bulun
duklarını söylediler. Diğer şahitler 

dinlenmek için muhakeme bir hafta 
sonraya bırakıldı. Soıgu hakimliği 
suçluları, idamlarını taleble malı 
kemeye sevk etmiştir. - E. K. 

ramıyacağını bildirdi 
Beden Terbiyesi Su Sporlan Fe

derasyonunun Eyhil ayı içinde lstan
bul yüzücülerinin de iştirakiyle büyük 
bir yüzme müsabakası tertib ettiğini 
ve bu müsabakaların şehrimizde yüz
me havuzunda yapılacağını, hatta Be
den Terbiyesi Genel Direktörünün 
havuzun 21 EylUle kadar doldurulup 
doldurulamıyacağını sorduğu ve be
lediyeden alınacak cevaba intizar e
dilmekte oJduıtunu daha evvelce yaz
mıştık. 

Beden Terbiyesi Genel Direktör
lüğünün bu güzel teşebbüsünün Ada· 
na sporcuları ve dolayısiyle bütün 
Adana için emsalsiz bir bayram ola
cagını ve yüzücülerimizin bu müsaba
larda nasıl bir derece alabileceklerini 
düşünüp dururken, dün teessürle öğ
rendiğimize nazaran, belediye havuzu 
dolduramıyacağını Beden Terbiyesi 
Adana Bölgesi reisliğine resmen bil
dirmiş ve keyfiyet Beden Terbiyesi 
Genel Direktörü General Cemil Ta-

Adanadan Ankara miize
sine gönderilecek eserler 

Şehrimiz-:Jen Ankara müzesine 
s~vk edilecek o1an 15 parça eserin 
am ~alajıarı ikmal edilm~k üzeredir. 
Bu cserler<len bazıları İslahiye ve 

Karka:nış'ta oldu~uıdan şebrimiz 
müze müdürü Bay Rzı Y.ılmırı 

Ya 1gın lslahi/e)·e gitıniştir, oradan 
karkamışa g.!çec::ktir. 

hir Taner'e arzedifın:ştir. 
Beden Terbiyesi Gene! Direktör

lüğünün bu vaziyet karşiSlnda ne dü
şüneceğini ve neye karar vereceğ-ini 
tabii bilmiyoruz. Fakat, belediyenin 
bu basit işi nasıl olup ta uzun zaman
da;ıberi bir türlü başaramadığına hay
ret ediyor, Adana sporcularının ka
çırdıkları güzel fırsatlar karşısında 
ciddi bir esef duyuyoruz. 

1 
Ceyhanda bir muhtekir 

1 dün tevkif edildi 
1 . 
1 

Fahiş fiyatlarla gaz satışı yapıyormuş 
Ceyhan : 12 (Türk sözü Muba bi 

rinden) - Dün Ceyhanda, büyük 
teneke gaz tenekes:z - 350 ve 
tenekeli olarak - 400 - kuruşa 
satmak suretiyle ihtikar yapım bir 

adam yakalanmışdır. 

Bir köylüye büyük teneke gazı 
- 400- kuruşa satarak ibtil..ar yap 

dığt haber alınan Bakkal Ahmet oğ· 

Ju Mehme:Hn dükanına giden ve sa 

tılık gaz isteyen polise, Mehmet sa

tılık gazı olmadığını ve gaz da sat· 

madığını söylemiştir. Bunun Ülerine 

Mehmedin dükanı taharri edilmiş ve 
-14 - teneke gaz bulunmuşdur. 

Gazların gerisinin r.erdc olduğu ve 

asıl ardiyenin gösteci'mesi söylenin· 

ce, dükkarı ko:nşum Mustafa Kutsalın 

dükkanı il~ evini ardiye ittıhaz 

ettiğini itiraf etmiş, Must~fa Kut. 

salın dükkanı ve Mehmedin evinde 

taharri edil.:iigin Je irili ufaklı ceman 

-65- teneke gu bu!u1muşdur. 

Bıkkal Mehnet ifadesinde, kü

çük teneke gazı -105- ve büyük 

teneke ise tenekesiz -350-- ve te· 

nekeli olarak da -400- kuruşa sat· 

tığını itiraf ettiğinden, mahkemeye 

verilmiş ve tevkif olurımuşdur. 

(==::::;:;:==o==O=N=O=N=====H:mm A D i s E L E R ) 
mı=================================:'/ 

KARŞISINDA 

Köyde g;apzi.aclık. işler 
V ekalct, köy öğretmeninin köylu ve köy işleriyle 

ne şekilde me1guJ olacak.laruu gösterea yeni bir broştır 
· tanzim etmele karar vermiş ve bu karıı.rııı tatbikana 
da ıeı;ımiıtil'. 

Köy öğı:etmeoleri okuluıı kapalı bulL1ıaduğu uatl.,r· 
de geceleri köy odasında köyluye muhtelif mevzular 
Uzcri11de konferanslar verecek, (keadileriy le köy işl1tri 
etrafında musahabeler yapacaktır. 

Radyo baluftdolu takdirde radyoda gerek lıavadis· 
•• ıerek mUzik dinlemek ıuretiyle istifade edilecek~ 
tir. 

K.öylUnUn 2Uşkulata duçar oldu~ıı işler ve k8y 
kanunları bakkmda öğretmen kendilcl'İııe izahat vere· 
cektir. Köy ihtiyar heyetiyle temas ederek köyUıı ima• 

rı ve köy işleria.iıı y .ıp1lma.sı lııı uuaııda teş rild~rde bu· 
lıınııcalı:, kcııdileriııö ın.ı.lt\aut verecdlıt ~e te,ebbııslcre 
l"iri.şccektir. 

