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•here ~ • bu _ uzerındeki hava harple· 
r &une kadar arasız ve şid· 
ınden ka~ betmeden devam 

t gıliz. selahiycttar mahfilleri 
ıtıln gilgıde artahlieceğini söy-

er B" h b · d · ır uçuk aydan erı 
en b Al 

8 
u man hava taarruz-

·a'"da lngiltere, daha sonr a· 
' nın dah ış olmas ına rağmen gün 
el a kuvvetli, daha üstün 

liy e. Ve müdafaa kahraman· 
c etı göstermektedir. 
reye 
na karşı yapılan hava 
UkJ trıüşahit ve mütehassıs· 

zırt ilrı teşhis, şudur : Müda· 
rı 'Yan lngilter enin iaşesini 
b Vasıtaları imha, deniz aşı · 
eııeıini kesmek ve sonra· 

t hesabını bu son bahaı da 
trıek. 

k' 
v 

1
' ille\ sim hayli ilerledi, 

aa kıtıüdafaası eksilmedi ar ttı, 
ur uvve ı le ri noksansız bir 
i ~aktadır. Hatta lngilizlerin 
Çıne d j da _ Oğru yaptıkları hava 

ti' gunden güne artmak· 

•• gij d-
ek n uz bir olursa, Manş 

bı ışın azgınlıkları başlarmış. 
h~Vsirne girmiş bulunuyoruz. 
h teşebbüslerinin günleri 
ale gelmiş demektir. Ba· 

~s • ılara bakılırsa, Alman· 
k e bir teşebbüsü artık geç· 
bat lngiltere hala böyle bir 
ekliyor. 

JI : Şu günlerde bir şey nazarı 
ev it __ ı;arpınak tadır. o da lı al

oı U7crine doğru tecavüze 

11 
1lıası ve bu aralık Alman 

az.arı Fon Rıbentrop'un Ro· 
tef 
• 1• Bu ziyarette Akdenizden 
ın çıkarılması meselesinin 

d
ku 5 Ö} lenmektedir. Nitekim 
ah·ı· d 1 ıye nazınnın Alman) ayı 
c bu işlerle alakalı göıün· 

trıaE~er :f':lman) a lspan} a ·~ı 
alabılırse, Cebelütıa ıık ı 

\e sh t . U\ eyşı zapt etmeyi de 
C\dı ederek Akdenizi boşalt
ın etmek suretiyle lngillere 

) 

ır tü I" ' r u yapamadığı taarru-
ı nı bu su ı etle çıkaracak ve 
a kısmen askeri nüfuzunu 
olacakmış. 

t i ve s· h ~ _ ıyası a\ada bir ibre 
tunuyor kış - d 1 .• h ' muca e elerının 
havzasına geçmesi çok muh-
arcketlerın bır şaşırtma ha

aslı da iimit rdılebilir Al· 
n ·ıı ' G R•. ~reye karşı l aptığı 
crı ı llçUncu s:ıhif ede ) 
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DiL BAYRAMIMIZI 26 
EYLLÜDE KUTLAY ACAG!Z 

ı\ NK \ HA: :!l (llCSCSI ;\1CIIABIR] \\İ Zl>E:\') - iLK T. kK D iL 

.KURL LTAYl~l:-{ TUPLANISl~lN YI L l)ÔNÜMC O l.AN 2tı EYLÜL 

GÜNÜ YlJRDL;~\lUZDA SEKiZiNCİ DlL BAYRA,\\I OLARAK KUT

LAN \C \K l'IR. O GC.' l I ALKEVLl<:RtNDE YAPIL \CAK TOP 

LAN l"ILARDA EBEDi El'" ATATÜRK'ÜN I>IL ÇALIŞMALARl VE 

l\\\LLl I<:F 1NÔNÜ'NÜN YCK EK KORUYUCU BA. KANLIÔI AL 

TINDA DiL KlJRUMC ~UN A:"\lAÇLARI \"E. SEK iZ YILLIK BiR 

OE\'RE lÇINDE. BASARDI "1 l~LER L"'ZlmlNl>l~ J<ONL: i\\ ALAR 

YAPILACAK VE KlJRU,\l Al)l ~A SAAT 1 or~ ANKı\ R.\ RADYO 

SU~DA BlR S<h'LEV \"EH lLECEKTlR. 

Viyana Sergisinde Türk 
Pavyonu çok beğenildi 

Romadaki konuşma 

Romn : 21 A. A.) - Mu soli~ 
dun tek r a r Al mtın 1 Ier id,> e Nazırı 

Ribent ropln görUşmtıştur . Bu görU ~· 

mcde Kont Cı.> ano da hazır bulun-

Mebuslarımızın 
konferans gezisi 

Ank:ırn : 21 A .. A.) - Bizin de 
i~tirak etmi ş oldugumuz Hl IO Vıyann 
~onb:ıhar ergisi knpanmı ştır. :Ser gi ·i . 
açık bul unduğu bir ny z11 rfınılnn vUz 

binlt' r l:e in an ziyaret c: t nıiş t i r . Ziya 
r dçiler, Turk pavyonun u bilhassa 
beğcnmi ;dcr ve ııı cnılck diııı izc haı; İn· 
ce snııat zevki.} le hazır lanm ış o lım 

çinileri, halı lar ı bu.; uk hn.} rnnlık1n 
ı SC.} rctmişlerdir. 

Ankara: 21 (Tiirksözü muhabirin· 
den - Genci sekreterlik dünya ah
vali dolayısiyle l urttaşları tenvir mak
sadiyle geçen defa tertip etmiş oldu· 
~ konferansların bu defa ikincisini 
hazırlamı~tır. Memleketin her tarafın· 
da derin alaka ve intıbalar bırakmış ,• - - •• - .... 
olan bu konferanların büyuk faydaları t * 
görülmüş, halkımız devletin .harıci ve * t 
dahili polıtıkası hakkında bır takı_m * lNt; 1L1 Z ı 
esaslı \ C özlü ınalümat elde et!.'1ış: * TA YY A}{g ı 
bir takını menfi propagandaların uıe· * I ı< R j , . 1,.. ı 
rinde gayet mües ir bir baskı ol· i "' "' '"· "' .. i 

• YERLE. • • 
muştu. ' ı ' 

t. u dtfa ~ j konfnansla r içirı on t TIR Ll\ıım: • 
Geri~i dor un U s:ıhi fcde ) i Ü Z g R g • 

i IIAZIRL \· 

T ransilvanyada 
Macar zulmü! 
Budapeşte, 8ükreşin 
bu haberini y alanlıyor 
Bükıeş : 21 (a a) - Transilvan

yadan Macaristana terkedilen kısımlar· 

d Macar halk ı ve ordusu tarafından 
8 

· d"I ' lan mezalimin bir li .. trsı neşre ı . 
Y~P,•. R dor aı'ansının hülaseten neşr 
mış ır. 

