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LMOş 

ILABILiR MI ? 
aa: HASUHi BAYDAR 
'J]" ArıJ, ar 

::~ ... :.~.~-::.:~ y~t~::~~::~:. 
Ilı nı k tt' . b'l' . r era e ımzse ı ır$J• 

Una rn ·ıı 
n tek,. 1 etleri arasında <1 mua · 

~flıc• d~r tetkiki > son yil'mİ sene· 
"11J~ ,\\ac av_ası v~ bu davanın mih· 
lıJ •ııah d a~ıstan olmuştur. Tria

•ış ı c esıy}e miJli bunyeden ko· 
hı •ısını} 

r.Yadan :ırı Çekoslovakyadan, 
an ~ Yugoslavya.dan ve Ro· 

gerı 1 k · l M ıı fa 8 ma gayreby e a• 
silel;~ıı]anmak istemi~ olduk· 

·> tın h dd' h b k <-anıan a ı ve ec;a ı yo · 

'{ 
İşl,l" zaınan siyacıetlerini de· 
drc:tlive -~vrupada b.angi dev· 
kaçın gf)rrııuşlerse ona tema

~dardanllıanıışlardır. Ruslardan, 
;'Alınan} ' İngilizlerden, Turkler-

J ard 
e llıed lln ve ltalyanlardan ed 
tına .. uınmuşlar - ve ınu-

ı oldu~ore • birine İslavlı!ın 

Lir/tlerde !arından, "diğerine sıkın
nı bir ab.k~rleriyle yardım ettik· 
lel'İnd aşkasına kadın ve alim .._ 

1 
en . 

j 0tı tıııdul Ş'Una aynı ırkıo mC"n· 
leler bir L !arından buna bölUm 

lllt ' Jit' •n ve bus:n takibçisi sayıldıkla· 

t ka.r Un Garbe de Mu~lu-. ,. ff . . 
ıgıl\İ ırıstiyanlığın devamlı 
r. 11. .. Yaptıklarından bahset· 

·"laca . f •t.r} rıstaoa seyahat etti· 
çe"İ~obı.ıs7rs~nız ki turizm teşkila-
1tıl8 alili-dil erınde tercUman kadınlar, 

Li" ... Sİze ~~tajctlar, aUkkinlarda 
ın O ın Ylllık Saint - Etien• 

,ı ldcf . rta A vrupada bir mille· 
' •nı na l ·ı 1 cıld sı asırlarca tcmsı 

,ı od u~nu anlatmışlardır, ve 
~ l Jt.;tl•za çekildiliııiz zaman, 
- Pİhi, ~ işitip diolemi~ oldagu-
~.)ı'e~'!h, ihsat, iktisadi, as· 

d ile b crın ve raklcamların ıa-
. JS•dQr e~niniz uguldayarak ıa· 

e ~ t. "'1 gozlerinizi yumamamı~· 
kdirılf lorJt:car ~eviziyoncuhığu i~te 

e b ııç hır mistik halini al-
f u mistik k"rşısında da kU· 
. ~ardı 

Si.Yası ' 
ı, · anlaşmayı vUcuda ge· 

te ~ Çekoslovakyayı 1 Roman• 
l d Ogoslavyayı dinleseydiniz 

a(eski ~a~a~istandan toprak 
Gerısı ıkınci sahifede ) 

~rika-lngiltere 
lın anlaştı 
Destroyer derhal 

ereye gönderiliyor 
ngton : 3 ( A A ) B .. 

~ · . - ugun 

Ankara : 3 (TurksözU Mulıabi- , ··-.. ·----------....... ' 
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( Gerısı dordUncU sabtft'dı: ) 

Romanya tahliye ı· 
faaliyetine geçti 

Büyük Romen 
şehirlerinde anarşi 

Bükreş: 3 (A. A.) -
Romanya kabinesi dün akşam top

planmış ve Macaristana dönen kı
sımların tahliyesi için alınacak tedbir
leri kararlaştırmıştır. Romen ordusu 

( Geri~i dördUocU ~ahifedc ) 

Sevgi yüzünden bir an- 1 ~n11tıı«=ıtueır: . 

b• . . J d• "Akşam,, ın şikayetı ne ır cınayet iŞ e 1 münasebetiyle 
- Şehrimizde Akçakahya mahalle- lunmaktadır. Değirmenci Ahmet kansı 

sinde beş gün evvel işlenen ve düne Bayan El'Qinenin beş gün evvel do-
kadar esrannı muhafaza eden içtimai' turdufu bir kız çocuğu hayata henüz 
bir facianın düğümleri çözülmüş bu- ( G~ri -: i ikinci sahifede) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_:_ 