Köyde feıınt ziraat usullt"!rile n.Uaıunelik bab.çe, fi

danlalc., gibi yt"rler tanzim edilecelttir. Mevıimi'ıı iyi 
gUnlc:l'inde köy gezileri tertip edilecek, k.öylııler ara.uıı• 
da eğlenceler yapılacaktır. 

Köy ç11cı.ıldal'ı için eserler t~vsiye edilecek, k.öyleı
için bir kutuplıane kurulac.ıkt'tr. 

KöyUıı ltıırı.ı.1111 gUnUnde bir köy Öayraı~u' tertip 

edilecektir. O gUıı köyde eğlenceler yap,lacakfır. Yeni 
broşUrUıı tatbik mevk.iine pdt ' yakı'ııCla lc.~ıı~ua ıu:.ıb.te• 
meldir. 

dir. brİ 
Sümer Bankın ş~ .. 

da gdirdiği pamuk aıU 
!atı yalınız müstahsil el 

ete mü bayaasına h 1rar .,,,, : 
b'blerı:ı· mekte, mı! sa ı ~e 

kolaylıklar gösterilme ~n 

Bilardo S~. :i 
Hırsız 1 

' 
~li Gazinoclakı 'f& 

çaldıl•' 
O- h .. de 81' un şe rımız r 

sızlık vak'ası oıınuştUI 
hangi saatinde vu_lcu ~ 
rilemiyen bu garıp dD t 

uı neticesinde "Bilar •• 
yrıv 

radyo>u çalınmış, 3~ dı 
3 deste iskambil kak'tır 
son öılügü kal:JırılrıııŞ 
1 d b. . . k s~r 
er en ırını açml 8i alın 

salonu na giren hırsıt;11de salarrnın çekmeceierı 
.. ı ı · r bile . .lt yuz erce ıraya e !'::: 

tir. Hırsız t -kib edilıJl'.,~lnıa 
• d"ld•w • .. bll 1 hr mm e · ı ıgıne gore 

yeniği vardır. h 

.• t~ il b 
Uç kumarcı .... 

g,,ı .. 
Turan, Hacı ve ıJ'a!e 

kumarcı kumar oyn.a;;kfe • 
47 kuruş pırayla bır k 
mışlar, adliyeye sev J 
dir. 

Bir pamuk b 
Çıftçi fabrikasırıd'~ 

muk çalan Mebmed Y' 

Zaza Must' 
• 

Mahku~~·z• 
Ceyban: 12 (f~ 

habirinden) - Bir r-, 
k b• serboıluk yapar• ;, 

ettitinden dolayı ı•~~ıl 
kınuni muamele y•P' ~·1; 
Zaza Mustafa polise~ 

' d• lunduğundan bakk•11 ·~ 
bıUa mahkemeye ~er• ~ 
sabit görülmekte 1 •Y ~ 
lira para cezasına 111• ~~ 
tevkif olunmuştur. - ~J 

ş~!~!:o~~ 
bava hafif rüzgirh ıdi· .a. . ..,,, 

En çok 51cak go 
ceyi bulmuştu. 



ne Şartları 
:Ylık 1?00 Kuruş 
da abone yapılır 

ıı mernleketln için 
lu~deli dtıgi§me% 

z posta masrafı 

zammedilir. 
lliinlar i' in idareye 
aut edilmelidir. 

nya vaziyeti 
-

ilerle mücadele 
ekalifi harbiye 
: 12 ( A. A. ) - Gene· 
•ko devlet reisi ııf atiyle 

~ıne neşrederek mcmle· 
~ııst temayüllü grupların 
Jtında kalınmamasını taleb 
cnılck t' ··k" · c ın su unet ve m· 
i cncrjılc bir idareye ihti· 
tınu söylemiştir. 

ıJat b·: 12 ( A. A. ) - Başve
e ıil .1~ ~ebJiğine nazaran ordu-
uştıı" sı •çin lazım gelen tedbir-

bll ııtır B d k .. ,.f. u u · un an sonra te a ı ı 

b ,/
1
ulü Pek istisnai ahvalde 

ı cccktır • 

e l' 1tnanı ağır topla 
boınbalandı 

sılf.::;.& _ ( Birinci ııahif eden artan) 

~llllldııı 
durb •'. e~ buyuk. hucuaılarda? 
and t~ını yemi1tir. Gun batar• 

le 11 8 ıaat dok havu~ları ve 
ı. gemi) . b ·;;t. erı agır bir topçu orn· 
. anına t b' . rd a ı tutulmuştur. Bır 

d ' 111•n byynreıi tle mavnaları 

1 
~:lln etmi1tir. Ostand limanı 

b Şama, dun ~aat dokuzdan 

~1e kadar lıoaıbardıman edil-
A Qul ,,, en limanında bulunao Al· 
.eınil · Cra Jc bom lıardıman eail• 

Türk - Fransız 
Ticaret Paktı 

-·-Paristen gelen haber 
Paris: 12 (A.A.) - Aloıan aja11. 

sının bildirdi&ine göre, Agustoı 1940 

Jonuo<la biten Turk - Fransız tica • 

ret anlatması 81 Kanunu evvel 

940 a kadar temdit edilmiştir. Tama· 

mile değiııniş balunao hali huır 1era· 
it içinde ya kararıııs bulunan vaziyet 

dolayısile u:ıun vadeli bir anla~ma 
yapılman muvafık görUlaıemi~tir. Bu· 

nunla ber'"aber bu bu~usta yakında 
bir Turk - Fransız görtışıııui yapı· 

lacalı zanoolunmaktııdır. 