1 
• 

ettiği bu listede birçok Romen. e~ın. 
öldürüldüğü \ e e\ lerın >ağma edıldığı 
kaydedilmektedir. ,.

1 Budapeşte : ~l ( a a ) - 1
' acar 

halkı ~e ordusunun, Tran•il\an}anın 
ilhak edilen kısımlarında mezalim .Y~P· 

. R gazetelennın 
tığı hakkındakı onıen 

l ıanlanmakla· 
ve radyosunun ne,.r > a ı > a 
dır. 

* ~Aı T BOM• 

ı * ı BA I .. A R. i _.__. 
t DAN B \ · • 

' i ZILARI 

* 
* ı * 

• 
' ··---....... , 

Ingilteredeki 
hava savaşı 

Londra : 21 ( A A ) - Perşenı· 
be} i Cumaya bağht} an g c sabah'\ 
karşı lngıltere uzcrınde ecre} an etmış 
olan muharebelerde dorl düşın11n tay· 
} are i duşurulmuş, yedı m cı tan are 
mız ka} bol muştur . Brap tonda bazı 
eı. ler hasara uğramış, b rkaç kişi > a
ralanmıştır . 

lfoma : 21 .\ . \.) - Mihv l.' r 

dev letler i adam l ar ı arnS ıo<luki görllf 

mclerde harbin ınu,t kbcl hnrckfıt ı , 

Tuna ve cenubi şarki A \•rupıı. mese• 

leleri gôrUşUl nıllş, lsp nya ile iş bir· 

ligi tetkık c lı lnıi;;tir. 

SURIYEDE 
-- Faal bulunan --

İT AL YANLAR 
" Suriye müs takil olma lı ! ,, 

Kah re : 21 A. A ) - Elmısri 
gazetesinin Berut muhabiri yazıyor : 
Surı> el lcr lıal} anların Suriyeyi Mısır. 

Gerisi UçUncU .. o.hifcdc) 
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AÇLIK VE SANSÖR 
- A 

~ sırlarca, yedi iklim, dört bu· 
~ cağın nimetleriyle, alınterle-

riyle noel Hindileri gibi 
beslenen , derin bir hodbinlik içinde 
yalnız Avrupanın insanlığına inanarak 
yaşayan 250 milyondan fazla Avru
palı bugün açlık denilen müthiş ejde
rin tırnakları arasında çırpınmakta , 
galib de, mağh.1b da vesikasız bir 
dilim ak ekmeğe , ölçüsüz bir avuç 
pirince, katkısız , bir tas süte hasret 
çekmektedirler. 

Avcılık ve Atıcılık bay- 1 Halk~ J 

ramı bugün yapılaCak 1 Yarı~:!l~, 
Halkevimı~i:l~ 

21 de, Halkevı ıtıl' 
tarafından bir ıco 
!im Mektebi ınııa!Ut 
Fazıl Demircioğ°lll., 

d'Su merhametsiz , zalim manzara 
· karşısında ':!50 milyon insan sessiz , 
sedasız bir inkıyat içinde sadece ken
dilerine efendilik yapanların servetle
rini bekleyip duruyorlar .. Ne bir şi· 
kayet, ne bir isyan , ne bir feryad , 
yalnız hududu geniş ve meçhul bir 
intizar .. 

Avcılarımız bugün Misiste toplanıyor; Burada 
muhtelıf atış müsabakaları da yapılacak 

Atıcılık ve Avcılık ku'ütü t'<lra i 
fından bugün Misiste yapılacak av- ı 
cılar bayramı münasebetiyle Beden 

Terbiyes! atıcılık ajanlığında atış 1 

müsabakaları tertib etmiştir. Misiste : 
bugün avcılarımızın ve atıcılarımızın 
toplanacağı gözönüne alınarak ter· 
tib edilen bu büyük atış müsabaka
ları Tuğay mülbakı binbaşı Ferid 
Ooğualp'm baş hakemltği altında o
lacaktır. Sabit hedefler üzerin3e Be 
den Terbiyesi mavzerlerile yapılacak 
müsabakalarda iyi dert ce alanlara 
rozetler ve ehliyetnameler tevzi e-

P.osta müvezziini dögen 
iki manifaturacı kardeş 

Manifaturacı Abtulkerim oğlu Na . 
ci Kayadelen ve kard~şi Abturrah· 
man Kayadelen, posta müvezzii ld· 
ris Ôıdemiri taksalı bir mektub be· 
deli yüzünden döğdükleri ve haka
ret ettikleri şikayet edildiğinden 

suçlular hakkın<fa kanuni muamele 
yapılmıştır . 

İlk okul kadrolarında 

b·r '" ye,, mevzulu 1 t~ı 
haber alınmıştır. ~ 
zam provalar Y8 ,ıı 
repertuvar haıırl•Y 
pu gençlerinin bil a 

-1c r 
halkımızın büyıJ ıJ• 
har olaca~nı ta1ı • 
evi Orkestrası rd8 ~ 
.. -eıese 

sının en guz G 
parça çalacaktır.. , 

K.. stıt" oy en 
1 

talebeıar ,eıı 
K- "lr eııııell ı 

oy o5ı klef 
yan diğer ıne.sfe 4 

Avrupadaki bu açlığın, yoksullu
ğun derecesini tam manasiyle öğren

memize imkAn yok. Sansör, çeşid çe· 
şid te.şekküller bu aç insanların üze
rinde ağır bir baskı halindedir . Her
kes ancak halinden memnun ve mes'
ud görünebildiği zaman bu tazyikler· 
den kurtulabiliyor . 

Günün biıinde Almanyadan gel
miş şöyle açık bir kart elinize geçi· 
yor : 

dilecektir. Günün bu mühim ve 
eğlenceli spor hareketine Tümen 
komutanımız Tuğgeneral Fahri Be· 

len de davet edilmiştir. Valimiz Bay 
Faik Üstün, Beden Tetbiyesi ruüdü· 
rü ve spor eğitmeniyle atıcılık ajanı 
doktor Şükrü Konuralp müsabaka· 
!arda hazır bulunacaklardır. 

