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Bir kasabamız dün daha 
kavuştu 

• 
Demiryoluna 

BösmoOcdle 
A~KARA : 2 (TOKsôZO MU· 

A81R.tNDEN) - BtSMlLE iLK 

il.EN G1RMES1 M0NASEBET1Y· 

E 80YüK MERASİM YAPIL· İ 
lŞtıı~ .. BÜTÜN BU BÖLGELER 1 
J\LRı İSTASYONA GELMlŞTlR. 
i'LEN1L.EN NUTUKLARDA. 

İLLt ŞEF lNôNO TARAFJNDAX 

:1\lp ED1LEN GÜZEL SiY A~E· 
~ MEMLEKET MÜDAFAASI E . 

l<ALKINMASI BAKIMINDAN 

PLJ\~ DEGERLER1 TEBARÜZ 
lt·rı l lUtr...ıtş VE MlLLt ŞEFE 
i\l{ŞI J\.11LLETÇE DUYULAN 
0

Nsuz SEVGİ TEYİD OLUN· 

lJş VE ATATüRK'üN Azız lIA· 
lRA.sı . 
l · H ü Rl\.lETLE YADEDIL· 
Şl'fJl. 

na.doluda havacılığın 
Dii.kselmesi yolunda 

• 

ljı: .-..-... - ·· - · -· ..... • (-·- ·- ·- ·---· . ! 
! e. R U Z V E L T • 
C GAZE fECILERLE i 
i i 
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lnönü Kampı genişletilecek 
Bay Ruzvelt'in 
60,000 Amerikalıyı 

askere daveti 
t-araşütçüler yetiştireceği~ i 

fstenbul : 2 (Türksözü muhabı· 

Vaşington : :::! ( A . .A.) - Rei-:i· 
cumhur Bay Ruz,· clt milli muhafaza 
al.ııyın<lan altmı~ bin kişiBk bir kafi· 
Je, i talim devresi için :ıskcre davet 
e{ ;ni~ tir • Reisicumhur bu bıısu<ıta 
çıka;ıl:ın kararn:ımeyi de bugU n tas· 
dik etrni ş tir. 

b ft ~ rinden) - Hava Kuru~u, 9 EylUI· 
;.,._:__ ~~ato e ır: de sona erecek olan lrıönü kampı 
~· ~ ve Türkkuşu şube•erinden ayrıiacak 
erzMEKLER gençlerden üç taburluk bir pa~e~üt 

q kıt' ası yetiştirmeğe kar er ve•. mışt~r. 
Bunlar aynca ÜÇ aylık bır talım 

Dahiliye ve iktisat 
Vekillerimiz Bursada l<ara, Ekşi, Hamur:= 

ÇIKIYOR 
/tt Epeyce bir müddettenberi ekmek

, kara, hamur ve ekşi çıkmağa 
"am ediyor. Bir müddet evvel bir 

-~e daha yazdık. Fakat aldıran ol· 
ı. 

Fırıncılara sorulduğu zaman: "ne 
Palım, Yerli buğdaylardan bundan 
la Ve daha iyi ekmek olmuyor.,, 

l'Orlar. 

Eter böyle ise, niçin sadece yer
bukdaylardan ekmek yaptırmakta 

tar ediliyor? Yok böyle değilse, ni

Jll fırınların kontrolünde ihmal gös
tiliyot? ucuz ekmek yemediğimiz 
llhtıkkaktır. B4 fiyatla bir de halka 
inek yerine kara, ekşi, bir hamur 

Pu yedirmek günahtır. 

ve terbiye devre!line taoi tutulacak 
?ardır. . . Ankara : 2 ( Türksözü muhabi· 

rinden )-Dahiliye Vekili Faik Ôztrak 
Ye iktisat Vekili Hüsnü Çakır dün 

H:ıva Ku ı umu Inönü kampını ıs- / 
lah ve tevsi için bir mi lyon lira sar 
fedecektir. Bursaya gdınişlerdır. 

Şehrimizde güzel 
Atış poligo u yapılıyor 

~ ... - ... ....;- , Beden terbiyesi Adana bölgesi 

bir 

.. ....-.. ·--··-··~ ~ 1 f h d t ! için .C. H Partisinden 16 bin liraya 
* Alınan - Sovyet u I satına lınmı eski Halkevi binasına 
: anlaşması imzcılandı ~ ait muameleli evrak C. H. Partisi 

• Londra : 2 ( A. A. ) - : Genel Sekreterliğince de tasdik 
! ·ıe Rusya arasın· 1 

1
. • 

' Almanya 1 
kdedllen t edilmişti r . Binanın satış forma ıtesı 

: 
da geçen sene a $ 1 . . . ' d 
d t i k ve hudut muahede· .ı. bu sureti.:: ıkma l edılmış bu un u 08 

u h d t me • - · d 
l• slyle tayin edilen u. u • J ğuııdan binaya ;ıit boş arsa uzerın e 

• . h u ne aıt anlaş • ,. 
seJelerının a 1 

• fr * yapılma 1 aüştinü len Atış poııgonu 
t dU ·mza edllmış ı . • b 1 1 ._ 
l ma n ı - "••••••.. inşıı tına } kınJa "s a ı c., ı.. ı r . 
... ________ _ 
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Roman yada 
vaziyet ciddi 

Romanya şehirlerinde 

büyük nümayişler oldu 

I~ oldu ;•Kral;:;:;;-

askerlerin muhafaz••ı al-

ı 
tına ıtllndı • K8yli1 partisi 
Lideri Almanya ve Halyayı ~ 
protesto etti. { 
~. ~ 

Bükreş : '2 ( A. A. )- Romanya 
Dahiliye Nezareti Transilvanyanın bir 

kısmının Macaristaoa terkine dair 
Vıyanada verilmiş olan hükum ka· 
rarı aleyhinde nümayişler yapılmasını 
yasak etmiştir . Bu yasağa ra~men 

ttükreş de dahil olmak üzere birçok 
yerleıde birçok nümayişler olmuştur. 
Polis zırhlı otomobillerie ve itfaiye 
hortumlariyle müdahale etmiş ve halkı 
dağıtmıştır. Ba11 tevkifat yapılmıştır. 

Kral sarayı önünden büyük meydana 
giden yollar saallerdenberi tamamiyJe 

kapalıdır. Kuvvetli Jandarma kıtaları 
Kral sarayını muhafaza etmekte ve 

bütün şehirde Jandarma devriyeleri 
gezmektedir . 

Viyana hüküm kararı neticesi O· 

!arak kat'i hııdudu çizmek ve arazi 
terkinin teferruatına müteallik mese· 

leleri tesviye edecek Romen-Macar 
komisyonu Nagrrat'da faaliyete geçti. 

Londra : 2 ( A. A. ) - Royter 
ajansının bildirdiğine göre Romanya 
ordusu Macaristana terkedilen Şımali' 
Transilvanyadan çekilmektedir • Her 

tarafta büyük bir gerginlik vardır . 