Grasyani Afrikadaki kuv
vetlere kumanda edecek 

Londra : 12 ( A. A. ) - Af ri· 
kadaki ltalyın kuvvetlerine Mare· 

ıal Grasyaninin kumanda tdeceği 
söyleniyor ki bu manidardır. 

Amerikalılar ve Çörçil 
V ııington : 12 ( A. A. )- Çör· 

çilin nutku iyi karşılanmıştır. lngil· 
teredeki ıükun Amerikalılar üze· 

rinde memnuniyet uyandırdı • Nev· 

york Herald tribün lngiliı kuvvci 
maneviyeıinin büyük oldufunu ya· 

zıyor • 

Macarle.r Transilvanyanın 
nıerkezini dün işgal etti 

Budapeşte: 12 ( A. A. )- Ma· 

car lcıtaab dün Transilvanyanın mer· 

kezi olın Koloşvara iİrmiştir. 

Ttr~t Of AN R'ADJ 
•~ın: DAVJD BARNETT Çeviren: NEVZAD B0VEN 

Daha fenası, kansını tavşanın deri ve ayaklarını par
çalamakla meşgul görünce (Çünkü, Bayan Tebrick tavşanda 
bunlardan başka bırşey bırakmamıştı) okadar müteessir ve 
nevmit oldu ki, bizzat kendi canına kıyacak dereceye a-eldi. 
Teessürü okadar şiddetli olmuştu ki, bu teessür onun haya· 
tını bile kurtarmıştır, denilebilir. Çünkü, epeyce bir müddet 
derin, derin aQ'lamaktan başka hir şey yapamamıştı. Bir aan· 
dalyanın üstüne yıQ'ıl~ış, başı ellerinin içinde inlemeie ve 
•A'lamaA-a devam etmişti. • 

Bu hazin vaziyet içinde geçirditi bir kaç dakikanın 
~onunda, tavşanın başını, derisini, kollarını ve ieri ne kaldı 
ıse hepsini temizlemea-c vakıt bulamamış olan Sayan Tebrick 
ayaklarını kocasının dizleri üzerine koyarak onu yalama~a 
başladı. Fakat, B. Tebrick şimdi onu bambaşka bir ıı-özle 
görın~ğ~ ~aşlamıştı. Taptaze kanla bulanmış çenesini ve tav· 
şan tuyu ıle dolu pençelerini iÖrerek onu itti. B. Telırick, 
bu suretle karısını iki üç defa itmiş hatta sonunda onu 
pençelemitti bile. Fıkıt, her defasında da o,' kendisine dot· 

r-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·< 
ı Sovyet - İngiliz ı 
! delegeleri konuşması ! 
• • ! Londra : 12 ( A. A. ) - ! 
! Sovyet Sefiri dUn •kt•m ! i Hariciye Nazırı Lord Hali· ! 
i fak• 11• B•ltık meseleılnl i 
i görUfmu,tur • i 
i i 
-:-............. ............. .., ..... ııe ~ ...... . 

Berlin y~niden 
bombalandı 
( Birinci sühif c<lc:n artad ) 

tarafıod:an Jtın gı:cc: lıonıbardımau e · 
dilmi? tam isalıetlc:ri nıUtcakib yan
gıolar çıkmııtır. 

Bremen de doklara, tl\yyare imal 
eden fabrikalara Vilhelmsnf n'dc hah · 
ri~ e kışla'lına tam i ıbc:tlcr olm111tur. 
Belçika ve l lollamla'Ja toplu hal<l.: 
bulıfnan mavn:ıl:ıra, doklara ve liman· 
lara karşı ınuvaff akiyı:tli bucunılar 
yapılmıştır. 

Berlin: 12 (A.A.J - Alman ajan· 
sı blldiriyor: lngiliı. tayyareleri dun 
gece Buruksel civarını uoıubardıman 
etmi,Ierdir. Be, kişi ölmlılştur. Ev· 

lerde buyuk hııaar olmuştur. Yine 
logili:ı tayyareleri dun gece Berli~e 
taarruz dmi~lerJir . Alıırm işareti ve• 
rilmiştir. Şehrin ~imali garbisinde bir 
fabrikaya ve şehir dalıilin<le muhtelif 

yerlerinde: evler ve buyuk apartman
lar Uzerine yangan bombaları du;ı· 
muştur. Şimali Alnıanyada da ik.i 
mf'vki bombardıman edllmişl:ir. NU· 
fusça çok ıı:ayiat vardır. Amdo vo 
memur evleri de harab olmuştur. 

Kral Karol Portekizde 
Nimes : 12 ( A. A. ) - Sabık 

Kral Karol ve rdıkatindeki zevat 
dün Portekize dotru buradan &'CÇ" 

miştir. 

:mı: 

Londra : .J2 ( A. A. )- Dü man 
dün ıkıam Du vr mınhkaaına tay

yare hücumu yapmış ve bu hücu

mu Manı aahillerindcki Alffian ba· 
tar)'alarının saatlerce ıürea..bom· 

bardımanı tikibetmiştir. Birkaç kişi 
ölmü~ ve yaralınmııtıı . Londrada 

1 
• •• v 

a arm ıoareti verilmiı e Londra 
bölgui üzerinde büyük hava mu· 
harcbeleri oldu , 

Londra : 12 ( A ) - Hava 
nazaretinin tcbliti : • 

Düımının dün akıam Londra 
mıntakaaında yaptıtı h•va ,faaliye~
ncticesinde hususi binalarda ~Qk 

hasar olmuş ise de geçen gecelere 
nazaran ,:taba ehemmiyctıizdir • in· 
aancı zayiat da azdır • Evvelki ıece 
yapılan hücumda 400 ~işi ··ım~ı • 
1400 kişi yarılanmııtır . Bu 111iıt 
halkla dolu bir mektebe bir bom· 

banın isabet etmesinden ileri ıel· 
miştir. Bir cenub ıehri üzerine .d• 
atılan bombalardan ölü ve yaralı 

vardtr . 