, 
~ 

LJ,,J_~ 
~~~~ 

- Hayrola, •uculuk mu yapıyorsun ? 
havuzu· 

"Akşam,, arkadaşımız "Dikkat
ler,, sütununda, radyo gazetesinin, yir· 
miye yakan İstanbul gazetesi arasından 
ancak bir kaç tanesinin başmakalesin
den bahsetliA'ini yazıyor ve "Acaba 
geri kalanları bir takım lafugüzaf tan 
mı ibarettir., diye şikayetle bulunuyor. 

Arkadaşımızın şikayetini çok hak
lı buluyoruz ve biz de soruyoruz : 

- Ya biz ne diyelim? lrabda bir 
santim bile yeri olmıyan Anadolu 
matbuatı ne desin? 

Radyo, gazetelerin başmakalelerini 
hülôsa eder. Anadolu gazetelerinden 
bir tanesininki böyle bir ehemmiyete 
layık görülemez. Anadolu ajansı, ga· 
zetelerin başmakale hülasalannı neş
reder. Def'ibela kabilinden bir iki 
Anadolu gazetesinin başyazısı bir, 
iki satırla hül!sa edilir. Matbuat umum 
müdürlüğü bir Ayın tarihi neşreder. 
Koca cilt, muayyen bir kaç gazetede 
muayyen ve dost bir kaç muharririn 
vazılariyle dolu çıkar. Anadolu gaze
telerinin ( Bir veya ikisi müstesna ) 
yazılarından iki sahr bile alınmaz. 

Kırktan fazla Anadolu gazetesinin 
içinde acaba, yazısı, fikri hülasaya. 
tahlile değer bir kaç tanede mi yok
tur? 

Anadoluda bir efkarı. umumiyenin 
mevcudiyeti mi kabul edilmiyor? Yok
sa Anadolu matbuatı bu efkarı umu
miyeye tercümanlık yapmak liyakatin· 
de mi görülmüyor? 

ltı, ~umhurreisi Ruzvf'It Amc
şık Devletleriyle lngiltcre 

(Gerisi dörduncu sahifede ) 
- Hayır ı.. Hemt•rilik vazifaei • Belediye yüzme 

nu bir tUrlU dOtduramıyormuf ta 1 ·· Biz de bunu anlamak isterdik • 

• 



Sabife 2 

Macar muamması çözül- ı' 
müş sayılabilir ıoi ? 

( a.,makaladen artan ) • almış olmaktaki haklarını İ<ıbata ya· 
rayaa ayni nt'vidcn delilleri önünde 
bulundurulduğunuzu görUrdUnUz. Me
ııeli t Viyana hakem karariyle Uçte 
ikisi Roman.} adan alınıp .ı\1.acaristana 
verilmiş olan Tranııilvaoya - yahut 
Romen dili ile Ardeal - Remenlerin 
ilk. zuhur etmiş oldukları topraklardı 
ve hin sene kadar evvel Macarlar 
tarafından işgal olunmuş , fakat Ro· 
men unsuru buralarda ekseriyette 
kalmak kudretini göstermişti . Doğru 
olmak iktiza eden 1910 sayımı rak· 
kamlarına bakılarsa buralardaki nU· 

Para dolu bir portföy 
Adana polisinin elinde 

Paraların hakiki 
fuıaa •;, 53,8 i Roment !?St6 sı ı\.1a· Şehrimizde bt-ş, altı gün evvel 
car n 10,2 si Alman, geri kalanı da küçük bir portföy içerisinde milc-
muhtelif ırklardandı. Son taksim ne· 
ticcsinde Macaristana geçen toprak· tarı söylenmiyen para bulunmuştur. 
larda bir buçuk milyon Romen bu· Ôkrenildiğine göre paranın miktara 

lunduıuoa göre Romenlerin iddiala· tabminl«-rİ aşan bir ytkuna balii 
randa haklı oldukları teeyyud etmeli- olmaktadır. Düne kadar hiç bir po-
tedir. liı karakoluna ve merkeze bu me-

Fakat, hak ve hukuka ehemmi· 
_yet verildigi zamandıı değil , akşam· ıelr.ye dair hiç bir müracaat vaki 

dan sabaha kadar devletlerin ortadan olmamıştır. Paıayı kaybedenin pa· 
.kaldırılıp bir toplantı esnasında mil· ranın miktarını, portföydeki para· 
lctlcre kabul olunmaz fedakarlıklar 

ların cinslerini, portföyün alamet 
tahmil olunduğu devirdeyiz . Traosil· 
vanya dahi böyle bir toplantıda dört ve şeklini tayin edebilmrsi icabet· 
satırlık bir protokol ile tabiiyet de- mektedir. Bu hususta müracaat mer 
ğiştirivermiştir. Lakint bu suretle Ma· cii emniyet direktörlütü veya em· 

<:ar muamması acebi çözulmu-:ı mudur? ı niyet taharri imirliğidir. 
Buyuk ı\1.acari~tanan yeni baştan ku· 

ıruımuına m• ~ahid oluyoruz, yok~a Maliye vekilinin tetkikleri 
eski Avu:ııturya - lvlacaristan impa· 1 · 3 (T- k - - h b' · 

t 1 1' • • • • • h zmır : ur sozu nıu a ırın· ra or u6 unun varası ımı~çesane are- . . . • 
:ket eden buyuk Alman~·a kendi ga- den ) - Malı ye vekılı Fuat Agra la 
yelerine doğru yttkselmek isterken dün şehrimizde bazı tetkikler yap· 

~~car. revizyonculugun~ bir buamak mış, Belediye, Parti ve Defterdarlı· 
gıbı mı kullanmaktadır . Bu merakı- tı ziyaret etmiştir, 
mızı , ~'1a..:aristanla Romanvada Al · 
manlara bir takım halllar ta~ınmakta iktisat Vekili Gemlikte 
.,ımasıoa rağmen muabedelerin tekrar 
tetkiki davasınm dig<:r fasıllarına 

~eçilirken izale edecek ve o gUnlC"rİ 
beklerken bir suali daha zilıııimizden 
geçireceğiz : 

- İk.i ny içinde sessizce parça· 
lanmış olan Rom:ınya esld topr:ıkla· 
rmd:ı huzur ve sUkO.nıı nih:ıyet ka· 
vuşmuş mudur ? 

Bundan da şUphe etmemek için 
ıh arbin bitmiş olduğunu kabul etmek 
lazımdır . 

rF 
il 

Ilarb bittl mi ! 
Nasuhi Baydar 

Ankara : 3 [ Türksözü muba· 

birindrn ) - Bursada bulunan lk· 
tisad Vekili·Merinos fabrikasını rez

miş, işler hakkında izahat aldıktan 

sonra Gemliğe gitmiştir. 

Siverekte ziraat bankası 
Ankara : 3 a . a. - Ziraat ban· 

kası Siverek kaza 

şube aç~ırmıştır. 

&ONUN 

merkezinde bir 

ZLER 

sahibi aranıyor 

Sevgi yüzünden bir anne 
bir cinayet işledi 

( Birinci sahifeden artan ) 

gözlerini açar açmaz merhametsiz an
nesinin barbarlığına uQ"nyarak kafatası 