Hitler ve Musoliniye şiddetli bi
rer protesto göndermiş olan köylü 

partisi lideri Manyo dün Transilvan· 
yanın merkezi Cluja hareket etmiştir. 
Bazı kimselere göre Manyo idare 
mukavemeti hazırlamak niyetindedir • 

" Türksözü ,, rıde Tilki olan kadın 
adlı bir roman intişare başladı. 

... Ne ac aip roman? Kadm 
tilki olur mu ? 

- Bunda şaşılacak ne var? 

Tilki oımıy"n kadwn var mı? 



Sahife 2 

MEKTEBLER AÇILIRKEN 1 

- -
Yazan : Vehbi Evinç 

M ekteb, cemiyetin gayelerine l' l!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
göre, hayata kolayca inti· ""' 

bak edecek bilgili ve her manada Ad Ati ti • M ı t 
mütekamil insan yetiştiren yer- ana e erı a a -
dir. Hayat telakkisi ve dünya görü· 

şü başka başka olan cemiyetler· J d b • • • • ld 
de gençlere aşılanmak istenen kıy· ya a grup ırıncısı o u 
met hükumleri, ahlak ve terbiye 
mefhumları birbirine benzemez. Bi- Paıo:ar günü Ma!atyada yapılan 1 
2im Cumhuriyetten evvelki okul sis-ı mmtakalar arası Cenup gorup Atle- Pamuk mübayaası 

tizm müsabakaları büyük bir alaka 
temimizle bugünkü tahsil gayeleri- ı görerek intizamla cereyan etmiştir . h ı · • d • 

miz arasmda şüphesiz ki büyük fark· Puvanlara dahil edilmiyerek tcşvık araret l gı 1 j'Or 
lar vardır. Bugünkü Türk sosyetesi mahiyetinde Türk Milli Atletizrrı takı· 
daha ziyade hayati gayelerin tabak· mının da iştirak ettiği bu büyük mü.-
kuku ve milli mefhumların :kıymeti sabakalar Adana, Mersin , Diycırba 
iizerinde durmaktadır. kır, Elazığ ve Malatya Atletleri ara· 

sında yapılmış ve neticede puvan he· 
Mckteblerioıizin açılış günleri sabiyle Adana takımı birinci gelerek 

yaklaştığı, lcayıd ve kabullerin . birincilik kupasını almıştır. 800, 400 , 
yapıldığı bugünlerde birçok aile j 200 ve 5000 m c t r e koşular 

1 

l'eislcri kız çocuklarını yerleştirecek 800X400-200XIOO metre Balkan Bayrak 

mektebi seçmekte kararsızhk gös· 
.t~rmektedir. 

Kız, erkek bütün tahsil çağm
claki gençlerimiz için yurdun her 
yerinde çeşid çcşid mektebler var 
dır. Çocuğun kabiliyet ve arzusu da 
nazarı itibara alınarak bunlardan 
herhangi birine yerleştirilebilir.Fakat 
bana sorarlarsa kızlarımız için en 

münasib mekteb olarak kız san'at 
enstitülerini tavsiye ;etmekte tered. 
düt etmem. Çünkü aile hayatımızın 
inkişafı bakımından bu okullar bü· 
yük bir değer ifade etmektedir. 

Kadınlık inkılabımızın verimli 
~eticeJerini yurdun her köşesinde 

'hemen her yıl açılan Kız Sanat 
Enstitülerinde görmekte ve se\'ınç 
duymaktayız . 

Eski ailenin yaşama v~ geçim 
tarzile zamanımızdaki ailenin yaşama 

yarışı, gülle, disk~cirid alma müsaba
kalariylc yüksek, uzun ve sırıkla at· 
)amalar yapılmış ve Atletlerimiz gir· 
dikleri her müsabakada parl:ık dere
celer elde ederek pııtvan itibariyle 
takımca bu müsabakalarm şampiyonu 
olmuşlardır . Gençlerımizi hararetle 
tebrik eder, yakmda Afyon , Hatay 
ve Mersin Atletleriyle şehrimizde ya· 
pacakları müsabakalarda da iyi neti· 
celer almalarını temmenni ederiz . 

--
Kır Ali yine bir 
yosmayı vurdu 

M~şhur Slbıkalılardan Kır Ali 
evvelki gün yine bir vukuat çıkara· 
rak Yağcamii sokağında C. H. P. 
Alidede ocağı yanında umumhane 
kadınlarından İsmail kızı Ar2U

1
}'U 

kıskançlık yüzünden biçaklam!şhr. 
Yaralı kadın tedavi altına alınmış, 
Kır Ali hakkında kanuni muamele 

Sümerbank mübayaa 
teşkilatını genişletecek 

Sümerbaok pamuklu müessesesi 
Adana pamuk mübayaa bürosu ve 
M.ılalya Şirketi Mensucat fabrikası· 
nın kütlü, koza ve pamuk mübayaa· 
sı etrafmdaki faaliyetleri hararetle 
devam etmektc.1ir . Adana, Mersin 

ve Hatay vilayetleri dahilinde mub 
telif yerlerde normal fiyatlarla müba 
yaa yapılmak suretiyle çiftçil~rc da· 
ha az zahmetle satış imkanı veril-

miş oluyor. 

Mübayaa işini daha genişletmek 

ve çiftçilerimize daha büyük kolay· 

lıklar temin etme:C malcsadiyle mm· 

taka mübayaa bürosu amiri Bay Nu 

reddin Bdıykal Hataya ve Sümerbank 

pamuklu müessesesi ikinci Müdürü 

Say Müeyyed de Ankaraya gitmiş· 
lcrdir. 

Çiftçilerimizin mühtaç olduk· 

lan maddi yardımları elde edebil· 
• 

meleri için mübay;rn işi tevsi edilmiş 

ve lüzumlu tedbirler alınmış bulun· 

maktadır. ve geçim tarzı şüphesiz ki birbirine yapılmıştır. 
benzemcL Sosyete bayati ve milli !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
varlık tekamül ettikçe ailenin de 

cemiyet içindeki vazifesi , rolü art· 
makta ve mübimleşmektedir. Bugün 
daha görgülü , daha becerikli ve 
tahsilli kadınlara ihtiyacımız var· 
dır. Yeni yuva kuracak genç kızla· 

nmızın h~rşeyden evvel aile mubi· 
tine, eve karşı bağh olmaları, kendi 
evinin bütün işlerine sımsıkı sarıl

maları icabeder. Böyle olduğu tak· 
dirde o yuvada saadet çiçekleri açar 
ve çiftler mesut olur. 'Yemeğini pi
şirtmeğe , dikişine , çamaşmna ve 

ütüsüne para veren orta halli bir 
aile, hayatın oldukça pahalı, ihtiyaç 
ların da gittikçe çoğaldığı bu zc~man 
larda elbette iki yakasını bir araya 
getiremez ve borca dalarak huzur
suzluğa doğru gider • 