. . k ~ re 1 
23 Nisan Mektebi muallimlerinden tıştırmt' uıe ooO 

Nigar Vural Malatya merkez Cumuri- mış ve halen 3• r 
yet mektebi muallimli~ine, Cumuriyet köy enstitüleri ~1~ 
mektebi muallimlerinden Mebrure Al- · ·ı·.,. d varcı 1 

" Biz çok iyiyiz . . Burada her 
şey bol. Sıhhatimiz, neş 'emiz yerinde 
bizi hiç merak etmeyiniz .... , 

mırcı ı5 ı, u .. ., 
bay da Adana 23 Nisan mektebine f ·ı·k gıbı operati çı ı 
naklen tayin edilmişlerdir. 1 

Şu kısa yazıların içinde sizin me
rakınızı lahrik edecek hiç yer yok de
ğilmi ? .. Yalnız size bu yazının altın

daki imzayı aynen naklediyorum .. 
" M. A. Aç ,, Sansörün zeka ve dik-
atinden kaçırılan bir tek " aç ,, ke· 

limesi oralarda hükı'.im süren ıztır ab· 
ları anlatmaya kafi gelmez mi ?. 

ikinci bir vesika: Fransadan gelen 
bir mektubu sizinle beraber okuyalım: 
"' Şimdilik hepimiz iyiyiz ve sıhhatte· 

yiz . Yerlerimize döndüğümüz gün 
ımadam " Ajlik ,, - Bu kelimenin 
aslı " Açlık ,, dır - Bize uğradı , 
aramızdaki münasebetlerin ötedenberi 
iyi olmaması yüzünden kendisini ka
bul etmemek istedik , fakat o bizim 
hu istiskallerimize hiç aldırış etmedi , 
Naçar susmak ve ona " Git ,, diye
ımemek mecburiyetinde kaldık , uzun 
zaman misafirliğini devam ettireceğe 

benziyor .... 
Sansör bu hikayeyi de keşfede· 

memiştir . Görüyorsunuz ki Avrupa 
~ t'asındaki açlık dehşetleri dışarı an-

--Halkevleıi umumi 
müfettişi şehrimizde 
Halkevleri umumi müfettişi kıy. 

metli Doktorlaıımızdan Bay Ragıb 
mıntakamızdaki Halkevlerini teftiş 

etmek üzere dün şehrimize gelmiş
tir. Bir iki gün şehrimizde kalacak 
olan müfettişimiz mıntakamızdaki 

Halkevlerini teftiş ettikten sonra 
H~taya gidecek ve bilahare tekrar 
Adanaya uğrayacaktır. Doktor Bay 
Ragıba " Hoş gel :iin ! ., deriz . 

cak bununla da sızabiliyor .. 
Bu felaketlerin daha nerelere ka-

dar uzanacağı malüm değil . Yalnız 

malüm olan bir şey varsa bu felake
tin ayağını kırmak, bu ııtmı.bları çer· 
çevelemek için hududları iyi beklemek 
lazımdır . K. O. 

Akşam 23 yaşında 

" Akşam ,, arkadaşımız dünkü 
sayısiyJe 23 yaşına basmıştır . Ç~y. 
rek asırlık bir maziye sabib olan 
arkadaşımızın değerli hizmetinde 
daha çok yıllar muvatfakıyetle yü
rümesini temenni ederiz. 

Altın fiyatı 

fstanbul : 21 ( Türksözü muha· 
birindtn ) - Dün piyasada altın 

2085 kuruştan muamele görmüştü,, 

Kıskançlık yüzünden yine 
bir kadın biçaklandı 

Mehmed oğlu Mustafa adında bir 
· aşık genelev kadınlarından İbrahim 
kızı Ayşeyi kı~kançlık yüzünden l>İ· 

çakla yaralamıştır. Yakalanan suçlu 
adliyeye verilmiştir. 

r====================H==E==R=3==0=N======B=l=R====F==l=K==R=A==================;;;::ı 

~========================-o o========================.J) 

Ah Şu 
Tamahkarın biri evinde iken .: Keşki biraz et 

ol .. a da bol soğanlı yahni pi~irscm, ne gUzelde oturup 
_yerim > ,!iye kendi kendine söylenirken birden kapının 

tokmağı çalındı. Tamahkar adam aşağıya ınıp kapı} ı 

açtı. Bir de baktı ki kom)>unun çocu~u elinde tao;la 
duruyor: 

- Ne var ·~ yan·um. Diy e ~ordu . 

Çocuk şöyle dedi: 

- Babam selam söy ledi. Biraz et suyu ietiy or. 
Tamahkar çocugu savup içeri girerken: 

- Allah, Allah , dedi. Bizim kom~ular insanın ak· 
lından geçen ~e_yin bile kokusunu duyuy orlar .. . 

* ~ ı; 
Zuraladıın bir adanı bir ha'\İ sin evine misafir oldu. 

Komşular 
1 iasis hizmetçisine: 

- .l\1isııfir için helva pi,.ir, dt'di . 

l lizmctçi : 

- Şt'ker, un, yağ yok. cevabını verdi . 

- Ô\ le i~e misafire ipekli yatağ ı hazırla! 
rahat uy u.;un bari, dedi . 

Zarif ndnm bu söz kı.rşmnda dayanamayıp 

dc:di : 

Rahat 

şöyle 

- liclva ile ipekli yatağ ın ortas ını bul ak daha iyi 

olmaz mı? Bir parça kuru ekmek p eynirle bu teklif 
tekellüf orta lan kalkıp ne helvaya , ne de ikı:kli yata-

• ğa luzum kalmaz. 

retmdc.tedir er. 
. . k• 

Vilayetıınıı. ed 
ye bağlı H ırun•Y,Ad 
köy enstitüsüne d 

ı be 
tehar 60 ta e r·-
dün vazmıştık· • 

,, (11• 
mı-kteblerinderı t 

11stı tarından bu : U k 
!ebeler enstituY 

11 
köylerde öğretme 
lac3klardır. ıer 

B -,. etcııeıt u 05f ,,, 

takdirde maaşlar• t 
fili asker lilc hizcııet 1 
zif elerinden k3>'1 -
yecektir. ,,, 

veı 
Asteğmen ı 

d r' oluncaya ka a ~· 
maaşların üçte 

1 f 
1 se 

alırlar. Bun ar be 
. se 

manevra gibı ,ıı ı 
alındıkları ıall1 
olarak ver iJir. k' 