delinmek suretiyle can vermiştir. Bu 
cinayetini gizli tutmak istiyen katil 
anne, incirlik köyünden Nuri adında 
birisiyle temasa geçerek ölü çocuğu 
incirlik köyüne götürüp gömmüşlerdir. 
Fakat bu cinayeti hisseden bir vatan
daş, bu facianın dehşeti karşısında 

sükut edemiyerek zabıtaya ihbaratta 
bulunmuştur. 

Bu müthiş facianın tüyler ürperten 
ve o nisbette çirkin esranna ait bazı 
malumat elde edilmiştir. Tahmin edil
diğine nazaran cvlad katili anne İncir
likten Nuri ilcı: gayri meşru surette 
birleşerek gebe kalmış ve doğurduk
tan sonra da çocuğu kafatasım dele
rek öldürmüştür. Halbuki kadının ifa
delerine bakılırsa çocuğu doğurmamış, 
düşürümüştür. Fakat çocuğun kafata
sı~m delinmiş olması kad1nın ifa
delerini tamamen cerhetmektedir. Bu 
hususta adli tahkikat hararetle devam 
etmektedir. 

lzmirde zararlı yağmurlar 

lzmir : 3 a. a. - lzmirde iki 

gündenbcri yağan yağmurların mıh· 
sullere faydalı olduğu kadar sergi· 

de bulunan üzüm ve incirlere zarar 

verdiği tahakkuk etmiştir. 

~ 
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Sözün 
Dun iıiMretmen bir okuyucumuzdan bir mektup· al· 

dık. Öğretmen hu mektupla tarih! bir söze temas edi· 
yor. Bu mektubun cevabını doğrudan doğruya şahsına 

vermek i-.terdik. Fakat, ögr~tmenin mektupta açık aıl· 
resi yoktu. Bunun için aziz öğretmene bu !!Utunlarda 

cevap vtrmek 7aruretinl{e kaldım. 
Evvela mektubu aynen a;ıağıya oaldediyoruıu. 

< Aziz K. O. ! 
Adanamızda yeni intişara başlayaıı < BugUn , ga· 

.zetesinin 30 Ağustos ve 14 sayıla nusbasanda, sayın 

Ca•id Oral'ın " 30 Ağustos 11 ba1hkla yazısını okur· 
ken, fikrim < Ataturk • tarafından söylenmiş olduğu 

ileri sUrUlen bir cümleye takıldı kaldı . Bu cUmle 
,udur : 

< Harb tarihinde yeni bir mek.teb açaa cephei 
lı.arb yoktur. Satluharb vardır. Vatanın her karı? top· 
ralt ntanda1ın kaniyle mudaf a" edilecektir.. , 

Ataturk'un çok maruf olan bu askeri vecizesini bi:ı 

talebelerimize tarih ve istiklal muhareheıi derslerinde 
fU tarzda okutap öğretınekteyiz : 

< Hattı mUdafaa yok, sathı mUdafaa vardır .. > 
.Eıasca, ı cepb.eibarb y•ktıır. Sathıharb -Yardır,.> 

aslı 
Cumle!Jİ ne a-.keri ve ne de ba1ka bir minı ifade ede· 
miyeceğine nazarao,bu 'IÖzUıı Ataturk'uıı ağ:nndan ç1kmamı1 
olduguna emin olmakla beraber, keyfiyeti bir kerre de 
sizden öğr<:nmek istedim. , 

Aziz ö~retm en l 

AtatUrk 'Un sözleri Uzeriııde titiı:lik göstermekte 

haklısınız . Talebelerinize cumleyi yine ayni şekilde 

ögretmekte devam ediniz. Keyfiyet sizin bildiJiııiz gi· 
bidir. c Cepheibarb yok .. > Demek zaten muharebe 
_vok demektir. Muharebe olmayınca, ne sathıharb ve 

ne de hattıharh mevcut değil demektir. Bayuı-d11Junuz 
gibi, askerlikte ise ne lıöyle bir tabiı- ve ue de böyle 
bir fikir asla mevcut olamaz. 

Sözlerimi bitirirken, gerek sizden ve ıerek di~er 

okııyucularımdan ricam ~udur : Bıı gibi 'eyleri maka
lenin sahipleriııe yazacak olursanız: daba iyi olar. ÇUıı • 
ku: iyi bir muharrir batatını öğroomek bunıunda dai· 
ma insaflı danaaır ve lutasıııı tuhib etmekte k.usur 
gösterme~ . 

Saygılarım 1 •• 

K.O. 

Şehıimizde ıÇI 

velce haber verdil'İ 
killiti Devlet kit•~ 
leketleri Deposu içil 
ralanan mağazanaa •

4 828 liraya müteahbi 

er' e ihale edilmiıtit· 
tab deposunun ibal' 

uygun olarak 25 
edecektir. ihaleye 

posu satış yeri, kitıb 
balıj mahalli olar.k 

tür • • 

Kitıb deposunU 

Bıy Cemal Aktulfl 

nin yapıldığını Veki 
kitıbların gönderillll 

KitıbJar gelir gel, 

bışlıyacaktır. · Nitde, 

ve Maraş vilayetleri 

larını Adına kitab 

min edeceklerine 

gönderilecek kitabi•"' 

buçuk milyona yakl 

umum rııekteb kiti 

riyat depomuıda ., 
neşriyat da bulun 

L, .. ._-·-• 

dört vilayetimizde 

birer bayi bulunac•~ 
kitabları münbasırıo 

lacaklar ;jır. 

Fuarda yapıl• 
Karşılaf 

Her sene olduJd 

de fuar münasebetİ1 
telif spor m~sabak 
miştir. Bunların ar• 

bol, yüzme ve teni• 

vardı~ 
1 

ilk olarak 6 ~e 
!erinde güreş aıii•• 
caktır. Bu müsıb• 
lstanbul, lzmir, 1' ..:k 

bölgeleri yedişer kir 
larla, Mersin ve çor 

takımlarla iştirak 

Futbol karşılaf 
Beden terbiyesi rııii 
habere cereyan et 
susta henüz bir ırsl .. 
mıştır. Yüzme 111 
sporları federasyoıtd 
tip edilmektedir. 

Yarışlar fuarın f: 
yuzundı 14 ve 1 S 
yapilacaktır. Teni• 

tınbul, Ankara ve tJI 
arasında yapılacak ' 

çileri bu mü11bak•1" 
l mıktad1r • 
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K.SÖZ .. 

Abone Şartları 
12 Aylık l'WO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-IJı§ memleketler için 
Abone lıedeli degi§mez 
) almz posta ma.~ro{ı 

Bulgar - Romen 
hilaf bugün yarın 

ediliyor • 
ımza zammedilu. 

2 - llanlar için idareye 
müracaat edilmelidir. 

ransilvanya 
JA. nadolu ajansının tebliğ et 

·d ~ tiği bir Stefani telğrafına 
1 "1•n , göre, Romanya, Transit-

Biıkreş : 3 ( A. A. )- Romany3 
ile Bulgaristan arasında yapılmakta 
olan müzakerelerin de sona y. klaş· 
makta olduğu Bükreşten bildirili· 