Halbuki bütün bu işleri kendisi 
yapan ve tutumlu, ihtiyatlı hareket 
eden bir ev kadını çoluğunu ço· 
cuğuou ve erkeğini daima tath, mes'
ud bir hava içinde yaşatmak zev
kini duyar . 

işte hükumetimizin böyle yu-

va!arın çoğalması ıçın açtığı Kız 
Sıınat Enstitülerinde heo:ı nazari 

hem de ameli bilgilerle kızlarımız 
bu şekil:ie bayata hazırlanmakta· 

dır. Bu okullara devam eden tale-

belerimiz istikbalde berşeyden ev
vel iyi bir aile kadını ve ana ola-

caklar; onların elinde yetişt'cek olan 

genç Türk yavruları da kuvvctii , 
gürbüz ve milli idealimizi gerçek-

leştirecek kabiliyette bulunacaklar

dır. 

r &UNUN MESELELERi KA!IŞISINDA J 
\\._~======================m •================================~ 

Kulüplere dair 
Yurdda gençlik kuluplt>rİ açıldı. Bu mUoasebetle 

"Kulub,. kelimeııi lıakkıoıla biraz malCl.mat vcreliuı. 

Klub, İngilizce bir kelimedir. (İngilizcesi olu b ya· 

zılır, klöb okunur). 

intikal etnıeyib diğer azaya kahı-. 

Bazı İngiliz klubleri siyasetle uğraştrlal". Mesela 
C·ırlton club ve Consel"vative club muhafazakar azayı 
ihtiva eder. Siyasetle uğraşmıyan klubler arasında da 
Athcnaeun, Oko;ford and Cambridgc University club 
vardır. Army and Navy club gibi askel'i olanl.u- da 
mevcuddul'. 

Ouoyada tudu tudu klubler kul'ulnıuştur: Amerika• 
daki Mothel's' clubs'Je anneler birleşerek çocuklarının 
yetiştiriliş tarzını mllııaka:ıa. ederler. 

Hava meydanı int' 

Asfalt gel~ 
makine kurııl 

Şehrimiz hava meyda0111~~ 
. t . k. f_ .. 

pıs ınşaab etrafında 1 dıt 
hayli ilerilemiş bulunma~t• t,t' 1 
danın iki pistinin tesviye• ·~ 
kamilen bitmiştir. Ruzgar '",/. t 
ne nazaran pistler çapr:ıı ~ /.. 1 

ler. Her pistin tul'u 800 ~ 1 
40 metredir. Pislerin tulJ111 

., 

hendekleri kazılarak bet00f,ll 
yerlerine vazedilmiştir. As / 

· · d · ·1 rek nesının mey ana ,etırı e '!ef 
yapılmış olduğundan tes~• f 2 
yeai bitmiı olan piıılerin ,s ~,; 2 
işine ilci, Uç gUoe kadar bat,; 2 
tır. Butun meydan azat11i uç 
fında ikmal edümiş olacaktı'~, 

Sıtma Enstitüsü M11 
2 

·!D- 2 Şehrimiz Sıtma Eoıtı J 
dürü Doktor Seyfi Olcan ." ~ 2 

aldığı emir üzerine f zıoır, I 2 
Manisa ve bavalisinde bir t 2 
yahatine çıkmıştır . 

~ 
Başkasına sapla11 ~ 
biçak kendisini yat• 

tıı ( 
Kunduracı Dede oğ' Je 

kendinden geçecek derece . ·re 
olarak Ali Rıza oğlu Belet 
çekmiş, Bekir'in kaçmasi~ 
ki biçağın üzerine düşen ~ 
ralanmıştır. Adliyeye verileli be 
serbest bırakılmıştır. • bo 

Bir kadın bir betı~ta, 
lh .. 

elini ısırd• b, 

Mürşid karısı F atın• ,d: 
kadın bir suçtan dolayı ol ti 
rakola götürmek isteyen 
elini ısırdığınclan hakkınd• 
muamele yapılmıştır. 

Bir hırsız yakal•J 
.. 

Firarda iken Dıkili ko~ 
kalanan meşhur hırsızla.r 1ıf.'f 
oğlu Mehmed sorgu halcııtl /1 
rilerek tevkif edilmiştir. ~ ~ 
diğer üç arkadaşı halen ı;rıe 
luomaktadır. 

iki çocuğun ça1'•1 

yaptığı düe11° 
,,d• 

OsDıan oğlu J 2 yaşı d~ 
ve Bahri oğlu Celil adı? ~ 
cuk bir köpek me.1'eft~1 • (, 

kavga ederek birbirlert11~/ 
yaralamışlardır. Yaraları / 
kavgacılar hakkmda icab 
amele yapılmıştrr. 

Üç esrarcı yak
91' 

Kahveci Nadir, arab~: 
demirci Selahattin adıO ; 
esrar içerlerken yakala11•' 

Evvelce İogilterede klııbler, birlikte yemek , İç· 
mek, konuşmak isti yen dostlarm içtimagahı halindeydi. 
Sonra muayyen mevkileri oldu. Kııdınlarıo dabil olm.a· 
dıkları salonlar b.alini aldılar. Buralal'da salonlar, ye· 
mek .salonları, kutupb.aneler, sig:ıra içme odaları, yatak 
odal:ırı ve her tudu medern konfor bulunur. Aza, kcn· 
<lini bir -ıauyda hisseder. Klubler azanın muşteı:-ek 
malıdır . Fakat bıı mal veraset surııtiyle ferdi varislere 

Garip klubler de işitiriz: Şişmanlar klubu, İntihar 
edecekler klubu ve sail'c: .... l ye verilmişlerdir. 



7 .30 Program, Saat Ayarı 
7.35 Müzik : Hafif .Musiki 

8.00 Ajans Haberleri 

8.20j8 3ll gv KnJım - Yemek 

8.30 ,l\lu2ik: Plaklarla hafif mutiki 

programın devamı 

l2.3Q Program, Snnt tı~ arı 
l2,35 Muzil Muhtelif şarkılar (Pl) 
l2.üQ Ajans Haberleri 
ls o:; r ., Müzik : Pl!iklarla muhtclı 
lS.20/14.00 Muzik : Scufonik proı· 

ram (Pi.) 
ıs.oo 
18.05 
ıs.acı 

19,oo 
19.15 

19.45 
20.00 
20,45 
20.30 

Program, memleket Saat ayarı 

Mu2ik : Sinema sesi 

Muzik : Çocuk aati 

Çocuklar için mUzik 

Muı.ik : Fasıl heyeti 

Saat Ayarı, Ajans 
Muzik : Çiftçiniıı saati 

Konufma ( Çiftçinin saati ) 