Berlin : 12 ( A. A. ) 
ajansı bildiriyor; Bo;ııba.,dıman t'a)'· 

yarclerimiz dün ötlcden ıoora 

ra Londra fabriularmda ve ötle· 
den aonra limawnda yangınlar p· 
karmııtır. Şid~etli hıva muharebe
leri olmuştur . 

ru yaklaşmakla israr ediyor, karnını yerde sürüyerek, ıcı, 
dolu K'özleriyle affını yalvarıyordu. 

B. Tebrick bu itiyatsız tavşan ve çiçek tecrüöesini 
yaP.tnadan evvel, tecrübe aksi netice verdıQ-ı taktirde, 'Siıvia 
ıçın, artık hakiki ve ormandan çıkmış bır tilkiye ur.şı bcs· 
lenmesi lazım ielen hislerden başka üır his bnlememetc 
kllrar vermışti, Fakat, şimdi, önce aınillerı kendisine çuk 
kuvvelli göıunınüş olan bu kararın tutbikıni çok ıcüç iÖr· 
ıııcA-e başladı . Mucrımi, yaıım saat muteınadiycn dövup. tuk· 
bih ettikten sonra nihayet, halli ôndan vaz ieçemiyecetıni 
kendı kendine ıtıraf ettı. i lalta, lıerşeye ratmcn, uııu hali 
ıı;evmckle oldu~unu hissediyordu. • 

Bunları kendi kendine iti~af ettikten sonra ou dutru 
döndü. Ve mütemadıyen kendine bakan ırözlcııııc ıısııl~c:lôıQ'ı 
zıuııan kollannı uzatarak ~u ıı;Ö/.lcrı söyleiJı; 

- Oh Silvial Böyle bir işi yapmamanı ne k•dar 
isteı diınl .Senı buna le~vık ettiktın iı;ııı Allilh beni 'tltlctııırıl 
lm kasaplık, bu çı ve tüylü ha\.şan etı ınıtlcııi ~ulandu uıadı· 

mı·~ Vücut itibariyle oldua-un ıcibl, ruh11ıı dıt mı bir cana· 
vursııı'ı> .. Bir kadın olmanın ne demek oldu~unu unuttun mu? 

B. Tebrick bu sözleri söylerken. Silvil karnının ü • 
rinde sür~neıek, her kclıınede_ 1.maı. daha onıt dotru yaklaz~~
yoıdu. Nıhayet, merhamet verıci bir vaziyetle kocilSmın kol-

ları arasına tırmandı. B. Tebrik'in sözleri 0 d k 
b 

· d 'l"lk' .. . na o unmuıa 
eıızıyor u. ı · ı ıcoı.lerı yaşla dolmu tu U d . _ . . . il . zun uzun ae amel 

ya.şiarı doktu .. _Y e sankı, kalbını pan;alatnlaA-a hazırını~ JlİUİ, 
liık sık tekeırur eden hıı;kırıklar vücudum' .sar"yoıdu. 

- lonu Vır -



Sal.ile 4 

Mektebler Açılarken 
( •flMlullellen artan ) 

dotru devlet bp1sma kopcatı yerde, 
mektebden kazandatı bilfilerle tek ba
pna, desteksiz, •,akta durabilecek 
bir hale relmelini istemeliyiz. 

Şahadetname boUutu bir memle· 
keti kurtaramaz, bu hususta Maarifin 
bol bol şahadetname datıtması asil 
arzu edilecek bir teY detildir. Bilikis 
ıençlitin eline verilecek phadetname
lcrin bir kıymeti olmalı. Bu phadet
namclerle memlekette bir nevi ifsiz, 
rücliiz, rençlik buhram vucüde retir
memelidir. Böyle bir fCYi çocuk sa· 
bipleri de asil arzu etmemelidirler. 

S6zlerimizi bitirirken ıu mühim 
noktaya dönecetiz, tahsil çatında ço-

·cuk, renç bilbusa ailenin, u• baba· 
nm mla kontrolüne tabi tutulmamab, 
aile .-ıeble birlikte:çocutun fiditini 
ve ber hUIUUnu röıönünde tutma· 
ladar. Çocutun iatikbalinden yalnız 
devletin .maarif tqkillb mes'ul delil· 
dir. Çocuk teabeJ, çocuk haylaz, ÇO· 

cuk derbcderse bunun mes'ulü en zi. 
yade ailedir. Bir çocuk çalqmadıtı 
halde her nualla eline bir phadetna
me pçirebilir, Fakat bunun ne dele
ri vudar? b6ylelerine burün delilse 
yann hayatm bütün IDllvaffalayet 111'· 

lan kaplhd•r. Çocuklanmm seviyor
Ak, çoculdanmaza bir iatikbal dlfi· 
Diyonak ODlarm 1uıkikl vaaflarla ye
ti .. lliDi arzu etmeliyiı. Buaua içiD 
de biç olmaua muallim kadar ken
climiu bu itlerden mes'ul tutmalıyız. 