yor. Salahiyetli Romen mahfıllerinde 
tahmin edildiğine göre , anlaşmanın 
filen nihayet bulması bugün veya· 

hut yarın beklenebilir • 

İsviçre üzerinde yine 
esrarengiz tayyareler • ~ Ya nın 44,000 kilometre murab· 

Je ttft ını, Viyana anlaşması mucibince 
!lı acaristana terketmiştir. 

Transilvanya 57.807 kilometre 
b Urabb d . ~d' aı ır. Nüfusu 3,217,000 lo· 
"• ır e ~· · u mcmlekrt Karpatlarla Tran· 

Bern : 3 ( A. A. )- Dün gece 
gene lsviçrenin muhtelif yerlerinde 1 
ecnebi tayynrelerin geçtiği görülmüş 
ve alarm işardlcri verilmiştir. 

111\'any A 
~ Cı .~ lpları arasındıdır. Merke· Afrikada sükun ! 
:,1 uı dur. 

1 dNüfuıun büyük bir kısmı Roman-
ı ır. O "k· · d b k""I tlli . n ı ıncı asır a uraya ·u 

el idi, ll'lıktarda Şakson Almanları. 
iidd l<urunuulada bu menıll"ket bı 

Kahire : 3 ( A. A. ) - Kahiıede 
nrşrediltn lngiliı tebliğine göre , 
crpheletin hiç birinde kayde deker 

bir şey yoktur . 

~· ci et Daçya krallığına ve on bir- Mıs11 kabinesinde tadilat L• aıırd . . M k 1 cter:-••na . an ıtıbann de acar ra 
· ~İr p aıd oldu. 1526 da müstakil 

,,,- rcnsl'L 
lıt haline geldi. 

,,.. 1686 
,ş_.ına . ~il Habsb .. rgların idaresi 

1 
,. Pe tiırdı. O tarihten iti~aren Bu· 

' ş c Ol"t • T ·ı ~ M u cmadıyen ransı vanya· 

Kahire : 3 { A. A. ) - Kabinede 
ikinci derece ehemmiyette tadilat 

yapılmış , başvekil hariciye nazırı 
Sabri paşa Dahiliye neıaretini de 
üzerine almıştır. 

• /Anıi ~~a.rlaştırmak siyasetini takip 
ıs ~'in/ ır 1867 den itibaıen fransil
' ~ na a _do~rudan doğruya Macaris· 

Malhıya İtalyan hücumu 

~ ~esi ~d olmuştu. Umumi harp ne· 
11 ıbcd . temmuz 1920 Trianon mu· 

Londra : 3 ( A. A. ) - Dün 
büyük bir düşman tayyare filosu 

"Sı tn 'b· llıtıi t" ucı ınce Romanyaya ve· 

' '· 
Maltaya hücuma teşebhüs etmiş 
ise de daha salıili aşmadan geri 
dönmeye mecbur olmuştur. 

tt! 

Tefrika No. 8 

Ttr~t Of AN ~ADF 
9 J 1 CT 

•ıarı' DAVIO OARNETT Çeviren: NEVZAD G0VEN 

. Onları bu vaziyette kim görseydi iki sevgili oldu~ları.na. Y~· 
ının edeceğine şüphe yoktu. Biı biı !erine o kadnr denn hır ıhtı· 
ras ve şefkatle bakıyorlardı. 

Ekseriyn B. Tebıick kaıısına şeytanın baıı mucizeler yap· 
~ak kudretinde olduğunu, fakat kendisine knrşı olan aşkını de· 
~ştirmenin şeytan için dahi çok güç bir iş olacnğını söylüyor· 
du. 

Bu çeşit nutukların normal zamanda Bayan Tebrick üzerin· 
~e nasıl bir tesir yapabileceğini bilmek mümkün dcği di. Fakat 
Ş•.mdi bu sözler onun için en biiyük bir tescili tesiri ;aJ>I) or gi· 
bıydi. Kocasına doğru geliyor, ayağrnı onun elinin içine koyu· 
Yor, neş'c ve minnet dolu gözlerle ona bir müddet baktıklan 
sonra, heyecandan soluyarak üzerine atılıyor ve yüzünü yalama· 
h başlıyordu, 

B. Tebrick'in evde meşğul olduğu bir çok küçük şey1er \'ar· 
dı: Yemekleri hazırlamak, odayı düzeltmek, yatağı ynpmak, ve 
~u~a. benz~r daha bir çok şeyler. O, bu işlerle meşğul olurken 
tılkının vazıyeti çok komikti: Evvelce. ekseriya kendisinin kolay· 
lıkla başardı~ı bütün bu işi l'.İ kocasının acemice ynpmağa çalış
tığını gördükçe, kendinden geçiyor gibi bir ınvır alıyoıdu. O 
zaman dört ki " " aya o yurumcmek hususunda vcrditi k ran unutu· 
)'Or ve her tarafta koca~ını takibederck bir işi ters yaptıg-ı za· 

• 

• 

> ...................... _. ........... - ... - .. < Ingilterenin 
~ 

Sovyet manevraları 
Moskova : 3 ( A.A ) -

Son zamanlarda Moakov a 

ve garp askeri mıntakala
rında oldu§u gibi Sper ve 
Odeaa mıntakalarında ma· 
nevraıar icra edilecektir. 

==== Ha vaJarda 

Faaliyeti 
• 

·--- ...... ··----··-· 
Hamburg limanı herep bir 
halda - Barlln civarında 
hasar bOyük - Manş il· 
manlarına hOcuml•r 

İngiltereye yeni 
hücumlar 

Almanlar seksen sekiz tay .. 
yare daha kaybetti 

Londra: 3 (a.a.) - Alman tayya
relerinin lngiltere üzerine olan akın· 
!arı hakkında neşredilen tebliğlere na· 
zaran, dünkü hava muharebelerinde 
akşama kadar 42 Alman tayyaresi 
düşürülmüştür. Buna mukabil ancak 
13 lngiliz tayyaresi kayıbtır. Alman 
tayyareleri hücumlarını lngilterenin 
muhtelif şehirleri üzerine tevcih et
mişlerdir. Tayyarelerin bir kısmı bom· 
balarını atmaya vakıt bulamadan püs
kürtülmüş ve diğerlerinin attıkları 
bombalar da umumiyet itibariyle de 
az hasar yapmıştır. 

insanca zayiat ta azdır. 
Londra : 3 a. a. - lngiltere ha

va nezareti, Alman zayiatının 88 tay· 
yare olduğunu bildirmektedir. 

ltalya lıükümeti halktan 
bakır ve demir topluyor 

Balle : 3 (o.a) - ltalyadaki ls
viçre gazete muhabirinin bildirdiği· 
ne göre, ltalyan hük4meti evlerde 
v~ lokantalarda ne bdar demir ve 
bakır eşya varsa hepisine el koy· 
muşrur. 

• 
Lontlra : 3 a. a. - İngiliz h:ıva 

nezarellnin tebliğine göre, lnıiliz bom· 
bardınıan tayyareleri dün giindüz ve 
gece Almanya, lıalya, Hollanda ve 
Fransa Ü7.erinde geniş harekatta bıı· 
lunmuşlar ve mühim askeri, sınai mü· 
essest>leti tayyare meydanlaı ını bom· 
bardıınan ederek ağır hasara uğrat· 