Muzik: Ankara radyosu kU· 

Dl uz ve es heyeti 

2 İdare eden Mc 'ud Cemil 
1.15 s 

2 crbesi saat 
l.3Q il d 

21 _ • yo gazetesi 
·
4

v Mtı2ik : Rad\'o ııalen ork~s· 
trası ~ 

22.ao 
22 4~ Saat ayarı, Ajans 

· n MU2ik : Rad , .• salon orkrs· 

-~ 23 O tran progra~ın devamı 
j o ~1 . t'. 23.2512 Uzık : Cazband 
~am, kopanı~ 

~ Afrik ada İngilizlerin d .. 
Unkü bombardımanı 

~~~dra : 2 [ A . A. ] -
heıı rıkadaki harekat hakkında 

"''edilen 1 . bl' . .. Loırıb ngıliz te ığıne gore 

Almanlar Alsası 
ilhak ediyor 

Londra : 2 (a,a) - Almanya· 
nın Franaada işğal ettiii Alsas 
için buranın umumi valisi bu kıta· 
nın Af manyaya ilhak edilccctiP.i 
söylediği bir nutukta ihsas etmiştir. 

Umumi vali burasının Fransız 
un~urlarından temizlcnccrtini ve 

Alsas meselesinin kati olarak halle· 
dileceıt.ini anlatmıştır: 5 • • 

İsviçre vasıtasiyle 
Almanyanın lngiltereye 

yaptığı teklif 

Londrı ; 2 [ A.A.] - Almao 
hükuıneti İsviçre vatılasiyle lngiltc· 
reye müracaat ederek kıZJlhaç ali. 
metini koyarak 64 gemiyi hastaha· 
ne gemisi olarak kuUanıcaj'ını bil· 
dirmişlcrdir. 

Bu hususta Londr a aalahiyet
tar mahfilinden bildirildi~ine göre, 

Almanlar bir çok hastahane gemisi 

batırmış ve lcızılhaç alametini de 

suistimal etmişlerdir. Binaenaleyh 

lngilterc- Almanyantn bu talebini ka· 
bul edemez. 

Torpillenen vapur 
Londra : 2 ( A. A. )- Harpten 

kaçırılan çocukları Kanadayı gö 
türen bir vapur yolda bir Alman 

denizaltı gemisi tarafındın torpil. 
lenmiştir. Vapurdaki bütün çocuk· 
)ar kurtarılmış, ancak vapurun ko· 

mi.seri ölmüştür • 

• 

Alman üsleri 
dün bombalandı 

Birçok fabrikalarda 

büyük yangınlar çıktı 

Londra : 2 (A. A.) - Sahil 

muhafaza teşkilatına bağlı tayyare· 

fer Roterdam civarında Vilavduge 

petrol dtpolarına muvaff akiyetli bir 

hücunı yapmışlardır. 

Evvelki gece bombardıman tay

yarelerimiz Almanyada ve Halan· 

dada seçme askeri hedeflerde hü

cumlarını devam etmişlerdir. 

Bunlar arasında Berlinde elek

trik tesisatı ve tayyare!motörü fab-

rikası ve bir tayyare meydanı ve 

Matdeburg'da petrol depoları, Em· 

dende gemiler ve diğer bir çok 

merkezlerde- muhtelif sanayi hedef

lerle tayyare meydanları vardır. 

Sahil muhafaza teşkilatı tayya· 

releri ile işbirliği yapan donanma

ya bağlı tayyareler Roterdamda 

petrol depolarını bombardıman et· 

mişlerdir. 

Tayyırelerimizden ikisi üılerine 

dönmemiştir. 

Milnili üzerinde bir 
hava muharebesi 

Londr1 ~ 2 ( A. A. )- Bu sabah 

Münih üzerinde 80 dakika süren 

bir hava muharebesi olmuştur. 

Çörçilin İngiliz ha
vacılarına mesajı 

Almanlardan hava haki
miyetini almak üzereyiz 

Londra : 2 (a.a) - lngiliz hnş . 
vekili Çörçil ha\!a kuvvetleri brş. 
kumandanına gönderdiği bir mr k
tupta diyor ki: 

" ltalya ve AlmanyaJaki hed ·f. 
lere karşı büyük hücumlar yapln 

, fılotillaları tebrik etmt'ğe harp h
biriesi beni memur tlmiştir. Geç"'n 
hafta BcrlinC' yapılan ilk akın es· 
nasında havanın muhalefeti dol~yr 
siyle kendilerine tesbit c ttirilen lıc. 
defi ere isn b t olamıyacakını anlı y-an' 
pilotların bombalarını geri getiı nıe· 
feri tayyarecilerimizin vazifelerini 
lyfıdaki gösterdikleri soguk kın· 
lılığı is bat etmektedir. 

Mc-sela Alman tayyareleri ınü 
dafaasız ve deniz banyosu şehri o· 
lın Rasgate şehri üzerinde uçdak· 
)arı zaman hine yıkın ev ve dük· 
kan tahrip dnıişlerdir. 

Çorçil, Almanya ve ltalyr1da 
pc-k çok a keri hedefler bulundut u· 
nu ve bunların ağır hasara uğra tıl 
dığını söyledikten sonra diyor ki: 

- Almanlaı m elind~n hava ha· 
kimiyetini almak üzere bulunuyonız. 

İsviçre üzerinde esraren
giz tayyareler 

Londra : 2 ( A A. )- Dün gece 
lsviçrc üzerinde bazı ecnebi tayya· 
releri görülmüş ve bun lnrın üzeri ne 
ateş açılmıştır. Bu tayyareler tnr· 
lalara birkaç bomba bırak mı~ kır 
dır. 

i/t.. E ~tdırnan tayyareleri, Trablus· 
lbGlc ~ıt~edc muhtelif ltalyan tecem· 
btrd tını Ve d~nizlerini ~iddetlc bom· 

•rrıan etmişlerdir. 
l~~~~====~~~~rn~==~~s-~~-_ı-~~q~· 

T ~.frika No. 7 
maliimat verdi~ine kanaat getirdi. 

TtrKt Of AN ~At>r 
~"••an: DAVID GARNETT Çeviren: NEVZAD GOVEN 

~ b işte, böylece o sabah, bundan sonraki müşterek hay~tlar~~I~ 
aşlangıcı olmuştu. Güneı iyice çıktıktan sonra B. Tcbnck 

kıyar, ateşi yakıyor ve sabah kahvaltısını yapıyorlardı. Bundan 
sonra derhal karısını fırçalıyor, süngerle iyice ıyıkadıktan sonra, 
t~krar fırçalıyordu. Yıkarken biraz fazla kuvvetli olan kokusunu 
~•dermek için daima parfüm kullanıyordu. Giydirdikten sonra 
onu kucağına alarak aşa~ya iniyor ve beraberr.e kahvaltılannı 
Yapıyorlardı. ikisi de masaya oturuyor, B. Tebrick karısının. ç~· 
~ını taba~a döküyor ve yeme~ini eliyle ona veriyordu. Sılvıa 
lılki şekline girmeden evvel sevdiği yiyecekleri yine sevmek~e 