Bundan ba~yle 
çalışacaklar• kO 

• 10e. 
ailesinin geçıcıı 
ders tatbikatırı• ı.ııt 

· ıect'" arazi de verı 
1 tfefı 

la yarayıcı a e ciıı' 
hum, hayvan, e p 
lar da Devlet~ 
min edilecek ur· v'ıı 

MJhsul, b3Y 
rı$" 

raklık, sel, Y' h•1 
pan nebat ve vvi 
ve bilumum ce ı.ıJ 
beblerle ıiY8~~efl t 
işletmeyi ye111

• bil 
Maarif vekillıi'' ~ 

1 ,c• 
ziyanı karşı 11 t• 

0ıJ 
yapılacaktır. t• 

'I" t dilecek hası a f.fı1t 
aid olacaktırd ıı f 

ri mezunların ~ e 
·t"fer•11 

ki5y enstı u dır 
yin edilecekler 
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Abone Şartları 
2 A)lık l?QQ Kuruş 
ylık da abone yapılır 

1-Dış menılPketl('r içi rı 
lıorıe lıcdt•lı de~ışnıez 
rılrıız posta masrafı 

zammedilır. 

.-:- llôrıtar için idareye 
uracrıat edılmelidır. ----·---.... 
Yakın Şarkta 
•kaleden artan ) 

le, Akdeniz taarruzlarını ko
ak i~temiştır, yahut ta Akde· 
etterıyle lngilterenin dikkati-
afa çekerek Manş sahillerin
serbest kalmayı düşünmüş-
n bu vaziyetlere bakarak bir 
erıneınize imkan yoktur. Yal-
. Çarpan şey Yakın şarka 
ır hareketin istikamet almış 

i herkes ltalyanın Akdenizde 
n Şarka doğru yapmakta ol-
ç bir hareketin nasıl inkişaf 
~ ~akmaktadır. Günler geç· 

ahar kışa doğru yaklaş-
takıın meçhullerle dolu olan 
askeri hareketlerin de inki 

1~ak!a~ır. Her halde çok 
rın ıçındeyiz. 

Ferid Celil OUven 

tde faal bulunan 
İtalyanlar 

(.Birinci sahifeden artan) 

,; k~nalına karşı askeri bir 
n us olarak kullanmalarına 
F azmindediı !er . ltalyaya 

1 
ransaya karşı kaymağa 

unrnaktadırlar . Seriyeliler , 
lldi!erini müdafaaya mukte

rak s~~iyeyi müstakil bir mem
k ılan etmesi ve komşula 

1ınesailerine imkan bırak· 
ede~etini söylüyorlar. 
edekı bazı Fransızlar doğru 
. rnıekte , Suriyedcki ltalyan· 
\Yetin~en Suriyeyi kurtarmak 
unabıleceğini ümid etmek· 

Japon - Amerika 
vaziyeti mühim! 

Moskova : 21 (a.a) - Tas ajan
sı bildiriyor: "Alman - Amerikan 

zıddiyııtı,, başlığı altında Turt gaze 

tesı ezcümle şunları yazıyor: 
" Japonya ile Almanya ara· 

sındaki siyasi ve askeri münasebet· 

ler teessüs eder etmez, Amerika bü 
yük lir endişe göştermiştir. Bugün

kü haıpte İngiltere mağlup olduğu 
takdirde Amerika, Almanya, Japon 

ya, İtalya ve müsellah .. me~ela 
ispanya gibi muhtemrl muftefık • 

!erin kuracakları birleşik bir cep· 

he kar~ısmda kalmaktan endişe et 

mektedir. 
Bılhassa ispanya, Almanyanın 

Latin Amerikaya nüfuzu içın bir ba 

samak teşkil ettiği cihetle mühim 

bir rol oynıyabilir. 

Bohemya ve Moravya 
giimrük hududları 

Bern : 21 ( A A. )- Bohem ya 

ve Moravya himaye arazisinin pek 
1 yakında Alman gümrük arazisine 

ithali ile a 1akalı olarak yapılan Al· 
manya · lsviçre görüşmeleri dün 

nihayetlrnmiş ve müteaddit muka· 

velenameler imzalanmıştır. 

Dögole iltihak eden bir 
Fransız generali 

Londra : 21 ( A. A. ) - Hür 

Fransızların umumi karargi.bı teb· ı 
litine göre, evvelce Tetvanda ~u· 
mandanhk etmiş olan general Leon, 

lngiltereye gelmiş ve Dögolün biz 
• • • 1 

metine garmıştır. 

• 

TtlJ(t Of AN F(At>f 
t 

Çeviren: NEVZAD GÜVEN 

Bu meseleyi Mistrcs Gork ile münakaşa etti. Ve der: 
kararını verdi. Hakikatte, ihtiyar kadın bır taraftan sevgı, 

er taraftan tecessüs yüzünden Rylands'a zahmetlere mal 
UA'u halde çok az muvaffakıyet elde edebilmişti. 

Her şey yoluna konduktan sonra, B. Tebrick Rylands
g"eri kalan bazı işlerini de bitirdi. Bu işlerden en muhım· 
kansının alını komşu çiftçilerden birisine e~a~e~ etmek 
u. Kendi atını ve yedek atı arabaya koşmayı duşunuyordu. 

Ertesi sabah, evin kapılarını kapadıktan sônra. yola 
lılar. Silvia'yı oldukça rahat ettiği bir sepele yerleştırmış· 
dı. Bu, lüzumlu bir ihtiyat tedbiri idi. Çünkü, yolda ara 
d~n atlıyabihr ve bir köpeğe rastgeldiği takdırde hay 

11 

~k~ye düşebı irdi. 8. Tebrick arabııyı bizzat surüyordu 
vıa. nın bulunduğu sepetı de kendi yanına almıştı. Yolda 

v·rı.ya, büyük bir tatlılıkla onunla konuşuyordu. Sey~hat 
ıa yı çok neş'elendirmişti. Sepetin içinde bir çok muzıblık 
ıyor, yolun üzcriDde ne olup bıttiğini görmek için bur· 

nu bazan şu delikten, bazen bu delikten çıkarıyordu. 

1 
Çok sotuk bir gündü. Onbeş mil yol yaptıktan son· 

at arın yo 1 k . . ı r211n u alması ve kendilerin yemek yeınesı ıçın 
un kenarında durmuılardı. 