Ferltl Cellı M.-

T enia turnuvası finali 
t»upn 7apılacak 

Atallrk ~ Adma te
Dilcileri .... bup, daha eY• 

velce ,..,..... olu trniı tarauvua
nm finali 1apelaakbr. Final, Beclm 
T•biJeli Müdürü S.1 Rıza Salih 
Sarar ve •r Hilaeyin Ers- •a· 
•Dcla ceNJ1D edecektir. 

[f•DYOj Pi ftOGRAMI: 

lS-9-IMO C U M A 
1.80 ,,.... .. , Sut ayan 
1.11 Ma.ik : Haf'af prop .. 

ı.oo A;a.. u.ı...w 
ı.ıo a. ıc.m.. - v ••• k 
l.1Qf8.IO Mllikı ,..., ..... o ..... 
11.IO .-. ...... ,Sut., .... 
11.IS Mamlk : Tll'k 
11.ao Ajau Haberi-' 
11.0G M-.ik 'hrk 
11.1111•.oo Ma.Or.: Şu-kalı v ... ...,. 
11.00 P,...._ Sut ay.,.. 
11.05 Mtlaik: Popal• Hawalar 

11.IO Ma.ik: AaaUlta Halli Hanlara 
11.ao Matiik: Ra41,.o•sw.., .. Trle'•u 

19.16 T1rk Mtıaili 

ıt.'6 Sut A.7en, Ajaa• 
a.oo Tul'k Mlasili 
I0.80 K.a,aa (Biblietraf,.a) 
11.50 Masik : Fual lae7eti 
11.16 ıtoa.., .. ( lktuat aaati ) 

11.IO a..17• ..... 
21.e Mu.ik : llaıl30 orkeatr .. 

11.30 ..at ayan , aj ... 

11.40 Maaik: Rad.)'o s.ı .. wkut· ... 
a.oo ı>.. : •llıili 

D.15/23.30T...ıd pop- •• bfwl 

TORKSOzO 

Adanada Pamuk ve Çiğit mü 
hararetletli şekilde gidi 

Veni mahsül 205620 
Bu sene b6lgemlzden 2910 ton S 

istihsal edilecektir 

ilk okullarda ikmal 
imtihanlerı 25 Eylulde 

Köylerde ve vhrimizde bütün 
ilk mekteblerde 16 EylOlden itiba· 
ren talebe kayıd muameleleri baıla 
yacaktır. 23 EylOlde sınıf anuıllim · 
leri vazifeleri baıına dönecekler, 25 
EylOlde ikmal imtihanlan yapılacak 
ve 30 EylOlden itibaren de yeni ders 
mevlİmİ çlacakbr. 

931, 932, 933 dotumlu çocuk· 
lar birinci mıflar• alınacak, daha 
yukan y11t•kiler mekteblerde 1tr 
oldulcça kabul oluoacakbr. 

Nüfua kitıtlannda IO)' adlan 
ymlı olma1an çocukların ka71tları 
yapal1Myacakbr. 

İlan 
Emniyet miidClrliifiinden: 

liçincle ıümüt. nikel ve kitıt o 
lank bir miktar para buluaaa ufak 
.. ir cep para çaatuı buJUD1DU1tur. 

SabibİDİlt emniyet müdür1ütüae 
milracaat ederek Plrlmt alma• ilin 
oı ....... 

ilan 
Halkevi reiılijiaden: 

HalbYİM ait elki bir piymo 
ile bir elektrik motöıü 16191940 
pazar s6ai ... t 14 ele aki Wbvi 
biaamda aç* artbrma ile ublacak 
'tir. Taipleria o aiiD o uatta ilki 
Wewi biaallllda buluamaluı. 

12298 13-14 

ilin 
Zayi askerlik tezkeresi 

lallbi11 48 İDcİ dat alaya 16 
IDCI hudut tabun l İDCİ bölükte M· 

kerli_tiali Jlpb& Aldltam tezkerr 
mi kııMD zaya ettip.dea bullDllr 
a.rafmdaa bir ıGaa hükmi olmaclr 
... illa ederim. 

Malatyamn Boran kö1üade-. 
Bekir otlu ;321 dopmka 
Ma.tafa 12299 

Mürettip alacağız 

Şehrimizde pamulc ve çifit mü· 
bayaa• hararetle devam etmek. 

tedir. 
Dün de yudıtımız gibi Adana 

piyıumnda çitidin kilo.su 3.S kuruı· 
tan Atılmakta iken Tk:aret vekili· 
miz Nazmi Topçuotlu ile Turyat 
firketi aruında yapalan mutabakat 
neticeıinde bu firket çiftçi elinden 
çititleri 4,5 ve 5 lcuruıtan mUba
, •• ,. devem etmektedir, 

• •• 

Adana 2 P 

kimlifinde 
811 

Adananın 

oturan H•ca 
yükaek dolap 
elci l.mailin 
Malatpla ~ 

\ 
pamuk ve Suaam tahmin heyeti e,lediti bap 

ticaret odamda dün toplanarak duratmaaacla 
mullammioleria raporlan iizeriDde mahalli ikameti 
tetkikler J•pauı. neticede pamuk ve 
Suaamm 10D mahlul IWli tah-iai 
katı ıeldiai ...... Bu tahmine 
nuarm Dört,ol ela dahil olarak Yİ· 
liyetimizclea 151,495 ve Menill vi· 
liyetiadea de 54,125 balya pamuk 
kalclanltıcaktır. 