mışlardır. Bütün bu harekattan lngiliz 
tayyare filoları zayiatsız döndü. Yalnız 
bir tayyare üssüne döndükten sonra 
yere inerken parçalanmıstır. 

Vichy'den alınan haberlere röre, 
Fransada~i Alman tayyare meydanlan 
ve Manş üzerindeki limanlar dlin srecc 
lngili7: hava kuvvetleri tarafınd.ın bom· 
bardımnn edilıniştir. 

Berlin : 3, n. a. - Alm.uı hava 
kuvvt llNi kumandanlığının tebli~ine 
göre, hücumlaıda hava meydnnlannda 
ve l.ışlalarda tahribat yapılmıştır. Ha· 
va muhcırebelerinde seksan a.tı lniiliz 
tayyaresi ve yirmi üç Alman tayyare· 
si dlişmüştür. 

Bükres : 3, a. a. - Royter : 
Köstenceye Alınanyanın lfombursr 

şehriııden gelen yolcular, l iamburg 
limanının her bakımdan lngiliz tayya· 
releı inin bombaları ile tahrip edilmiş 

oldu~mm ve Bertin civarındaki bölıre· 
lere lıüyiik hasarlar yapıldı~ıııı bildi· 
riyorlar. 

man onu durdurarak, nasıl yapılm..ıı.ı Jazımgcldi~ini işaret edi· 
yordu. Kocası yemek vaktını unutlu~u zam:ın yanına ~eliyor, 
ve kollanndnn çekerek, konuştu~ zamanki kadar, açık bir ifa
de ile şu !iÖzleri söylüyordu: 

" Dostum, bugün yemek yemiyecekmiyiz?,, 
Ondaki bu kuvvetli kadınlık sevkitabiisi B. Tcbrick'in çok 

hoşuna gidiyordu. Çünkü o, bu suretle kendine, karısının d:ıima 
yJnınd:ı ve bir hayvan şeklinde olmakla beraber, kadın ruhunu 
daima muhafaza etmekte oldu~unu göstcriyoıdu. Bu h:ıl onu, 
o kadar cesaretlendirdi ki, hatta evvelce olduğu gibi, roman oku
ınnyı bile düşündü. Ve nihayet, bunu yapınam:ık için (Glarisse 
1 l:ırlovcın hnyatı)nı masanın üzerinden aldı. Ve o zaman kaldık· 
lan yerden okumağa başlndı. Bu, beyhude ) eı e ormanda bekli· 
yerek geçirdiği geceden sonra Levalace'in yuzdığı mektuptu. Ve 
şöyle başlıyoıdu: 

" Allahıml 
" Şimdi ne olacağım? 
' Şiındıye kadar görülmedik derecede bol bir çı~ altında 

yaptığım bir gece gezintisinden sonra, ayaklarım taınamiyle u
yuşmuş bir haldedir. Prokam ve çıımaşınm kıru~dnn sırsıklam 
oldu. bugün henüz başlamak üzere,, 1Jah .. 

Bu satırlnn okurken B. Tebrıck tilkinin dikkat nazarını çek
tiğini anlıyordu. Bir kaç sahife okuduklan sonra kendini tama· 
miyle kitaba verdi ve karısına bir kerrc daha bakmaksızın ya· 
ıtm saat kadar okumağa devam etti. ikinci defa olarak dikkat 
ettiği z~ınnıı .ı.:arıs~nın k~n.d~ni ~in~~medi~inı, foka! garip bir dik· 
katle hır şcyı tetkık ettığinı gordu. Cozleri o kadar sab't 
şiddetli l>ir ifade almıştı ki, B.Tebrick büyük bir ınerakl bı ve 

b b
. . b 1 d a unun se e ını aranıağa aş a ı. 

Dunun için uzun müddet yorulmadı Onun pe · . " . · , nccrenın ya-
nında nsılı kof estekı guverçıne bnktı""'nı nnlnd 8 • · 
k 

. . 6' ı. u gu\:crçın, 
ıuısının en çok scvdı~ı şeylerden biıi&l}•dı" B 1' b · k k · · ı . · . e ııc arısıy e 

konuşmayı denedı. 



Sabif e 4 

7 .30 Program, Saat Ayarı 

7.35 Müıik : Hafif Musiki 

8.00 Ajans Haberleri 

8.20/8 30 Ev Kadını • Y ~mek 
8.30 Muzik: Plaklarla 

12.30 Program, Snat a~ arı 
t 2.35 Muzik : Turk 
12.50 Ajans 1 laberlt:ri 

13.0r> Müzik : Turk 

13.20/14.00 Muzik : Salon orkes· 
trası 

18.00 Program, mcımleketSaat ayıırı 

18.0r> Muzik : Cazband 
18.30 l\\tızik : Turk. 
19,15 l<onu,ma <lış politika 

19.30 \luzik: Fasıl heyeti 

19.41) 8:ınt Ayarı, Ajans 

20.00 Mtııik : J:o'a!lıl heyeti 

20.lö Konufmtı 

20.30 Muzik: 
20.:;o Muzik : Geçit konseri 

21.15 Muzik : Eılenceli 111llzik 

21.30 R:ulyo gazetesi 

21.50 Muzik : Riyaseticumhur ban· 
• osu 

22.30 Saat ayarı, Ajans 

22.4:> Muzik : Dans mUzigi 

23.25/ •. ı. "CI Yarınki program, kapam~ 

. 

(Kadasiro hakimliğinden: · 

Ac:' ... n·nın Bucak mahallesinde 
14 numar.ılı hanede mukim iken i 
kamet,:;ahını haber vermeksizin ~e 
tiıtirer k meçhul bir mahalle azamet 
edtn davacı Abdullah otlu Rüşdü 
nün Mu tafa oğlu Hasan aleyhine 
açtığı ~4'l '237 esaı numarada ka
yıtlı tas ımuf davasanan d.uruşması 
2719/9 ı ı tarihine müsadıf Cuma 
ıünü ::; ıat 9 da yapılacağından 
veriltn karara tevfikan keyfiyet 
mumai!<'yhe ilanen tebliğ elunur. 
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1-'---A~~K~~-·-----L~-A-R-ı 
Amerikalı Nasreddin 

Bizim Naırettin Hacanın benzer· 
lerine hazan ti Amerikada, hem de 
milyonerler arasında tesaduf e<lil.e~i
Jiyor. Nevyork Tribuoe gazetesının 

!lalıibi hak.lunda anlatılan 'u fıkra ae 
kadar Nasrettin Hocaya yakışıyor: 

Horace Greeley ismindeki bu zat 
bir kıt ıttnU matbaaya ıeliyor ve 
ba,makalesini yazmak için odasına 

giriyor. En son sistem sıcak bava ile 
asıtılan odada çalı,mak kadar buyuk 
hir zevk varmıdır? Gazete sahibi, 
ma1&1ına kuruluyor, belki ayaklarını 
waıanın Uzerine dayayor, purosunu 
yakıyor ve makalesini yazmaya bat· 
layor. 

Bu 11rada kapı vuruluyor ve içe· 
ri laademe giriyor: 

- Mister Greeley, diyor, sıcıık 
hava tcıisatında bugUn bir arıza var, 
tamir ettiriyoruz, daha biç bir odayı 
uıtmak kabil olmadı ... 

1 lorace Grceley bidJetle b.ade
mrye: 

- Ne mUnasebetsiz adam11n!. Oi· 
Y• baıırıyor. Tam 111n111ıya ba,la· 