Fasta büyük 
• • 
ıs yan şayıası 

Bu vaziyet karşısında 
ispanya ve İngiltere 

Londra : 21 (a.a) :- Selahiyetli 
mahafilde, Fastaki Fransız kıtaatto ara· 
sında isyan çıktığına dair dönen ha
berler, kaydi ihtıyatla kabul edilmek
te ve bu haberin düşman kaynakla· 
rından gelmesi dolayısiyle ispanya -
nın mihver devlerinin leh ide olarak 
bir harakette bulunmasını temin mak
sadiyle ortaya çıkarılabileceği düşünül
mektedir. 

Mamafi Fasla mühim miktarda 
Fransız taraftarlarının bulunduğuna ve 
bu miktarın zamanla çoğalacağına şüp
he edilmemektedır lngiliı hüküınetinin 
ispanyayı endişeye düşürecek hiç bir 
tedbir almamış o duğu da işaret edil
mektedir. 

Bulgar 
• 

sevınç 

meclisi 
içinde 

Dobricanın işğali başladı 
Sof ya: 21 (a.a) -Mebusan mec 

!isi dün fevkalade olarak toplanmış, 

reis Dobrica meselesinin hallinden 

dola>• parlamentonun sevincini izbar 

etmiştir. Bulgar kıtHb bugün saat 
9 dan ihbaran Dobricanın işgaline 

başhyac:alttır. 

Yugoslavya - Almanya 
ticaret anlaşması 

Belgrad : 21 ( A. A. ) - Yu· 

go.slavya · Almanya ticari münase· 

betleri müz kere etmek için bir Al· 

man heyeti buraya gtlmiıtir. 

Bir yı)lak devlet 

tahsilatımız 

( Birinci sahifeden artan ) 

Ankara : 21 (TurksözU Mubabi 
rinden) - Aldığım mql6mata göre 31 
mayısta biten 1939 mali senesi 
tab~ilah DO mil.} on lirayı bulmu~tur. 
Hunun 112 milyon lirıı .. ı fevkalade 
varidaib.n 17 milyon lirası da nnını 
varidııttan temin edilmiştir. 

Cu nhııri.yet mııliyrsini.n ilk deft\ 
vasıl olduAu bu lıU,>Uk rakamın, hir 
sene c\•\•elki t: hsılfit rakami.Yle mu· 
kayesesi, 19:J9 nı:ıli yılında takriben 
60 milyon lira,\ a .' akın bir artış ol 
dltguou göstt:rnıektecJir. Fakat bu ar 
tışın 53 ınılyon lir:ı~ı fevkalacJe varİ· 
dattan ol lu u için do~rudan doğruya 
vergill·rılen ve em.,ali normnl rneoba 
lardan elde edilen tahsil8t fazlasını 

'i milyon Hra k::ılıul etmek lazımgel · 
mcktc<lir. 

Anc::ık, dun, a buhranı .) uzundcn 
ithalatın azalmış olması dolayısJ ile 
yalnız gUmruk resmi ve ithalat mu&· 

mele.si vl!rjİııind n bo ıuuddet ııaı'f ıA 
da 19 mil.} on liralık noksan varidat 
elde edil4ligi gözönund., tutulursa Ötı 
neticey<" vilrab1lmek için diğer vergı 

tahsilatı ve vıu idatın 21i milyon lirn 
kadRr m·tıııış olnın ... ı icnbcdcr. Nete· 
kim 193\J (: ıb ilah llzcrinden yapılan 

tahlili t tkikl~re gôre bu sene içinde 
kazanç v~rğıleri de (İ mılyon, sınai 
ve malt mUe!l!Cescl r vergilerinde 3 

milyon, istihlak vergılc:rinde 7 milyo. 
ve diğer vergiler ve: varidatta da 10 
milyon lira gibı bll.) uk tczayutleı· 

kayde !ilmiştir. 

V nri :lntta gHl'll len lıO milyon lirn· 
lık tezııJ Utle nıukalııl bütçe s:ırfiyah 
da 3 lCi milyon lirtd.ıı n 38 t milyon li
raya çıknıak surdİ) le takriben G.ı 
milyon liralık bir tt: BJ Ut arzetmiştiı. 

Çünkü, B. Tebr.ck bir köy lokantasına girmeğe cesa
ret edememişti. Sepete kapatılmış canlı bir mahlükun bır ta
vuk ta olsa dikkat nazarını celbedeceğini biliyordu. Lokan
tada yanında bir tilki gezdirdiğini görecek ve bunu dl'dikodu 
yapacak gevezelerin bulunması çok muhtemeldi. Hatta, se
peti dışarda bıle bıraksa köpeklerin, kokusunu alarak mev
cudiyetıni meydana çıkaracaklarını biliyordu. Bunun içindir 
kı, bütün bu tehlikeleri önlemek maksadıyle, sert bir şimali 
şarki rüzgarına ve dona rağmen yolun kenarında ıstirahalı 
tercih ettı. Kıymetli sepetini indirdi. iki atı arabadan çözdü. 

Üzerlerine bellemelerini örttü ve yemlerini verdi. Sonra, se
pctı açtı ve karısını serbest bıraktı. Sılvia sevinçten deli gibi 
idı. Her tarafa koşuyor, kocasının üstüne sıçrıyordu. Etrafı· 
na bakınıyor, hatta yere yatarak yuvarlanıyordu. 8. Tebrıck 
onun bu seyahaltan çok memnun olduğunu anlıyordu. Keh
dısi de onunla beraber seviniyordy. 

Mistres Gork ise, iyice bürünmüş bir halde arabanın 
arkasındaki yerde hareketsiz kaJrruştı. Bır tek kelın'le bile ko
nuşmadan sanduviçlerini yiyordu. Yanın saatlık bir tevak
kuftan sonra B. Tebrik atlan yeniden koştu. O kadar sotuk 
vardı ki, kayışları yerlerins geçirmek için buyuk bir zahmet 
çckınışti. Bu işlerı bitırd kten sonra, tilkısinı tekrar sepete 
koydu. Fakat, onun etrafı seyretmek ıstedrğini görünce, diş
i ı i ile kafasını çıkarabılecek kadar, sepetten bir yer açma
sıııa müsaade etli. Yeniden yQJa çıktılar. Biraz sonra, 0 ka
dar şiddetlı bir yağmur yağınağa Qaşladı ki, B. Tebrick yo
la devam edemiyeceklerinden korkmuştu. Fakat, hava karar· 
dıktan sonra gıdecekleri yere vardılar. B. Tebrik atları ara
badan çözmek ve onlara yem vermek işini Mistres Gork'un 
oğlu Simon'a havale etti. Tilkisi yorulmuştu. Kendisi de be
raberce uyudular. B. Tebrick yalağın üzerine uzanmış Silvia 
da buyuk bır memnuniyetle yatatm altına rırmişti. ' 

-Sonu Yar-
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ASRi Si NEMA 
lsuvARE 

8.45 BU AK$AM il MATiNE 

~ 2.30 

DAHi BESTEKAR 

JOHAN STRAUS'un 
Ôlmez E•eri 

BÜYÜK VALS 
' 

Orijinal Kopyesi 
Toplıyacatı takdir ve hayranhta asırlarca muhafaza edecek bir 

harika ... Sonsuz alkıflarla sel&mlanacak eısiz bir ün~at abideıııidir. 

ilaveten : George ObrienJrn 
Fevkalade meraklı 'heyecan ve sergüze.şt filmi 

Kanunsutlar Treai . ! 1 At ' · 
~-

-

=Telefon 250= 
. ' . . 