Adana" Meraia 111111tablarmda 
tahmin olunan miktarluıır 98,570 
balya• 1erli ve 95,560 bal,... ldev· 
lant pamutudur. 

• • • 
Bu aeae yalamz vilayetimizden 

2910 ton ..,... almaClta tab. 
min edilmiftir, 

Kati Alika 
Se,fi Pek,arek ve lbrallim Ok. 

ten'in mütterek malt olm -1.rea 
Kundura Mataz-. ile bl+. lb
rabim Okten'iD hiç bir alibm bl
madatmclaıa 1mrea Kundura Mata· 
Z111,. buact..bö1le yalntz Se1fi Pek· 
yürek"• tuarrufu altında bukm· 
cakbr. ... 

Biçki 1urdu kar t mua
melesine ba ladı; 

Refika Tümerkan 
Aclmnm ilk biçki ve dikit 

müewwidir. Memlekette Jetil 
tirdili ki,metli •nm•an ·-*· 
Şeniti haiz mezunlar ,wd apbi 

lirler. KaJdolmak " te&illt ..... 1-~~!!1 
için ubab 9 claa 12 J1 ve 14 d 1-
18 e kadar Bebekli kilile IOk-IClll ~----=---.::..--ll)lllf; 

1 j;çki JUfdU miidiirlüiüae mliracat L 12275 6-10 
·e 

Matbuwm pzete la..U Türk Ha•• Kurumuna 
çılltmak ime · müretböe ilati· ı aza olmalı11nız 

181 .... ~ ... -----·----rlcaMlu• 

Nöbetçi 

• 



E: var? 
yok? 

~nize =~klediltn Günün en müthiş bir sili.hı· 
yo 1a~lı su balıkları s t n~ t 

~
ec;ın balık yetiştiren birlikle· l l\JJ ~a <§} \\H\\)J ~ frl8' n l'B\ fr0a 

a çok faydalı neticeler eJde Gôring! " Hedefe isabet eaeme· ----- • vel.i hedefini gözönünde tutup yer-~ 
de41 biri garip bir tecrübe I Y/ }Y (9l \9' U \9' 

lrlii melCtense bütün ma~ine ile aşağıya Sanl'yede 166 den IQ '.) metre yllkarıya kadar bir e mensup balıkçılar dağ~ , . 
ikan nehirl d k' J b 1 k mıııek daha hayırlıdır . " dıye ba- helezon çizerek aşağıya iner ve soa· U Yüzlercesı'ne·1r ae 1

1 
a a fa 11 la· ğırdı ve bu suretle de Stuka fikri· metre ·· ' lfl v ayıp ıçı ara sur at ra saniyede 166 metre gibi aklın 

ardır. Fıçılar Baltık denizi nin doğmasına im(an verdi. yapan uçaklar kabul edemiyece~i kıdar büyük: bir 
ki Nyköpina ko-rfezı'nde k h 1 k h ~ Hıvanın tazyi i mü taç o uoaca süratle areket ede k 

- ,. surette hazırlanan ve için- ------ * -----"" re ve muayyen 

ıla" ili ce 1 materyal meseleleri ve saire uzun , bir zaviye altında bombasını he~-P L reyan ar bulunan bir ha· k d ... 

t
lDhltıiınıştır. uzun hesab edildi. Normal tayyare· rib etme için e de Stukalar kul- fine atar. Böyle yapma.sının ıebebi 

~cİ b es bu balıkların öJecekleri- Jerde Stuka manevraları yapılacak lanıldı. Fakat bütün bunlar nihayet de bu şekilde aşatıya sukut eden 
en: :b~d.~yordu . Tecrübenin ne olursa kanadlar muhakkak kmlıyor· birer tecrübe idiler. 1939 · 4'l hub tayyarenin bir kilise kubbesinden 

B Utun intizarın hi lafına çılc 1 1 Jerinde kazanılan tecrü'Jeferden aza- daha az bir yu"k•eklı"kte tutunabı'l-1 k du. Uouo için bu işe e veriş i ve ,,. 
at ~ ı .ı~r ne ölmüş ne de çi· mi istifade temin edilerek eski mı· mesini ve auiye yükselebı'lmesı"oı· 
,...ş a ı-k hususi bir mukavemete sahib göv- k d d kik 6 JI 1 a is her biri t2bii boy- ineler e eğişi i ler yapıldı ve ye· temindir . 

Uf ~ı ~~~il ~antim daha ziyade bü· deler İnşa edildi. Kanadlar takviye nileri de bu tecrübelere göre ıslah 
atta~ sıkleLJeri de üçer yüz olundu; ve bir çok tecrübeler ya. edilmiş bir şekilde ikmal edildi • Bu taarruzlardan her birisi ölüm· 
ah• lf4ti~·ıştır. Bu mühim tecrübe· pıldı. Stuka tayyareleri ispanya va· insan yeknazarda zanneder ki le oyun me~abes indedi r. Zira kendi 
ıod~ .Atf1 

Parlak netice karşısında b ı muhiti içinde büyüle bir süratle 

1 
ıllr ! su balıklarını geniş mik tandaş harbinde ilk tecrü e erini Stuka tayyare l~ri birdenbire birkaç hareket ·eden bu tayyarenin endabt• 

lrıı;z. '- ff k yetle başarmışlardı Po· bin metre yükseklı' kten lıedefı' ı'st'ı· 
8 

d• " naııtletmeğe karar ver- muva a 1 
' larının bizzat kendisine müthiş surette 

1 Jonya harbinde Danzig kalelerini kametinde aşağıya inerler • Hal· 
gl Dl k tesir etm!sİ değil, pilotun icabedea 

ıJ el!ıJ 11
1 ta gösteren alet Varşova civarındaki köprüleri tah- buki iş böyle değildir. Stukalar ev . zaırıa ıll l:ıyicıde bir saniyenin kii· 