devam ediyordu: Çok pişmemiş rafadan bir yumurta yahut, bır 
Pa~ça janbon, veyahut· ta üzerine bir parça cima veya ayva re· 
Çelı ve tereyağı sürülmüş bir iki parça ekmek. 
. Mademki, yemek bahsindeyiz, şunu da söyliycyim ki, B. ~el>· 
r~c~ bir ansiklopedide ara~tırırken tilkilerin üzümü çok sevdıklc· 

.. ı tını ve sonbaharda gıdalarını bırakarak üzüm yeme~e başladık· 
ıl" hırını ve nahoş kokularını kaybettiklerini ö~renmişti. . 

1 • Esope ve incilin bazı kısımları bu üzüm zevkini tekid et~ık· · 
~rı halde B. Tebr'ck'in bunu bilmemesi gariptir. Ansiklopedıdc 

il b" u ya7ıyı okuduktan sonra derhal Londraya yazdı. Her hafta 
.j :;i;~pet üzk.üm gönderilmesini emretti. Ve büyük bir sevinç 

e nnsi ·lopedinin ehemmiyetli her nokta hakaında dotru 

• 

• 

Tilki üzümü çok seviyortiu. Bir türlü doyamıyordu. B. Teb
r:ck ona ilk defalarda, bir kilo verirken sonralan üç ve daha 
sonra da beş kiloya çıkarmata mecbur kalmıştı. Bu suretle ka
rısının kokusu da o kadar azalmıştı ki, artık duyulmamağa baş

lamıştı. Yalnız, sabahları kalktıkları zaman onu yıkamadan evvel 
biraz hissediliyordu. 

Bu hayatı, kendisi için biraz daha çekilir şekle sokan şey 

B. Tebrick'in onu hala mükemmel surette anlamakta olması idi . 
Tıilki tamamiyle dilsiz olmasına raA-men gözleriyle ve işaretle 
mükemmel surette konuşuyordu. Bütün düşüncelerini söyliyc· 
biliyor ve kendisinden hiç birşey saklamıyordu. Znv.ıllı koca, 
bundan büyük bir zevk duyuyordu. Çünkü karısının verdiği ce
vaplarun manasını derhal anlıyordu. 

Ona: 

- Mineli Sevgili Minetl. diyordu. (Ona e\'\!eke de; böyle 
hitab etmek adeti idi.) Başına gelen bu işten sonrn belki seninle, 
burada yapayalnız yaşamıyacak erkekler bulunabilir. F.ıknt ben, 
sen burada oldukça dünyanın altını mukabilinde bu hayalımı 
detiımem. Bir tilki olmana ra~men diğer bir kadınln yaşamak· 
tansa seninle yaiamağı bin kere tercih ve herhangi bir şekle 
girmiş olsaydın bunun böyle olacağına yemin ederim. 

Fakat bu liÖzlcrden sonra, tilkinin gözleı inde ağır ve mahzun 
bir mtina sezerek ilave eUi: 

- "Alay ettiğimi mi zannediyorsun? Bundan nekadar uza
ğım .. sana hayatımın sonuna kadar sadık knlacnğıma ve karıma 
iÖslenne~e mecbur olduğum hürmet ve f edak.'.irlıkla muamele 
yapacağının yemin ederim. Ve bütün bunları bir gün Allah ıut
f edipte sana insan şeklini iade edeceği ümidiyle değil, seni' da· 
ima sevdiğim ~e seveceğim için yapacağım. Ne kadar değişmi~ 
olursan ol, beıum sana karşı olan nşkım değişmiş değildir.,, 

- Sonu Ver-

• 
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• 

ilin 
Adana Kız lisesi müdürlüğünden: 

Erzakın cinsi Mikdarı muhammen bedeli D/• 7,5teminat tutarı 

Koyun eti 9000 kilo 38 kuruş 256.50 
Süt 2000 " 12 " 

18,' 
Kuru soğan 2000 " 6 

" 
9. 

Salça 500 " 
25 

" 
9.38 

Zeytin 300 " 30 " 
6.75 

Patates 2000 
" 

6 tJ I 9.45 

Yoğurt 3500 it 
13 . 

" 
34.13 

Kuru f asulya 
(maden) 

,. 
2000 ,, 20 " 

30. 

Beyaz peynir 1000 JJ 50 " 
37.50 

Kaşar 700 ,. 60 ti 31.50 

Sab'Jn (Mili~) 1000 
" 

40 " 
30. 

Çamaşır sod:ı~ ı 250 " 10 ,. 1.88 

Pirinç 3000 
" 

28 •• 63. 
Zeytin yağı 
(f>irinci nevi) 1500 it 70 ,, 78.75 

Ekmek birinci 
nevı 25000 ,, 10,S 

" 
28 .25 

Sadeyağ (birir.ci 
nevi) 2000 

" 
115 " 

172 50 

Kok kömürü 4 ton 3500 il 10.50 
Griple maden 
kömürü 50 

" 
2500 

" 
93.75 

Kmlmış meşı· 

odunu 10000 
" 

1,25 il 9.38 

1- Adan:\ Kız Lisesi pansiyonunu 1-10-1940 tarihinden 31- 5-
1941 tarihine kadar sekiz azlık muhtelif yiyecek ve yakacakları 3- 9-
1940 tarihin.ı t· n itibaren 20 gün müddetle açık cksiltm~ye konmuştur. 

2- Eksiltme Seyhan Maarif müdürlüğünde 24 Ey!UI salı günü tam 

saat 9 da top'ilnacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2- 3 üncü madde· 
l~ri mucibince 15zım olan vesaiki ile yüzde 7,5 nisbetindc muvakkat te 
minatlarmı eksiltme saatinden evvel mal sandığına yatırmaları lazımdır. 

4- Şarlnam ı- yi görmek istiycnletin pazardan mada her gtin pansi· 

yon muhasebrsine b3ş vurmaları 12278 3 - 10 - 15- 21 

ilan 
O. Demiryolları beşinci işletme müdürlüğünden: 

1- 20/8/940 tarihinde yapılan eksiltmede zuhur eden taliplerinve· 
sııikinik noksan olması dolayısiyle ihalesi yapılmamış olan işletmemiz me· 
mur ve müsta1ıdemini kumaş, astar, tera idare tarafmdan verilmek ve yal 
nız düğme ile alemeti farikası terziye ait olmak üzere diktirilecek olan 
takriben 838 takım yakası açık ve kapalı elbise ile bu miktar palto ve 
kasketin şartname ve mukavelename projesi mucibince dikiş işi kapalı 

zarf usulü ile yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 2219/940 tarihinde ipazartesi günü saat ls'de Malatya 
işletme binasında yapılacaktır. 

3- Muhammen bedeli (10056) ve muvakkat teminatı (755) liradır. 

