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~ansada vilAyet ! 

11~Clislerinin feshi ? 
1Chu • 1 • 
İPoj • • 4 a. •· - Havas t 

•t ~ Yor : Anayasada ıslfi· i 
611\,~Pıl!n_cıya kadar , hD· e 
,,. • ."•layet umumi mec. i 
~,''"n faaliyetini tatil et- i 
'·,~''"•r vermiştir . i 

l~A~~·~~;;;ı;;~-; 
f:ERID CELAL GÜVEN 

~ onf eranslar vermek üzere t\ doiaşbğım iç Anadolu 
şehirlerinden döndüğüm 

~~al~rda gördüklerimin, işittikle
Q11 ~d~ kendime bir hesabını yap
~ 

4 
lanço beni son derece müs· 

fı~ ailaın bir neticeye eriştirdi. 
oQ %n bu iç şehirlerinde inkıla· 

1i :Yedi yıl içinde meydana ge · 
~tv~ getirmekte olduğu işler ve 
lr~ c et fikirleri insanın göğsünü 
~ b~ak ve büyük ümitlere düşü
~lıııt haldedir. 

d~sa Milli Şefimizin gün geç
r· ~ muvaffak bir şekilde ileri 
b~tuyen şimendüfer politikasının 
İrı U~dan sonra bu iç memleket-
~ ~Uzleri büsbütün değişmiştir. 
hafta hareketler ve hamleler 

ti a~rettir. Eski, harab, bakımsız 
il !Çinden yepyeni şehirler fış-

ı~1 lır~at, ticaret işleri, halkın ya· 
~~kıleri inkılabımızın çizdiği 

deıh aıresinde yoluna girmiş hede
~ l'rıcj~ yüı ürneye başlamıştır. 
\t8a 1

. bunları bir tarafa bırakarak 
~Q 1bır nokta üzerinde duracağız. 

liık1~ Crde siyasi havada yepyeni 
Q~~ hadiseler ortaya çıkmıştır. 
ı~ itarıın mihver devletlerine tam 
idtt~atından sonra bir Balkan ve 
l~~ ~eselesi hadis olmuş ve bu 
odıırkıyenin durumu üzerinde de 
a bar başlamıştır. Herkesin ka· 
bir ~ hadiselerin nasıl ve ne şe
. •ııkişaf göstereceği meselesi 

\ı·h ı Ver · ı 
l \c cı erin Tuna üzerine doğru 

l'rıa~8 askeri akışlarının ne gibi 
ijt. ~da baglı olduğunu kestirmek 

~ hit labiJ~r ki bu hareketlerde si· 
''tlclı'ı lehdıd veyahut iktisadi bir 
~t bcı:· maksadı vardır. Bu hare
~' . ı buralarda durur, belki de 
~ ,.ıı'~leyebilir. Bunları şimdiden 
y }QI\; & .. t •• 
ijıı e1UÇ ur. 

ı~ b• 
tet ıze çok yakın bir mınta· 

1 ka?an etmekte olan bu hadi
~'çh Şısında ne gibi bir tedbirin 
a c,~~ ~areketlcre karşı müessir 

ltdı~~ dföşünmemiz lazımdır. 
~ Ilı .. ıtJcr herşeyden önce mem-
1l'db~dafaası husu.oıunda alınacak 
"tt 1 ırrerdir • Yani hududlarımı
~ bi:rafını sıkı sıkıya kapamak 
~ıtı tarafından düşman mak· 
UkQ~'Z!11amasına dikkat etmek· 
ı,btı~ thınjzin bu hususta her
~ •na inanabiliriz . 

~~ haricinde mühim bir nokta 
IG ~ .. da; hükumetimizin uyanık 
\ ' u tehlikeler~ karşı sıra
\a hpıiacağını şimdiden bil-
1 \t~~~ır: İşte gezdiğim ve kon
'~ ı~ını bütün iç ve kenar 

leh· ( ırlerinde halkımızda bu 
Cerhi UçUucU sahifede ) 

Karadenizde dün 
rnüthiş bir facia 

çok 
oldu 

Bir yelkenli battı; 33 kişi boğuldu 

. 
Ilatay ve Seyhan güreşçileri ilk karşılaşmada 

Seyhan - Hatay spor 
temasları hararetli oldu 

Güreş , futbol, atletizm , tenis müsabakalarında 
Adana gençleri muvaffakıyetli neticeler aldı 

İstanbul : 14 (TurksözU Mubabi
rinin telgrafı ) - Tireholu'lu İbra-
him rei.c:in idaresindeki yelkenli 43 
yolcu ile Görelenin Eynesil nahiye· 
sine gitmekte iken Görele kalesinin 
Uç mil açığında yolcuların fazlahğın• 
dan su almak suretiyle batm1şbr. Ge· 
cenin karanlıkları içinde cereyan eden 
hu facia'da yolculardan onu kurtarıl· 
mış otuz UçU boğulmuştur. Görele'nin 
alakadar memurları ve halkı denize 
dökulenleri kurtarmak için t"llerinden 
gelen bu tun gayretleri sarf etmişler• 
dir. Y clkenlinin kaptanı adliyeye tes• 
lmi edilmiştir. 