1 

ı 

• 

. 

Seyhan Vilayeti Vakıf 
ğünden: 
Senelik Senelitine 
Muhammen talibi ta· 
Bedeli rafından ko 
Uta nutan bedel 
L IRA L IRA 

360 300 
dıirea 

420 • • 
510 • • 
516 • • 
480 tt " 
384 Abidin Paşı cadde • 

daki köte mataza 
360 
840 soo 

iresi . 
Yukanda yaah vakıf apartman dairel~ril~ 

dir r.diltn bedellerle iıtekli çrkmaa.tından atin 
m11tar. ihaleleri 24-9-940 sala tünü Mat 14 de 
pılıcakt1r. isteklilerin teminatl11ile birlikte mür 

Su İtle· 6 ncı ıube ücilürlüğünden 
Seyhan sat aabil ıulama ana kanalı temdidi Adana Viliyet hududu içinde Zeytinli ve Gerdan köyleri ~ii-ina 

•raama tuadüf edea İltimliki mukarr~r ıfayri menkulterin 2619/~40 tarihine rastlayan Perıembe gün'ii iıtim· dört melfta 
lik kar•rnameainin 12 nci .ı.cldeaine tevfıkan teılim ve tesellüm muameleli yapıtaatmchn afatula ilicnleri 

l.tmbale 
ymzalı mütk 11hiplerinin meıbr tarih ve günde mallara bııında bulunmalan lüzumu ilin olunur. 

-~--Parael Parael ubibinin iami lıtimlak edil~n 1 m2 tn Tutara 
No aabının Semti M2 K•ytneti 

Cinai Miktarı Kur s.. u ... Kur. 

199 Rrcai Tarımer Tarla Zeytin K. 4SSS 2 so 113 87 
200 Zeki Ener • • • . 7430 2 50 185 15 
201 tbrahim ol· Mevlüt • 637 2 so 15 92 • • 
202 Kezibaa k.111 Ane Karaca • • • 4234 2 so 105 "85 
203 Haca Ömer ln11 Ayp • • 35950 2 50 898 15 • 
204 Haa ômer ot. Hü•Jin • • 17117 2 50 427 92 • 
205 Dr. Celil • Dr. Celil 

Çiftli. 21298.S 2 so 5S2 46 
206 Mahmut. Abd unı h, Cumali • 16118.5 2 50 402 t6 • • 
207 Dr. Celil 125.S 2 75 ! ~5 • • • 
208 Haca to111n kazı Emine 11682.75 2 1S :i21 27 • • • 
209 Maltalı 4. Haa TOlua Ger4aaK. 9605 2 75 264 13 • 
210 Ali çawt nftteli Bat 348.S 6 20 91 • • 
2ll lndk Silteyıaan verhelİ Tarta 6784.S 3 203 53 • • 
212 296 3 8 88 • • • • • • 
213 4178.5 3 1~s 35 • • • • • • 
214 4793 3 143 79 • • • • • • 
215 2018.5 3 60 85 

• • • • • • 
216 Mahmut ot. Abdullah. C8tllali • • • 9239 3 50 323 36 
217 Mahmut. • • • • 12994 3 so 447 19 
218 Kiirt ot. ~ ~e'rneli • • • 399 3 so 13 96 

219 Muat,fa ot. lfacı Dunun • tt • 12869 s 3 50 450 43 
220 Abdurrahman kaza Emine • • • 9180 3 50 321 30 
221 Hecı evli7a Kadir, Şerik. • • • 2905 3 so 101 67 

222 • • • Şerikleri F iclanLk B. j • " 48845 4 195 38 

223 Meurbk • • 10.5 2 21 
224 r.rta • • 1398 3 41 94 
225 Muıtafa lnza Emine Bat 2352.S 7 164 67 ' • • 1 

226 • .. .. Tarla ti tt 7244 3 50 253 54 

1 
227 " .. " it ., .. 42 3 50 1 47 

228 Kürt ucle ....._ ftreaelİ • 7553 3 50 264 35 ., 
" .. 
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TüRKSOZÜ Sabiff! ·- ...... __ .... ----------------.-... • ı 

: YAPTIGIMIZ KÜÇÜK ETÜOLER t ·----.... --.. ·--~-------------·· 
• Türklük ve Macarlar 

ırmızı sulu göl 
!1 ~ .çok meraklı garibelerin Romaoyadan bir parça aJm~k 
. bırı h.:!lyaelaki Triyeste ci J sur~tiyle Tuna sularında mühim dal 
1 iov:ı .. göl~düt, Temmuzun ı galar husule getiren Macarlar hak-

ylulun nıhayctine kadar 1 kında " Türk aslındandır ,, derler . 
sul laf':_ kan gibi kıpkırmııı Bu yeni moda bir iddiadır zanne· 
a 11\adad B . ' 

0
-,

01 
k ır. u garıp man dilmesin. Şemseddin Sami de, bun-

" ve t dk"k t k · · ftaly-_. e 1
• e me ıçın dan tam kırk sene evvel .şöyle ya· 

ct0an ve cıvar memle· 
? buraya bir çok seyyah ve zıyoı: 
Yor, " Macaristanda on oniki kavim 
n bulundutu vadiye giden sakin bulunuyor . En birincisi Ma-
Yol Triyesteden buraya u- carlardır ki Aıya alı. vamından ve 
eair. Y~myeşil oruıan için d zümrei Turanyanın Finua şubeıin en 