mı,tıml Çık dı,arı! .. 

TÜRKSÔZO 

Atletlerimiz dün 

Oeneral Cemil 
gençlerini 

Tahir Taner 

Albna, Mersin, lstanbul, Oi_yar
"1akır ve Malatya atletleri arasında 
Pazar gUnll .Malatyada Mekik Spor 
sahnsında yapılan Cenub Grup atle 
tizm ruUsabakalarınJıı Adana atletle
rinin birinci geldiklerini dun bildir 
miJtik. Malntyadan dönen tnkıımnıı 
zan başandn bulunaa spor egitmcnimiz 
Bay Cevad Diblen'den aldığımız ııın· 

lum:ıta göre mUsnbnkalar LUJ uk lıir 
intizam ve sUr'ot çcrçeY'esi d:ıhilinde 
cereyan etmiş ve .ı.\ıHll1 Tnkamımızın 

da iştirak ettiği bu mUıuıbakal:ırcl:ı 
atletlerimiz takımca birinci geldikten 
başka ferıli Uç Liriucilik, iki ikincilik 

Romanya tahliye faali. J 

yetin~ geçti 
( Bir.inci sahifeden ert:ın ) l 

Macaristana terkedilen araziyi tahliye- • 
ye başlamıştır. Diğer taraftan dcv let 
daireleri de boşaltılmaktadır. Bu iş 
için hükumet Bükreşten 500 kamyon 
göndermiştir. 

Bükreş : 3 a. a. - Bükreşte nü
mayişler durmuş ise dt! Macaristana 
geçecek olan Transilvanya şehirlerin
den birçoklarında nümayişler yapıl· 
maktadır. 

tebrik 
ve dört llçll11cUlttk ele elıle etmişlt"r· 
dir. 

Paur gllnU snııt 13 ele haşto. 
BLdcn Tcrbij esi G<'nel Oırektı.irll 
<lt>ğerli Tunıgenr.rnl Ctmil Tnhir 1n· 
ı er oldu •u lınlılc \·ali, Tumcn Komu· 
tn·ıı, Pıırli, B il diye v · 1 Inlkc\•İ re· 
i lı·ri.' il• knfilı• rt•ic;lı ri ve sporculnr 

Milli Ş •f'inıiz ismet İnöntı'nUn bnbn· 

sımrı nıeznrııın gidcrt'k çelenk koy· 
nıuşlnrdır. 

etti 
mizdcn Mahmud 
Ôzcelik, Yumf De 
Kanlıc , Ha il Sevind 
can, Gani Çokyaşa ' 

ve Osman Ôzen girdi 
sabaknda sahanın yu 
pak olmasına rağmeP 
liğinin yüzünü ağa 
vasıl olmuşlardır . 

Puvanlarm taso' 
vanla Adana birinci • 
Mersin ikinci , 32 pU 
bakır üçüncü ve 29 

Müsabakalara saat 15 de istiklal 
m:ırşrnı müte.:ıkihen ~ üyük bir g~
çit nsmiylt b ş 1 aı ınıştır. Ati tleıi-

Ameril. a - İngiltere 

dün anlflşh 
ı 

dördüncü gelmiştir. 
lctlcri puvana dahil 
dir . 

( Birinci hifcd n nrtnn ) 

aı .. sında b r anlaşm y .. pıldığını , bu 

anlaşma mucibi ce Athınlik Okyanu 

~unun Ş malındc ve Cenubunda bu· 

lunan lngiliz mü~temlekelerindeki de-

niz ve hava üs 1erirıin Birleş"k Ame- 1 
rikcıyı kirnlandı~tnı ve buna mukııb,J 

hizmet mllddı:tinİ doldurmuş elli tor

pido muhrıbinin lngiltereye verilece 

ğ'ni Parlamentoya bıldirmiştir. 

Fransız Hindiçinisinde 

vaziyet ne şekilde ? 

Takımımıza Liri 
bizzat Beden f erbi 

rektörü General Cenif 
verer~k ferdi birincilik 
üçüncülük İcazanan 
madalyalar tevzi etıııi 

Malatya Mensucat 
kik Spor kulü ü 
Sporcularma fevkaJidl 
liklcr gö~\ermişlerdir • 
kişilik bir z'yafet ve 

Bilgisiyle genç 
fakıyete eriştiren SpO' 
Bay Cevad Oiblen'i 
biyesi Müdürümüz 

Romanya Başvekili Digurtu rad
yoda söylediği bir nutukta, Romen 
milletini sükunete ve devletin mevcu
diyetini muhafaza için kabul etmek 
ıztırannda kald1Qı, Viyana hükum ka
rannı kabul eden hükumete itimada 
davet etmiş ve Romanyamn hudutları 
hakkında verilen garanti sayesinde 
yeni bir esere başlanacağını beyan et
miştir. 

Tokyo : 3 ( A. A. ) - Japon Saray'ı tebrik ederk 
1 . H' d' . 'd k" F veldc Afyon Hatay gazete en , m ıçını e ı ransız . h' • • d 

. . . . letlerıyle şc nmız e makamlarınm vazıyeta etrafı(c tetkık .. b k 
1 

. . de 

l ürkiye - Almanye mal 
mübadelesi başlamak Üzfe 

l musa a a ar ıçan 
etmekte olduklarım yazdıktan son· ni muvaffakıyeti telll 
ra, burasınm da General Dögole 

( Birinci sahif cden artan ) 

bazı sebebler dolayısiyle anla,manın 
kendisi tarafan.lan tasdikiain bir mUd· 
det gecikecelini; bunun için Buyuk 
Millet Meclisinin ta.dik tarihi olan 
7 Atustostnn itibaren anl&fmnnını 
muvakkat olarak 111er'iyete girmesini 
teklif etmiıti, bu teklif huk6aıetimiz 
tarafından da kabul edildiginden an
la,ma mer'iyete girmiştir. BugUnlerde 
Almanyaya ihracata ba,laoacak ve 
oradan J:ı mal gelecektir. 

iltih,k etmemesinde Japonyanın ali 
kadar olduğunu ihsas ediyorlar • 

ltalyanlar Kenyada 

bir karakol aldı 

Londra : (A A) - Şarki Af ri 
kadaki Kenya hududu civarmdalci 

lngiliz kıtaab ltalyanlar tarafından 
işğal edilen Buna karakol mevkiinin 
cenubuoa çekilmişlerdir. 

11111111 111111111 ~NÜN TAR 1 II VE 

COl;RAFY ASI 

Hamil ton •• •• ussu 
Hamillon hava üssünün Amerikaya verildi~ini bildirmiştik. Bu ada,Ame

rika Birleşik Devletlerinin Şark sahillerinde 580 mil açıklarda Atlas Okya
nusuna serpili olan ve Bernunda adalan denilen 360 küçük adadan biridir • 
Bu adaların ancak ( 20 ) si meskQndur, digerlerinde kimse yoktur, 

Manıfih adalar, iklimin itidali, manıaralarının güzelli~i ile çok güzel , 
çok caziptirler. Amerikalılar, her sene bu adalara seyahatler tertip eder ve 
oralarda etlenirler. 

Bütan nüfusu 31 • 32 b:n kişiden ibarettir. Bunların içinde en mühimmi, 
şimdi İngiltere tarafından Amerikaya kir.tlanan bu Hamilton şehridir • Bu
ı ası bilhassa tuıfanda sebze, çiçek, sotan ve patates yetiştirmekle şöhret 