4 - Taliplerin ticaret odasmdana)acakları sanat vesikası ve şartna· 

eenin 4 üncü maddesinin G bendinde yazılı teahhütnameleri, muvakkat 
teminata ait makbuz veya banka mektuplarını ihtiva etmek üzere teklif 
zarflarını 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde mühürlü zarflar içinde 
tayin edilen ihale gününün saat 14 on dördüne kadar Malatya işletme 
• müdürlüğüne vermeleri veya göndermeleri lazımdır. 

postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

5- Bu işe ait şartname ve mukavelename projesi Diyarbakır; Elazit, 
Narh, Elo~lu, [stasyonlarında ve Mala.tya işletme kaleminde isteklilere 

bedelsiz verilir. 12271 30-3- 7-lQ 

Adana 
ğundan: 

ilan 
lfias memurlu-

1 ·- Müflis antuvan Prozofolli 
ve R. Birabiçde aracakları oJanların 
ellerinde bulunan vesikalarını memur. 
luğumuza vermeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai mes' 
uliyeti olmak üıere müflisin borçfo · 
!arının ayni müddet içinde kendile· 
rini ve borçlarını bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallarını her ne 
sıfatla olursa olsun ellerinde bulun 
ranların o mallar üzerindeki hak· 
ları mahfuz kalmak şaı tiyle bunla 
rı ayni müddet içinde dairemiz em 
rine •evdi etmeleri ve etmezlerse 
makbul mazeret göstermeyenlerin 
cezai mcs'uliycte uğrayacakları ve 
ruch:rn hakkından mahrum kalacak· 
laıı. 

Alacaklılar ilk içtimaı yapmak 
üzere 16/91940 Pazartesi günü saat 
14 de iflas mı"murluğu odasında 

• bu!unmalan.ilan olunur. t 2216 

Adana iflas memu r luğun
den: 

Ağazade Hulusi iflas idaresi 
heyetinden istifa eden bir azanın 
yerine diğeri seçilme;c ve ba:ıı::ı mü· 
him işler görüıülüp karar verilmek 
üzre 13/9/940 tarihine rastlayan 
Cuma günü saat 14 de Ticaret oda 
sı içtima salonunda hazır bulunma· 
ları ilan olunur. 12277 

Kiralık ev 
Erkek Lisesi bitişiğinde su teş· 

kilitını havi bütün konforu haiz 
bahçeli 4 odalı ev 'kiraya verile 
cektir. 

lstiyenlerin Borsa karşısında 
Mehmcd Tekin yazıhanesine mü-
racaatları. 12265 3-6 

Üç senedenberi vazifetefl 
duğun güzel Adanadan ahval 
yem dolayısiyle ayrılmak rJJ,Jl,ç v 

tinde kaldığımdan müteess~riO'.rJıini 
nunla beraber , değerli ve ~ra 
Adana çiftçisinin , fabrikat {_Or 
ve sair dostlarımın ayrılrJJ•lll •d 

sesiyle yakinen alakadar o!•t~d 
şahsıma karşı gösterdiklerı . ı 
b 

.. "rJU'llyu 
et ve sem plPti bu teessurıı tkl 

fifletiyor • 

Bu yüksele alakadan dolt~ tcı 
settiğim derin sevinç ve t2 
ayrı ayrı veda imkanını bul~: 
bütün dostlarıma arz ve j"'c 
veda ve teşekkür ederek , k "Ye 
hatırasını daima muhafaza eJ .trz.P 

_hu nezih muhitten teessürle brı 
yorum • f~ 

Malatya Bez ve iplik ı!:itll 
k 

. :r n 
alan Türk AnooııP tfae 

Adana Mensucat ve~ 
Çırçır ve Prese fa ~Çf!ô 
Müdürü : OSMAN!;/_? .. 

Satılık motosijj~ 
b 

Hususi olarak az küll?a 
çift silindirli 12 beygir kut' 

Harlay Davitso~. 
.tiıltl\ 

Markalı Amarikan malı, se~ Y 
sopaplı yedek lastiği ile te V:lt.li. 
kom pile olarak acele ehvefl z~ı 
satılıktır. taliplerin asfalt. ~P 
dörtyol atzı biskiletçi Necı~e 
yızğana müracaatları. 940·ıJ~ t 
meşhur Adler marka bisk• U ay 

· l · t· B" t•• t f rrii• ~e mız ge mış ır. u un e e f 

1 
rom katiyen pas tutın•13) .... ~ sağlamdn. 12260 yun 

cyı 

Nöbetçi 

gece ın 

eczah•ll' •irn 

Yeni Eczane 

Belediye Yanınd• 
Yal 

·-----------------------------~ ,ıın 

T. İŞ BA.NK ASI§ 
'• j 
•uş, 1940 Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Planı 
. 

K••ideler : 1 Şubat, 1 Mayı•, 1 Alu•lo• 
1 ıkincilefrin tarlhlerlnde yapılır. 

Kumbaralı ve kumb:ırnsız hesaplarda en az elli lirası 
bulunanlar kuraya dahil edilir. 

alnı 
ılegi 
lalbi 
lts ı 

l hiı 
~r 

lll d ı 
tktt t 

lKRAMIYELERt =--
~ ,, lı.; 

--- 1940 ~ 

ı Ad~t 2000 Lira lak 2.000 Lira 
n 

" 
1000 " 

3.000 
" (i 

il 500 " 3.000 il 

1,2 il 250 " 3.000 " 
40 " 

100 
" 

4.000 
" 75 " üO " 

3.750 ,, 
210 " 25 " 

5.250 " .,.,, 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız pıra birikti 

miı olmaz, ayni zamanda talihinizi de aenemiı olu:::,; 

•si~ 

~- g 
tsini 
•aşta 

~I\ ~ 
lirif 11 

tli el 
d n 

bi lı 
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~ . ~e. yen~ doktor muayeneha
~ını .tanzım etmeği, aletlerini 
~a yerleştirmiş ilk müşteriyi 

at f..0 rdu .. Kapu çalındı, hizmet
rfll' damı içeri aldı. Doktor mu-

Bitaraflığı 
küçük 

sık sık 
medeni 

ihlal edilen 
memleket 

~~eki koltuklardan birisini 
ri şafkatli, nazik bir eda ile; 
üra-' kurunuz. Oturunuz .. sizi bir 

e lcteceğim.. affınızı rica ede· 

~}:fonun bulundutu masaya 
du, Telefonu alarak konuş· 
dı: 

et bayan .. dün akşam pro
crncktc idim. Kocanızdaki 
Profesörle beraber tedavisini 
rn~ 

u u~ttfann hastalığının ay-f4 ~Yledi. 

lik ~--doktor bir müddet daha 