. n göl sonbahar aylarında \ 
' kan lekesi gibi görünü· olup Rusyanın şimal cihetıerinae 
n bu kırmlZllığı bütün dün. bulunan Laponlar , Samoidler ve 

nız bu gölde l ulunan ufak Finlandiyahlarla ve eski Bulgarlarla 
•hluklırdan ileri geliyor. iislnca ve cinıiyetçe büyük karabet 
ta doğru bu hayvanların sa. ve müşabehetleri vardır.Bunlar On· 
'İnde peyda olan kızıl be· · · ı U l ıs·ı 

Yun rengini değiştirmekte- gar veya Hongar ısmıy e ra ı . 
sitesinin cenubunda ve Bulgarların 

Rarib · ı . vatanı aslilerinin şark tarafında sa-
ı suyun ttırmı:zı rcn-

~elerin günün saat ve sene kin olup Beşkir denen kavim ile 

''kine göre değiştitinden bir veya pek yakın iailer . Doku· 
~ ızıl, kah açık kırmızı olu ·/ •ıA '~A sonlarında Hazer 

rı zuncu mı auı asrın 
tcngı en ziyade yağmur 

llta çok kırmızı olmaktadır. kavmi tarafından vatanlarından çı· 

- -- • 
Macarlar 

nesil ve 

cesur , cinsiyetleriyle 

neseb ve asalete çok 

müftahir , 

ehemmiyet 

verir , i l i c e n a p , misafirperver ve 

izzetinefs sa bibi insanlardır Türk gibi 

----------------------------
karılarak Avrupaya doğru yayıldı· 

lar. Karpıt silsilesini geçerek o va· 

kit Oaçya ve Pamonya'dan sayılan 

~imdiki Macar ovasını düşünce bu· 

rasmı vatanlarına benzer bulup hoş· 

1andılar, benimsediler. 

Kurunu vüstada Hün ismiyle J\v 

rupayı yağma ve tahrip eden kavim 

de Macarların ecdadından başka bir 

~ey değildir . Hünler sırf Tatar ve 

Mogol çehreli oldukları halde bu 

yeni vatanlarında Slavlar , Alman· 

lar vesair akvamla ihtilat ederek 

hele hristiyan olduktan sonra bun· 

larla karışarak simaları hayli düıel· 

miştir. Fakat bu değişiklik başlıca 

zadegan ve kibar takımında olup 

avam. ve alelhusus Macar ovasmın 

iç taraflarında ihtilattan masun ola. 

ra1c ya$ıyan köylüler elyevm Tatar 

çehrelerini muhafaza etmektedirler • 

Macarlar cesur , cinsiyetleriyle 

müf tahir, nesil ve nt"seb ve asalete 

çok t hemmiyet verir' alicenab 1 mi· 

safirperver ve izzetinefs sahibi ın· 

sanlardır . " 

!ldoğduktan bir saat sonra 

11
• başlar ve grubtan 

1 ık kaybolur. 

rp hir müsabaka 
rııdda k d .. \.,. ev a ınlarını mute 

1 Ycnıek pişirme~e alıştır· 

Hatayda bir asfalt ma
deni daha bulundu. 

izmirdeki 
c·asusların 

muhakemesi 
~c ıthip bir müsabaka açıl· 
' oyundan otuz türlü et 

\le her birinden başka 
b llıekler pişirilmektedir. Mü· 
t'u etleri cinslere ayırmak 
ınstcn k t·· ı·· k . · aç ur u yeme pı· 
1 

anlatmak üzerinedir. 

•bakaya 200 ev kadını ve 
1~ iştirak etmiştir. Fakat 
k fena çıkmıştır. Çünkü bu 

I ~ adınından ancak üçü etin 
u .. 
ff kınsınd, n ço~unu ayırma. 
da olmuştur. Pek çoğu üç 
c~ fazlasını söyliyememiştir. 
~n arın pişirecekleri yemek· 

8 
adar tatsız olacağı düşü
u nıüsabaka Be!gradlı ko· 
c kadar acınacak bir halde 
bütün aleme ilan etmiştir. 

lzmirde üzüm, incir piya
sası iyi gidiyor 

lzmir : 21 ( rürksözü muhabirin
den) - Dün Borsada 3_3?7_ çuv.~I 
üıüm satılmıştır. fiy~ tlar ıyıdır. Dun 
de 7 ve 8 numaralı üzümlerde elli· 
ş~r santim, 9, 10, 11 numaralarda 
birer kuruş yükseliş kaydedilmiştir. 

12 numara üzüm 40 kuruşa alıcı . 
bulunduğu halde piyasada ~e.vcud 
değildir. Fiyatlar dün şöyle ıdı: 

7 Mumara 14,50, B numaral~SO, 
9 numara 20,50, 10 numara 24,30, 
t 1 numara 30. 

incir fiyatlarında da birer kurıış 
tereffü olmuştur. Dün (27662 çuval 
incir satılmıştır. Süzm~ 11- l /, elle. 
me 9· 13, paçal 7. 10,5 kuruştur. 

Antakya: 21 ( Türksözü muha· 
birinden) - Şenköy civarında bir 
asfalt madeni bulundu~ıınu ve tahlil ne
ticesinde bu madenin Lazkiye maden· 
!erine nisbetle bir derece baha yüksek 
olduğunun anlaşıldığım yazmıştım. 

Haber aldığıma göre, Şenköy 
mıntakasında ikinci ve daha mühim 
bir asfalt madeni bulunmuştur. Bulu
nan bu asfalt mayi halinde akmakta 
ve kalite itıbariyle eskisinden daha 
yüksek olduğu tahmin olunmaktadır. ' 
Yeni bulunan asfalt nümunesi tahlil e
dilmek iizcre Yüksek Mühendis Mek
tebine gönderilmiştir. 

Verilen malumata göre, bulu-
nan asfalt madenleri oldukça zengindir. 
Bunlardan tecrübe için bir yol yapıl
ması mukarrerdir. 

d?ir aydır hasta yatıyordu ... 
ık hekim, okutmadık hoca 

'· Kar etmedi. En sonda, Se- ==== 
n Kamalı Hafız'ı ilettiler. Ka-

lroR K s o z c·~ ü N KOÇOK JI ı K A Y g s 'I 
berıeksiz kara tavuk kesti 

Ucuna buladı, sonra geceni~ 
nda gelinin; delikanlı kocasını 

l Çekti 0 · ı· · l" b' d' • na gız ı gız ı ır şey· 
ı. Sonra da, eşe~ine binerek 

' uşağa hiç kesmemiş yeni 
Verdi. 

anlı 0 gece, hiç uyumadı: 
adar b" k"" ır oşeye sindi ve ağ'· 

koyuldu. Ona ne sordularsa 
rın d' • . e 1 ve böylece aradan üç 

1• Nihayet c . uma 2eccsı olmuş-
ce delikanlı abdest ld . 
1 • · a ı. na-
~e-sabaha bir saat kala, ilk 

lluğu zam ·h · an ı lıyar anasını 
ı, ve ona: 

ş~ad ·:edi- kalkta seninle bir 
~ a, Buğdaybey pınarına 

. rada, KamaJı'nıo ded"ıç 
var 0 k ı5 ı 

• nu o ·uyacağız, Fadi· 

memde iyi olacak ·· 
ihtiyar hiç cevap \'ermeden kalk· 

tı . O da iki rik'a! namaz kıldıktan 
sonra yola çıktılar. Yarım saat kadar 

ürüdükten sonra, ekinin adam boyu 
~adar olduğu Buğdaybey yamaçlarına 
geldiler. 