yaymıştır. Eskidcnberi, lngilizler buraya çok ehemmiyet verirleuii . Bunun 
da sebebi, Şimali Afrika ve Antil adaları yolu üzerinde İngiliz donanması 
için pek ehemmiyetli bir hareket merkezi ve üs olmasıdır. Liman , müte d· 
dit telgraf ve telefon kabfolariyfc etrafa baA-lıdır· İngilizler burada esaslı 
tahkimat yapmışiardır. lngiltere, Amerika ile olan münasebatının çok iyi 
inkitafı üzerine, o taraftaki menfaatlerini Amerikanın himay,.sine bırakmış 
olmak için, bu üssü Qe muvakkaten Amerikayı verrni§tir , 

Biçki yurdu k 
melesine başl 

Refika Tü 
Adanamn IJk 

müessesesidir. Me 
tirdiği kiymetli m 
Şeraiti haiz mezunl~ 
lirler. Kaydolmak ~ 
için sabah 9 dan 12 

1

18 e kadar Bebekli 
biçki yurdu müdürl" 
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Snh-S · 

Var? 
Yok? 

Sizim Bölgede Spor 
hareketleri başlarken 

• 
nbenliğe karşı ilaç 

merikalı doktor Braun, tembel
lite karıı bir iliç buldutwıu 
ittir. Doktorun iddiuana röre 
• beyin ve ulbı u)'Ultudn 
zehirler neticesidir. Doktor bu 
tecrit etmete ve bundan bir 
Ytpmap muvaffak olmuttur. 

sayesinde uzviyet, tenbelli· 
sebeblerden kurtanlmakta· 

r bekliyen köy 

d\tar köylerden birinden 
r&ıı6 bir berber ıelerek 

1940/1941 11h ıpor , .. ,.. 
yüzmeler hmriç - Eylül aJllldaD 
IODf• bmflar. Hatta E,tlll spor 
menimi baılınrıç ıyı diyenler çok
tur. Bilhaau Adıuda, ya11 berkea 
ya~ bail•rda. pl.p.rdlii " 
lllrİll'UzK tehirlerde pçiriJOI'. Be 
--...:& • • diliacle ~ 
mut .. , ..... tpar ~ 

...-.) cl.ir. 
Göçleriaden döameye bafl•yan· 

lar bundan 10Dra faaliyete reçecek· 
ler. Yeni faaliyet ve hH.kıt mevti· 
mi bafbyor. 

Bu yıl apor •nİllİae ... 
adamlarla pclik: 

M•latyada 1 EylGI Pazar pnü 
bir çok Bölreler •tJetleti .ru111da 
atletilm f'UP bİrİDIİliti ,.plda. Böl
pmiz atletleri Birincilik kapama 
k•zalldalar. 

'\tletlerimiz ,... mevlİ8e ıGael 
bafl•llllf ohayorlar. Keadileriai teb
rik ederken el.ima böyle bapnlar 
dileriz. 

Hepimiz çok iyi biliriz ki Beden 
Terbiyesi ve Atletizm bütün ıporla· 
nn baflaaıscı ve temel t.11d1r. 

• 
Adana Gençlitin-
den bu yıl çok 
,eyler bekliyoruz 

• 
W. T•llir-i kanuna ela ba 

humılan fÔZÖDlne alarak Beden 
Terbiyesi ve atletizmi; pek yerinde 
olarak mecburi ıporlar .,._. al· 
... bı. 

Spor laareketleriDe pek tefD1 
olao Ad•a renolili birçok Yillyet. 
lerimize aazaraa uzun bir yaz tatili 
yapbkt.n IODl'a Hhaya firmete bat· 
lacli. iklimi ucak, kalbi 11cak atqli 
AU.. P8ÇlitiDdm bu yd çok ı•r 
ler bekliyor ve ümid ediyoruz. Bu 
meVlimia fuliyetleri arumda bir 
tok yeailMer de ıöreceiiz: Beclm 
Terbiyeai mükellefleriDia topla ha
reketleri. 

itte bu topla bıreketlerd• ile
ride çolc büyük neticeler alacalız. 
Medeni bütiln milletler ıporda top· 
lu çallfllllllln faydalanaı iıpat etti· 

'-· •ü ele çaLfmamızıa aıticelew 
Iİllİ .... SÖlterecek. 

ftrldyede ıpor tqldlitl.,.. 
otoriter ellere verilmiıtir. Bmd• 
aonraki ıpor hayatımızda ıöreceti
miz ea büyük ve mühim veçhe: a 
dil, rönül ve iman birlitiyle ~ 
velenmit cliaipliali, usule ve fftllle 
riayet eden toplu ıpor hareketleri
dir. 

Nitekiaa ba teıi ilpat etM .._ 
Beden T•'oiıJeı/" Nize•nillaeliw 
biriM:i •aclcllliai apea ahJonam; 

(Beden Terhiyeai Ceael Direk
törffitünGn eau vazifeli: yunlcl•,. 
fiıık ve moral lrabiliyıtlerini ahllal 
ve ialalibça we ,..d müclafua ica.,. 
lanna fÖte yübeltiaek ve OJUD, jime 
nutik, apor faaliyetlerili t. e•I• 
clahilade ıew ve ids• et•ekdr.) 

Cümhuriyet rejimimizin baprcll-
1'• bir lirii &aemli iakıliblan uy•· 
ken fuatl da a1M1taaı,U.: 

Beden Terbiyeli ve Sporl 

•••• ... lh s.r.r ~ kadar saç ve sakalı 
l'lfınıt halktan bir kısmı· 

• "ibt ~ınnı keıDlit ise de 
~.pmnn mec-

.::ı obnuandan dolayı, mG· 
Relen berberi koVIDUf, ,b_,. halkin sakal ve traf· 

a;-~ birbirine kanfmıtbr. 
~ IİaMll berberin avdetini 

Orta tedrisat kadrosu 
yakında tebliğ ediliyor 

Fransa somürge 
kanşıklıkları 

Fransız askeri kuvvetleri 
birbiri1le kavı• ediyor 

. ---- . 
111 ftatbolcuları bugün 
Yd11ıa gidiyorlar 

) : 3 (Tilrbözü mahabi
i k-. IÇeı rrupu futbol biria· 
· ~z,.,._ Merlin idman yurdu 
ilci lcı111a A1mnd• 7 ve 8 Ey 
~ yapmak üzere Edip 

' 
1
•
1Y91etiode ve 14 kifilik bir 

'::!~ Yann tinale hareket 

"· 

Dört yüzden fazla 

Aak•• : 3 ( TürklÖZÜ ........ 
birinden ) - Murif V ekilfiti Ort. 
tedriut Direktörlütü yeni derı 11h 
kadro b111rbld•nna 'baılam11br. 

Kmdronuo yapılma• birkaç pne 
kact.r ...ı edilmiı olacaktır • Her 
viliyet Maarif Müdürlüpace vill· 
yet Orta tecltiut m&easeaelerinde 
mevcut ôtretmen mikd•n ve yeai 
ôtretmea ihtiy•cına ait r•porlana 
tetkiki bitirifmittir. 

400 den fulı Ôfretmea vifl
yetlerdea vili,etlere aakledilmiftir • 

Y ardnaa ôtretmea olarak Orta 
tedriut müeaeseleriade çal1PD Ôi· 
retmealerin de t.lim ıicilleri tetkik 
edillDİlt 40 • yıkul y•rdımca ôt
retmeaia ,_..,i detiftirilmiı ; bir 
kumna da vazifesine •ret vr 
riJmiıtir. Yübek okul memnu olup 
ela Ort. teclriat m1..-eleriade 
nzife Uti,.. 120 ldtiJe reniden 