'Ol rJlae n sonra, telefonu yerine 

ı ıtınuniyetle ellerini urarak 
1 

Yaklaşb: 
Ylcy· · 

lsviçre, ezeli bitarafhğına rağ
men muharip devletler arasında sı 
kıştığı için çok müşkül vaziyetlerle 
karşrla~makta ve muharip devletle· 
re ait teyyareler taraf andan bitaraf· 

lığı sık sık ihlal olunmaktadır. 

lsviçre merkezi Avrupada fede· 
ral bir cümhuriyettir. Mesahası 

41.208 kilometre murabbaı, nüfusu 

4.200.000 kişidir. Merkezi Bern şeb· 
ridir .• Büyük şehirleri arasında Bil, 
Lozan, Cenevre ve Zürih sayılabilir .. 

Arazisi dağlık olıo f sviçre zengin 
otlaklara maliktir. Bu münHebetle 

Yazan 

P. P. 
çikulata, peynir gibi sütlü gıda 
maddeleri ile meşhurdur.. lsviçre 
bir sanayi memleketidir de. Bilhassa 
saat sanayii fevkalade ileridedir. 

lsviç .. enin tarihini tetkik ettiği 
miz zaman burada evveli Selt ırkın
dan Helvetlerin yaşamış olduklarını 
gcrürüz. Bundan sonra Romenler, 
Burgondlar, Franklar fsviçrede yaşa 
mışlardır. Kırolenjler imparatorluğu· 

? ınız bakalım dostum, .. 
,;~llıun uz d JIV elana a _'Ya konuşmaya vak-

b hır çok işlerim var .. 
Bir 
diri 

ihtiyar adamı 
_ -1. uyuru 

ul?,~ıa nuz da telefonunuzu 
Yacaıı.1m u\' 6 ••• 

yakacaktı diri 
Plajda 

Kemalpaşa da tüyler ürpertici bir vak'a oldu tsoO 
J nç karıkoc ~ . 

sef'FJ :Yany a kumların uzerın- ı . 2 ( r·· k .. - habı· . arıa . zmır · ur sozu mu · 
ık · oturmuşlar derın · 

lÇındc d" 1 . 1' d rinden )- Kenıalpıtşa kasabasında 
tJtJl~i ın enıyor ar ı: 

sev;Yorın ? 73 yaşında Hasam uykuda bulun-
alt f Ph usun kocacığım .. k k _...:a esiz ... sev· duğu sırada evini &teşe verere ya -
~ en bir ıyorum... mağa ve öldürmeğ'e teşebbüs etmek 

40 t SCssizliğ'e dalmışlar- h k · d"" L: ckrar etti· le maznun Alinin mu a e0mk~~ıne . un 
''"' Yır, sen b · . . , ağırcezada başlan?'ışhr: u~an ıs_· 
1,aı'lc hıh enı sevmıyorsun... 

1 

tintak: kararnameııne gore Alı, eskı 
af Söz t · · · • 1 · 

11,s_ .. j _ · nıçın sevmıye· bir iğbirar yüzünden evı ateş .e?1ış , 
Y.J Unka, E:v _ ~ 

1 
ihtiyarın odadan çık.amam~sı ıçm d~ 

tylc . lenıneden once, soy· · kapıyı iple karşıdakı ağaca bağla 
rı sık k 

sı · tekrarlamıyor· mıştır • . . . 
Feryada yetişen bekçıler , ıhh· 

" Uza d b "'I .., n 1 ~1 yerden kalkıp o· yarı kurtarmışlardır. Kapıya a~ a· 
f,r' iirnd· nan ipin hangi bakkaldan satın alı~ 

)'o~ beni dinle kancığım.. dığı da tesbit edildikten sonra . ~lı 
'firıe ~·· sana tapıyorum .. Sen tutulmuştur. Suçlu Ali, evvelce ıtıraf 
lfc~ı~sin.. benim hayabm, ettiği halde dünkü muhakeme celse-
)'al sın.. seni deli gibi sevi· sinde herşeyi inkar etmiştir. Bazı şa 

nız .... biraz nazik ol da bitler dinlenmiş , muhakl'me • başka 
Şu ~azcteyi okuyayım... bir güne bırakılmıştır. 

Maliye Vekili lzmirde 

Ankara : 2 ( Türksözü muha· 

birinden ) - Maliye Vekili Fuad 

Ağralı dün akşam fzmiro gelmiş

tir. 

Buğday ihraç fiyatları 

İstanbul : 2 (Telefonla) - Buğ

day ihracat birliğinin tesbit ettiği 

ihracat fiyatları bugün ilin edilmiş. 

tiri Buna nazaran buğdayın tonu 

beş dolar, cenup sert buğdayları 

2 -3 dolar, çavdarlı buğday beş 

dolar, Arpa dört dolardır. 

lllııc d 

1 
tlba111 ~ Panat, iV UçUncU 
ftli~i:u a .Montpellier civa· 
~b . e oturan bir kadınca· 

1 TO R K s ô z O'N O N KOÇ OK il 1 K A YE S t I 
c •ın. 

' 
G 

1 ~. do~urma vakti de ... u ., 
la .

1 
nlcrden bir gUn1 ke· 

ı e ·ı· -.ı pı ıç yerken bir kc· 

0~' hastalanıp yataga duş· 
Jcı~~~· na~ıl haller geçirmiş 

lb· ın, bılmiyordum; her ne 
1 

birdenbire durmuf. :Qit
oı:ıu ·· ı ·ı_· 

L. o U anmış ve ı .. ı 
'Hç b" 

L ır Umit kalmayanca 
qra.r 

d Vc:rmi~ler. Hem ka· 

t c hekledigi yavrusunu 
tı:ı d . lt son erece muteessır 

. •l'lsına mukellef bir ce· 
Sını· 1 .Yaptırmak i temiş ve 
. gayet gUzel bir elbise 
•ni . , • 

' I cmretmış. J alıuta en 
•ş ardan yastıklar konul· 

fbn k 
1o • ôr asına en gUz,.l elbi· 
•ıl. 
l nıış, boynuna kollarına 
~ cluıaslıırı L tıılulmış. Bun. 

11 Baroonc, tasavvur edc-

~t""' i herkesin gözyaşl:ırı ara• 

Dirilen 
ınoda merasime götUrUlmUş. 

Fakat Paoat ~atosunun hizmet· 

karları arasaoda ikiti, bir uşakla lca· 
rısı 1 herkes gibi bu işe kederlenme· 
mişler. Baronııe, sağhğıada oldukça 
siddetli bir kadınmış, hizmetinde o· 

laolara epeyce hakaret dermiş. _Ba~s~ 
ettigimiz kadın bunun için sevanmış, 
kocasına gc:lince o da tabuta koou· 

1. nın bah· lan elmasların kıymet ı eşya 
· · d ' ki d ,,11"·et kötU sını uymuş ve a ın an "' _, . . 

b . • . El ·ak çckıldık· ır şey seçırmı;ı • 3) 

ten sonra mezarlıga gidecek, baoıını· 
mıı me7aran1 açacak ve ne bulur a 
çnlacakmış. 

Bittabii bu işi gece, herkes uyu· 

kadın 
d11ktan sonra yapmak istiyormuı. 

Hem de vakit geçirmek dogru değil: 
Aradan bir iki guıı geçerse toprak 
sertleşir, çabuk açıln:ıaz; ölu de çU· 