Oğlan anasına: 

d d. - hani bir peyğaın· 
- Ana · e 1 

• lunu Tanrı'ya kurban 
her varmış, oğ' ·ş Tanrı 

. b ax.. kesmemı • 
edecekmış te, ıç 0 ' . ko un ihsan 
ona kurban et diye. ~ıra a~ağız. anı· 
etmiş. lşte onun gıbı Y p ak Son-

h.ht olmıyac · 
ma tabii bu sa 1 ~n. "bi f adimeın 
ra, Kamalının dedığı gı ' 
hemencecik iyi olacak .. 

1 
ben bu 

Kadın tiııedi ve oğ una, 

ışı edemem oğul. ·dedi· Fakat oğul 
o kadar yalvardı, o kadar gözyaşı 
döktü ki, en sonda anası ona: 

- 3ari ben yatıvereyim, sen be· 
nim yerime bıçağı yalandan boynuma 
sür olmaz mı? 

Deyince, delikanlı buna ı azı oldu. 
Kadın şimdi gözlerinde oğlunun yazma 
yemenisi saı ılı, buğdayların arasına u· 
zanmış oğlunun okuduğu duayı belli -
yordu. Nihayet bu iş de bitti. Delikan-
lı, belinden çektiği keskin kamayı kal
dırdı ve kısa bir besmeleden sonra: 
kolunun bütün gücü ile, anasının ba· 
şını gövdesinden ayırdı! 

ihtiyarın vücudu, toprağın üzerin· 

lzmir : ~ 1 ( f ürksözü muhabirin· 

den) - Askeri ceza kanununda bü· 

yük Millet meclisince yapılan son 

tadilat mucibince casusların muha

kemeleri, bundan böyle askeri mah· 

kemelerde görülecektir. 

Kanun hükmüne uyularak şehri

miz A~ırceza mahkemesinde casus

luk su.;undan muhııkemeleri görül

m :kte olan Herman Engelman ile 
Osman ve diğer bir şahıs hakkında

ki davalar da askeri mahkemeye 

devreJilecek ve muhıkemeleri ora

da göriilecektir. 

de debelenirken, bu y[ifek-;i1. oı ıl, b.ı 
sefer keskin kamayı kara bahtlı ana· 
nın göğsüne daldırdı ve oradan çıkar· 
dığı sıcak kanlı kalbi avucunda tuta· 
rak ardına bakmadan eve doğru koş
maya uaşladıl... 

Şafak söküyor, minarede sabah 
ezanı yanık yanık okunuyordu. Ana 
katili, koşa koşa caminin avlusunu ge· 
çerken birden ayağı oradaki taşlardan. 
birine takıldı ve yüzü koyun yuvarla
nırken, can acısiyle ağzından: 

- Vay anam! 
Diye bir feryat koparınca, elinde· 

ki kanlı ana yüreği, katil oğlun bu 
feryadına: 

- Yavrum! 
Diye cevap verdi. 1) 

işte o gündeberı, karşı dağa 
- Ana dağı, 

Katil oğlun çarptığı taşa, 
- Yii:-ek taşı, 
Ve bana da, 
- Deli Mehmet! dediler ..•• 
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TORKSÔZÜ ' 

Toros Fabrikasında!Ji 
. ıacak : 3 

Çiğid an barım az çırçır ların çalışmasına manı o k 
muştur. müteaddid müracaatlatımıza rağmen, bugüne d•' 
kaldırmamış olan Müşterilerimizin 25/9/940 tarihine ka 
rica ederiz. Yukarıdaki müddet zarfında kaldırılın•Y8~ 1 
gelecek fire, çürüme, yanma ve elhasıl her dürlü bozu 

111 
... 

• gtll'I 

1 
dolayı Fabrikanın hiç bir mesuliyet kabul etmiyeceğı 'biıı" 
mamasını temin için de mevcut çiğidlerini piyasa mucı 

' ı larına satacağımızı değerli Muşterilerimizin matuınu 
eyleriz. 20 -22 12329 

lr-------------------
Doktor Muzaffer LO 

Seyahatten dönmüştür ve her gliıış 
hanesinde hastalarını kabule başlaJ111 

ilan 
Adana Belediye Riyasetiıt~~ 

Levha, Siper Sahiplerinin Nazarı ~: 
1 B·ı d .. kk 1 1 •• " " •· siselerl - a umucn u an ar a tuccan, sınaı mues re 

sılan levhalarla tente, sipere ait 940 senesi tahakkuk k 
Tahakkuk müfredat cetvelleri Belediye dairesi tahakkU JıO 
kap1sma asılmıştar. Levha, tente, siper resimleri kiracı!•; ..... '• 

2 - Bu cetveller 21-9-940 tarihinde asılarak lt~ 
hinde kaldırılacaklardır. ru~-ll 

Bu resim eylulun sonu olmak üzere bir taksitte v~r• t 

olanların on gün içinde Belediye riyasetine istida ile rııu lııl~ 

--------------~--------------~·-------------------il-an __ oı_u_nu_r_. ----- 123~~ 

TürksÖzÜ GazeteSi: Okuyucularına, dünyanın her 
vuku bulan hadiseleri günü gününe 

========================== 
e 

llırı 

. . ,. t-1~' it .. 
Kitap, Mecmua Çek, Bılet, Afış, Pla~ 0e ~~h 

Türksözü Matbaası: rita, Bilumum Matbaa İşlerini Tüdrk;;e' ~ 
~================== mevcut matbaalara rekabet eder e an 

de tabeder. •n 

' ı 
Tl\lırk~©~l\l <CüO"tÇ IKo~mo : r 

- ı 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözii} B. 

Mücellithanesinde Yapılır. 

~ 