ın r f, et bi f 
aıılll' t,d. r otograf makinesine surall k~dar yanılmuı veyahut tay-

y dl'rj t ır. Aletin bomoardıman Ad a Fat · ·~ 1 yarede kullanılmış olan mıteryalııı 
avacı~•rıd 0

Pçu taras ud mevkileri an ·urIKa arı ufacık bir no'csanı buıunrnası rüzüıi-
otu. eti a seyrüsefer için hayati den .parçalanmak ve ölüm mubak-

akl• ~ "atdır H d • • • • 
rul ":.)l~~ti;eb_ ~öre bu keşif bu- atay aıi iŞÇi ıstı yor ka~~n~yeie 166 ' m~tre sür'atin ne 
tılVirık ı ~ r ı mctodlarında bü -

a ~dı ap Yapacaktır. Zira ge· • ---·-----------/ demek o'duğunu anlamak için de 
lil~·h:defferin mahfuziyetj· Antakya : 12 (Türksözü muha- Tarsusta yakalanan yo· aşağıdaki cedvele bir göz atmak 

ye . f>gını ortadan kaldırma- birinden) - Adana Mili Men· ' kafidir: 
J'M ıu k baz dün tevkif edildi rne01'{.tut 

1 
eşfin esrarı fevlCala- sucat fabrikası, Vıl.iyet ma'<amın1 

nıub• ale~ tıyor. Amerika hüku· bir mektnpla müracaat ederek Fab . Tarsus : 12 ( fürksözü muhabi· 
Ekspresin sür'ati 

metre. 
saniyede 30 

,.. ın Umumun istifadesine · d ) E 1 b'ld' d'-"· M 
..,. llıiisaad . . rikada çalışmak üzere H!taydan iş· rıo en - vve ce ı ıı ıl>ım u· 

e . e etmemıştır. salla mah:ıllesinde Arapça tedrisat 
. nı bı"r top çi istediğini bıldirmiştir. h h h 

Yolcu tayyaresinin 
yede 60 metre . 

sür'ati sani-

lıoıı&'llllllP'Jr.r'ıkad B yaparken drmü meş ut a alinde 
• •nd a. rooklin hava sa· Fabrika, 16 yaşından aşağı yakalanan Hasan Mll:ılla adındaki 

i k a bır Amerikali mühea olmamak üzere Fabrikada çalışmak şahsın tahkıkat neticesinde tevkifine 
~dil~~fe~tiği küçük bir top için müracaat üdecek işçilere iş ve I karar verilm iştir. 

Havada sesin sür'ati saniyede 332 
metre. 

Sahra topu mermilerinin slirati 
saniyede 500 metre. -f'fı' . ıştır. Bu topun fevka 1 A k d d ....... 

ı-ıu-~ )'a 0 ~ku sabit olmuştur. o ır ld bunlara ehliyetlerine g o r c 1 nta ya canavar Ü ugu Stukanın hücu:nunı mıruz kalan 
bir düşınan en büyük sinir imtiha-~s f şı doktüren duman neş münasip dolgun yevmiye vereceği- Antakya : 12 (Hususi muhabi . 

5 •~aak J:>araşütlerl~ inen ve ni, müracaat edenlerin Adanaya rimizden) -Şimdilik ve muvakkaten 
t n bır libre :ıx.ırfığmda k d 1 f flarının da 
tn k • a ar o an yo masra Belediye binasının üzerine konulan 

a tadır. Bu top bilhas· · b"Jd' ,,,.,. Atç"I ' şirket tarafından ö:leneceğim 1 ır· Canavar düdüğünün tecrübelerine 
--~ddu ~re karşı fevkalade d 
_/,. edılrnektedir. mektedir. devam e ilmektedir. 

/, 
1 
tnirlenk(Timürlenk)Anadolu 
•nıan,hcr kasabanın halkını 
t~j. . 
ıc1/''rnış. Akşehire vardığı 

ın Hoca • ~ehrin orta-
!ldır · · le ıçınde , baıında ko-

avuk , elinde kalın bir 
L •ldırrnadan oturuyormu1 . 
ı9',( •dimları hocaya yakla-

v•,;j . 
ti u:nsin ki. böyle, şehri· 
erııc rirditi halde hiç kı· 

Diye sormuılar. 

dcmit , buraların Alla· 

• b -- .r • u • ı>zu O emırlen.rc 
•O..: 

~~alde, demiş, benim ba~ 
d lafzı büyüklür a-ötürun 
b elt,in .. ' 

~ •hp Hocanın yanına gö· 
ecl •emirlenrin arzusunu söy· 

•· ec"' b.clden :fUkarısına ka· 

y~ 

lro R K s o z Ü'N ÜN KOÇOK J I 1 K A y E s ı' ---
rışmam, diye cevab verm·ş. Hi'<Ü n • 
darınıza böyle söyleyin!.. 