rUmeğe başlar, çıkan koku insanı ra· 
ha hız eder .. İşte bunun içindir ki o 

hain uşakla karısı hemen o gece, 

herkes matenı alameti olarak odasına 

çekilir çekilmez, kötU mak~atlarını 

ifa.ya karar vermişler. lki saat ça· 
baladıltbın sonra tabutu meydana çı· 

karmışlar. Kapağı açmak uzun sUr· 

mcmiş. Sonra vo,hşice bir cc ııret gös· 
terip cesedi çıkarmışlar, yuzuklcrini, 
bil ·zikl.:rini, g ·rh lıkl rı ı çekmiş· 

nun inhitatını müteakip lsviçrede 
milli cereyan başlamış ve Giyomtel 
bu milli hareketin başındı bulun
muştur. 

Bu gayret sonunda tqekkül e
den Helvet konfederasyonu 25 inci 
asırda müthiş Şarl ve Maksimilyen 
ile mücadeleye mecbur kılmış ise 
de bunlar da Bil muıb~dcsi ile Is· 
viçrenin istiklalini kabul ctmiıler
dir. 

lsviçre bütün büyük devletler 
tarafından 1648 sencsiodc müstakil 
bir devlet olarak tanınmış idi. [Veat. 
falya anlaşması) 1798 de lsviçrede 
cumhuriyet taraftırhtı hareketi gö· 
rüldü ve bu vesile ile küçük lsviçre 
Fransızlarla - Avusturyah ve Rus. 
lar ara"ındaki harbe ~sahne teşkil 
etti. Bu harp F ransrzların galebesiyle 
neticelendikten sonra 1803 senesinde 
Napolyon lsviçreyi federal bir cum
huriyet şekline soktu. Fakat Viya· 
na kongresiyle de kabul edilen bu 
vaziyet evvela 1848 de bilahare de 
1874 de bozuldu. 

Bugün lsviçre ie icra kuvveti 
" Bundesrat ,, teımiye olunan bir 
federal konseydedir. Bu konseyin 
reisi ayni zamanda Helvetik kon· 
federasyonunun da reisidir .. 

Teşrii kuvvet ise bir milli kon· 
sey ve bir de devlet şurasından mü· 
tcşekkil bir federal cemiyetin elin• 
dedir. Diğer taraltan her Kantonda) 
ayrıca bir hükumet mevcuttur. Bu 
humsi hükumetler federal ehemmi· 
yeti haiz olmayan meseleleri tetkik 
etmelctedirler. 

lsviçre bitaraf bir memlekettir, 
ve bu hitaraflıkından i.;tifade ede
rek beşeri yaraları sarnnktadır. Bey 
nelmilel km!haç cemiyeti merkezi 
ve milletler cemiyeti lsviçredir. 

ler. Hizmetçi karının kini o derece de 

imiş ki vaktiyle yediği birkaç toka· 

tın intikamını almak için lıaoımınm 

ölUsUııe bir sille a,ketmektcn kendini 
alamamış. İşte mucize o zaman ken
dini göstermiş : Böyle fiddetli bir 
ıilleyi yeyince Baronoe de Panat u• 

yanmış; onun içini çekerek kımılda

dığını hi99eden hainler bu işin Alla· 

hın kendilerine bir mucizatı ıaaaııı· 

lar. Onların çığlıkları butuıı f&to 

halkını uyandırmış. 1 ff'r taraf tan ko
şuşmuş !ar, mezar başına gelip kadını 

kurtarmı,..Jar. Baronne !ickiz gUn ıoa· 

ra bir oğlan çocuk dunyaya getir

mi~. Çoc:uk buyumuş, baha~ınan ye

rine geçmiş; fakat köy ahalisi ondan 

ne zaman laah etseler : Doğmadall 
mezara giren baron derlermiş. 

*** 



TORKSOZO 

a .. sumer bank· 
) ıt ;: 

• 

Malatya Şörketı 

Kiitlü mubayaatına başl 
• 

Muhterem çiftçilerimizin Sümer 
Mübayaa Bürosuna ve Malatya Şirketi 
sucat Fabrikasına müracaatları rica olun 

iL 

1 

TÜRK SÖZ 

MATBAASI 
it, 

Getirilen yeni malzeme ile Türksözü en 

güzel işleri süratle çıkarır 

_T ___ A ___ B_ KiTAPLAR, MECMUALAR, GAZETELER, 

CEDVELLER, ÇEKLER, BiLETLER, KART- ı 
VJZITLER, HARIT ALAR, PLANLAR, MAK
BUZLAR, HER BOYDA DEFTERLER 

CİLT 

REN K Li A FİŞLER 
HER TÜRLÜ RESiMLi VE RENKLi BAS
KILAR SÜR' AT VE NEFASETLE TABEDlLIR. 

KlTAPLARINIZI ŞARKKARl VE YAHUT 
AVRUPAKARI NEFiS BiR CiLT iÇiNDE 
GÖRMEK iSTiYORSANIZ TÜRK S ô Z 0 
MÜ CELLITHANESINE GÖNDERiNiZ. 

ZARiF SAGLAM 
BiR CIL T BÖLGEDE ANCAK TÜRKSÔ
Z Ü MÜCELLITHANESINDE ÇIKABiLiR. 

Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeme Kurumuna 

Yılda Bir Lira verip Üye olunuz ! Çocuk Milletin en kıymetli hazinesidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 
. 

1 

TÜRKiYE CUMHURI 

Ziraat Bank 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk L. 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamele 

Para biriktirenlere 28.800 Ur• 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf~ 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa Ç 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağı 

4 Adet 1000 Liralık 4000 
4 " 500 " 

2000 
4 ,, 250 ,. 1000 

40 " 
100 " 4000 

100 • 50 5000 
" 

,, 
120 " 40 ,, 4800 
160 

" 
20 ,, 3200 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene 
radan aşaiJ düşmiyenlere ikramiye çıktıtı tak 
20 fazlasile verilecektir. ,. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyyliil, 1 Birinck 
ve t Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Osmani yeye gidecekler Yuvanın 5' 
doğuran, Aile d 
lendiren çocuktıJt• 
vilmekten mabf11 
da hatırla yıld• 
Esirgeme KuruıO 

Rahatınızı seviyorsanız 

Emniyet Oteline 
misafir olunuz 

Çünkü yazlığı vardır. Tcmizlige 
f evkelide rağbet edilmektcolduğu 
kibi her hususta elverişlidir. 
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