yırdamcı ve ıtajyer öifetmeala"k 
vem.ittir • 

Meslek okulların• mt kadrolar 
da tlm•mlaamıthr• Yeniden ôtret· 

-;·-r:::r---ı-....,;:::::.;.::....--11 men olmak üzere mürtca•t eden 
---~ • Sanat okulu meaanlara •çık ......... 
~-------....ıı Enatitü ôpetmenlikleriae t-•• 

t.Jia edilmiflerdir. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şel.rimiıde diia ,.,.. .. 

..... laafif nzılrla icl. 
Ea ~ -- ıllt•• 36 .... 

ciJI bal ı'lll. 

Loaclra : 3 (A.A.) - FrMm 
miltemlekeleriacle buluaaa Aatil 

Ceybanda Çocuk esirgeme acWıra ile U.. tiıııik " Guadalup•a 
kurumunun Şehrimiz Halk da bnpklılrlann rfindea fİİDe fız-
evi gençlerine teıekkürü lılaıtlil ve jandarma ile mhriyeli

ler arumda mü11demeler ettey• 

muallim nakledildi 

Türkaöıü pzeteme : 30 Atua· ettiti relen yolculınn ifadeleriyle 
toa Cama rBnii akpmı Adua Halk. teeyyüd etmektedir • 
evi Temlil 111besi t•r.tmdan kuru- Amerikaoıa endiiatri faa• 
mumus Ç1kanna müumere verilmit-
tir. -Bu müamerede ıerelc biletleri· liyeti inlcil8f edi1or 
mizin atıf1Dcla ve gerek mü•mere Vqiartoa: ! (a.a.:) - Ataeri-
laa11rbldarıada baıtı pnç ve çabı· kin Millt müd•• komiayonu tarJ
kan Kaym•bımm1z Bekir Suphi Ak fındaa n'ıredilen bir tebfite pe. 
tan olduiu halele, Belediye reİIİ Amerikımn endüıtri faali1eti sür 
Arif Ôıbilen, E..iyet koıueri, Zı dea rüae inkiıaf etmektedir. 
bit• imiri ve memurlın ve Parti T ıyyare imılitı 940 ıeneai ao-
lcitibi Şaban Ôzlcu'ın hüyük yar- nund• yüz de elli yülcaelaaiı olac.k-
dlmlıranı gördük. Kendilerine ve br. tS0.000 ton olan lcıuçulc mevcu· 
davetimizi kabul eden Adın• Halk· dunu 416,000 e çdcarm.k için ted· 
evi rençlerine kurum namın• tetelc birler ahnmifbr. 
kür ederim. Amerika donanmaa 

Bu yuamwa •uetenizcle nqri· 
ni rida eder. s.1111aram1 sunanm. manevralara baıla.c:lı 
Ceyhan Çocuk eairreme K. Rew VlfİllrtOll: 3 ( A. A.) - A-

Huriye Kaptanotlu merika bahriye amn Kaolro Ame
rika doaaam1•nan mww•larmcla 

Deyli Telıraf muhabiri a..- balmu "Haway •dm ile 
lstanbulda öldü ıarp iitferini t•tkik etm..:k &zere 

la tan•re ile hareket etmiıtir • 
tanbul : 3 - Loadrada çık· Nazarm yananda larilteredeld 

makta 01111 Daily Telpaph rue· baauai vuifeaioden dönea Albar 
telİnin on beı •enedenberi Türki~ Doaıvar d• var:lar. 
...ıa.birlitini ,.....kta olaa" IMa Garbi Akdenizde 
ı•m•n zarfında çok d&riist bir Tirk 
ctoatu olar•k ça .... n & Waltoa dila ketif UÇUflara 
•kt• wfat etmit " c=-IUli bu· Loaclra : 3 (A. A.) - Jaa;&s .... 
... 11i1e doatlarirle ,.li " ecaebi nalaraa Garbi Akde.iz ._ .. 
••hktıflara tanllDclaD bldanlaralc J ,.- kelif llC•ı•- F..- .a-
F.nkö, ••ar.,_ clefaeclilllittir. rettebab ela ittirlk et mit tir. 
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Samfe 6 TORKSôZO 

bank 
... ·- . 

Kiitlii mubayaatına başlaı 
. Muhterem çiftçilerimizin Sümer Bs 

Mübayaa Bürosuna ve Malatya Şirketi M~ 
Sucat F abrikasina müracaatları rica olunur 

TiİH.KSÖZÜ 
. """'· 

MATBAASI 
t. 

Getirilen yeni malzeme ile Türksözü en 

güzel işleri süratle çıkarır 

T _ A~ B KIT APLAR, MECMUALAR, GAZETELER, 
------ CEDVELLER, ÇEKLER, BiLETLER, KART

' 

CİLT 

ViZiTLER, HARİTALAR, PLANLAR, MAK
BUZLAR, HER BOYDA DEFTERLER 

RENKLi AFİŞLER 

HER T0RLÜ RESlMLl VE RENKU BAS
KlLAR SÜR' AT VE NEFASETLE TABEDILlR. 

K1TAPLARINIZI ŞARKKARI VEYAHUT 
AVRUPAK.ARI NEFiS BiR CIL T iÇiNDE 
GÖRMEK ISTIYORSANIZ TOR K SÖZ 0 
MÜCELLITHANESINE GÖNDERiNiZ. 

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

Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeme Kurumuna 

Yılda Bir Lira verip Üye olunuz 1 Çecuk Milletin en kıymetli hazinesidir: 
1 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi I 
' .. 

. . 

1 

1 

TÜRKiYE CUMHURIYE1 

Ziraat Bankası 
Kurulu' tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelcltrİ 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf beS: 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekileC tıf 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacak 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lir• 
4 " 500 " 2000 ,, 
4 " 250 ,. 1000 ,, 

40 " 100 " 4000 ,, 
100 " 5g " 5000 " 
120 " 40 il 4800 " 
160 " 20 tJ 3200 " 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içjnd•; 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 
20 fazlasile verilecektir. 1 ~ 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylul, 1 Birinckinun, 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

·-------------------------~ 
Kiralık ev 

Erkek Lisesi bitişiğinde su teş· 
kilabnı havi bütün konfuru haiz 
bahçeli 4 odalı ev 'kiraya verile· 
cektir. 

lstiyenlerin Borsa karşısında 
Mehmed Tekin yazıhanesine mü-
racaatları. 12265 4-6 

:-.---·.~----------------: 

tJf 
Yuvanın saad~t aııi 

doğuran, Aile dü~ı.ıJ!lJ 
lendiren çocuktur. Ç~lf 
vilmekten mahrum b~ • -

. h'" da hatırla yılda bır 01' 
Esirgeme Kurumu~ 

. ,t; 
Umumi neşrı)' .J 

0av 
Macid ,1 

Adana Türlcsöı6 