Bu söz Oeınirlcnrin pek. hoşuna 
gitmiş. Akşehir halkını affetmiş , kı· 
lınçlan ıeçirmcmiş • 

Gcçirmemış ama, biraz son!a da, 
neden bunları kesmedim, diye hayıf· 
Janmış. Bu affından vazgeçmek iç~n 
bir ıebeb düşünmeye başlamış · Nı-
hayet alClına bir fikir relmiı ve he· 
men Akıehir eşrafını huzuruna di
vct etmiş. Onlara : 

- Bana bakın , demiş . Şehrinize 
rircrken arkamdan bir deve geliyor· 
du, gördünüz ya f Ona üç a-ün içinde 
üç ihlas , bir fatiha ötreteccksiniz 1 
ôtretmezseniz hepinizi kılınçtan re· 

çirece~im ! . 
Dcmirlcngin maksadı , halkı her 

halde kıhnçtan rcçirmek oldutu için' 
onlara bclylc çok züç bir it buyur-
muş. 

Akşehir eşrafı şaşırmıı .. Ne ce· 
.-ab versinler ? Tam o sırpda tOP.· 
Jantıyı haber alan Nasreddin hoca , 
düşe k•lka, kavutu elinde • cübbesi 
kolunda Demirlengin huzuruna var· 
mış. Demirlenk hocayı görünce arzu
suna ona da tekrıırlamış. 

Hoca gülmüş : 
- llahi hükümdarım , demiş , si· 

zin deveniz için üç ihlas , bir f ıtiba 
ne demek? Biz ona Yisioi Şerif öt· 
retclim .• 

nına tabidir. Gub cephesinde tu

tulan esirler içinde bir tek Stuka 

taarruzu esnasında saçları bembeyu 
olanlar vardır. 

Demirlenk bakır ış, nasıl olsa b11 
da olacak bir iş değ-il , Hocaya : 

- Pekala, demiş , öA-retin l 
Bu sefer Hoca : 

- O halde efendim, demiş. Ma
demki üç ihlb , bir fatiha için üç • 
gün mühlet verdiniz, Yasini Şerif için. 
kırk gün ihsan buyurmanız lizrm .. 

Demirlenk buna da razı olmuş • • 
Akşehirliler huzurdan çıkmışlar. Oı

ıarıda Hocanın yakasına yapıırıuşla.r: 

- Yahu demişler, en aklını nu 
kaybettin ? Biz üç ihlb , bir fatihayı · 
naaıl öğretecefiz diye düşünürken 
sen bizim başımın daha büyük b~ 
iş açlrn ? 

Hoca bu stfcr de or.lara üfmiil; 
- Durun, acele etmeyin, dentlı • 

Nasıl oln biz deveye üç ihlb bir 
fatihayı da öğretemiyecetiz , Ylsiai 
Şerifi de .. Fak;at hiç olmaısa si.ız 
kırk g"Ün müsaade aldım. Bu müddet 
ı:~rf ında ya bu herif geherjr yahut 
bır sefere çıkar, buradan gider ... 



Sahife 6 TORKSôZO , 

TürksOzü Gazete ve Matba 

T •• k •• •• G İ • • Okuyucularına, dünyanın her tarafuı~• 
Ur SOZU aze esı • vuku bulan ·hadiseleri günü gününe verit· 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan tI•" k~ 
Türksözü Matbaası: rita, Bilumum Matbaa işlerini Türkiyede n 
======~=====~==== mevcut matbaalara rekabet eder derect' ~~ı 

de tabeder. t 

iN 

-
Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 

li Mücellithanesinde Yapılır. 
• 

~ 
~ 
~ 

ITüRKlYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 

/•tt 
----------------------------------- ti 

T. İŞ BANK AS~1 

'I 
ı : 

1 

Kuruluf tarihi : t888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28-.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziınt En hsıtda hırhralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına 
en az 50 liTası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 500 " , 2000 " 
4 " 250 .. 1000 " 

40 " 100 " 4000 ,, 
100 " 50 " .5000 " 

. 120 •• 40 ,, 480Q " 
160 " 20 ,, 3200 •• 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li. 
radan aşalı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlısile verilecektir. . 

·: Kuralar senede 4 defa, 1 EyyluJ, 1 Birinckanun, 1 Matt 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. · 

Çocuk inaanlann çiçeğidir. Seviniz ok~aymız fakat öpmeyiniz. 

_Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

1 

. 

. 1940 Küçük Cari Hesaplat 
ikramiye Planı .. 

ıa 

Kefideler : 1 Şubat, t Mayıs, t Atu••0' l>ıc 
t ıkincitefrin terlhlerinde yapıllt• _, 1, 

. lif" -Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarda en aZ ellı 
bulunanlar kuraya dahil edilir. //"11 

~---== 1 9 4 O 1 K R A M 1 Y E L E R 1 , d 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 LirJ .... 
~ ,, 1000 ,, 3.000 ,, 
6 " 50~ " 3.000 " 

12 " 260 " 3.000 ,, 
40 " 100 ,, 4.000 ,, 
75 . " 50 " 3. 750 ti 

210 ,, 25 ,, - 5.250 ,, .1'in 

. "''" a· T. iş Bankasını para yatırmakla, yalnız par• r~ir~ 
miJ olmaz, ayni ~amandı talihinizi de denemiş olıJ)· 

;,-.---------------- }to ':lr 

Tarla İcara 
Verilecek 

bir kıt'e tarla oörl1~ir 
icara verilecektir. '/;,r 
lerin cemiyeti111iıe r ı 

11 - 12 - 13 /'d Seyhan Kızılay Merke-~ ~ 
zinden : • ·!" ~a 

Umumi ııet'1 ,J 
Tütün fabrikası garbında ve bi· ı . V 

tişiğinde ve Tarsus şosesi üzerinde Macıd 
her türlü zer'iyata elverişli, münbit Ad TürkfO; 

· · · 70 d- - l"k ana ve cemiyetımızc aıt - onum u 