Yugoslavyaya bir 
tecavüz. olursa 

Londra : 14 (a.a) -İngiliz radyo
suna göre, Yugoslav başvekili dün 
üst üste söylediği :. bir nutukta şöyle 
demiştir: 

- "Bu toprakları kanımızla ka· 
zandık. Bu topraklar bizim olmuştur. 
Bugün de bizimdir . ., 

( Gerisi UçUncU sahif~de ) 

AT KOŞULARI 
HARARETLi OLDU 

Teuis maçından, atletizm faaliyetinden 
ııe futbol müsabakasından estantaneler 

( Yazısı Beşincide ) 

Fransa Suriyeden 
asker çekiyor 

Kahire : 14 ( A. A. )- Royler : 
Alınan malumata göre, Suriyede yük· 
sek memurlar arasında yapılmış olan 
tevkifat ve tekaüde sevk işleri mu· 
hakkak ve belki de pek sağlam ol· 
mayan bir muvazene husule getir
miştir . Zira subay ve memurlarının 
ekseriya şimdilik siyasi fikirlerini söy· 
lememcktedirler . 

Bugünkü vaziyet, Fransanın harbte 
olduğu zaman kaydedilen faaliyetle 
bir tezad teşkıl etmektedir • 

Şimdiye kadar iki ila dört· bin 
asker Fransaya gitmek üzere Berut
tan ayrılmıştır. Bir vapur daha limana 
dönecek, ctiger askerleri alacaktır • 
İtalyan heyeti azaları halkça sevilme
dikleri için tanıtmamak maksadiyle 
sivil gezmekte ve Fransızca konuş

mamakladırlar • 

Suriyede şimdiden benzin, yağ' ve 
bazı yiyecek maddeleri yokluğu his 
edilmektedir • 

Ankaraya dönen vekiller 
Ankara : 14 ( Türksö:ıü muhabi· mize avdet etmiştir . Ticaret Vekili· 

rinden ) - Maarif Vekili Hasan Ali miz Nazmi Topçuoğlu da bugün Is· 

Yücel dün Toros ekspresiyle şehri- tanbuldan Ankaraya gelmişlerdir. 

Pazar günü şehir hipodromunda 
yapılan sonbahar at koşularınm ikin
ci ve son hastası binlerce at merak• 
lısı tarafından alaka ile takib edil

miştir. Döıt koşu tertib edilmiş ve 

bu dört koşuya iştirak eden 28 hay; 
van dan birinci, ikinci ve üçüncü ge· 
lenlere ikramiyeler tevzi edilmiştir. 

Amerika yeni bazı 
üsler kiralıyor 

Nevyork: 14 (A.A.) - Nevyork 
Taymis gazetes ine Boenes AyresteR 
çekilen bir telgrafa göre Brezilya ile 
Şili; Amerikaya gemi ve hava Usleriı: 

kiralamayı kabul etmişlerdir. Üsleri" 
inşa masrafları Amerika tarafmdan 
temin edilecektir. Uraguayın da ilk 
kararından vazgeçerek Amerikay• 
usler kiralıyacağı zannedilmektedir. 

Yaya kaldırımları 
Şehir telefon şebekesinin yaptl

ması için açılan yaya kaldmmlan hali. 
perişanlığını muhafaza ebnektedir • 
Zaten bakımsızlık yüzünden günden 
güne harab olan çamurlu caddeleri~ 
öküz , manda arabaları doldurmakta 
ve bu yüzden halk ancak kenar yol
lardan gidip gelebilmektedir. 

Aceba bunların biran evvel yapıl• 
masını temin etmek Belediyenin va.• 
zifesi haricinde midir ? 
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Konuşalım, Söğüşmiyelim .. 

Oç mektebli konuşuyorlardı. Yan
larından geçiyordum. Kimsenin ko-
nuşmasiyle alakadar olmak adetim 
değil, fakat bu genç mekteblilerin 
ağzından öyle adi, öyle çirkin şeyler 

taşıyordu ki, alaka duymamak müm
kün değildi. 

Durdum ve onlara niçin böyle 
konuştuklarını, bilhassa mekteb sırala
rını işgal etmiş olan kimselerin bu 
tarzdaki konuşmalarının insana utanç 
verdikini, kendi hesaplarına benim 
mahcub olduğumu söyledim. 

içlerinden birisi, aynı kelimeleri 
tekrar ederek "Bunların ayıb nere
sinde,, dedi. 

Sevgili okuyucularım!. Eğer o mek
tebli gencin "Bunların ayıb neresinde,, 
_diye söylediği sözleri buraya naklet
sem, evvela müddei umumilik yakam
dan tutar ve sizler de bir daha 
" Türksözü'nü,, evinize sokmazsınız. 

TORKSOZO 

Yüzücülerimizi yetiştire
cek antrenör geldi fakat .. . 

Parktaki yüzme havuzu henüz doldurulamadı 

Beden Terbiyesi Su sporları fe \ 
derasyonundan yüzme antrenörü Bay 
Orhan Sakı Adana, Mersin ve Ha
tay yüzücülerini yetiştirmek üzere 

şehrimize gelmiştir. Yüzme havuzunun 
hala dolduru1 mamış olduzunu gören 
Bay Orhan Saka vaziyeti tetkike 
başlamıştır. 

Esrar kaçakçıları 

Yarışlı, Büfeli bir kır 
eğlencesi yapılıyor 

Bu ayın yirmi yedisinde; Sayın 
valimizin umumi reisliği altındaki A 
dana ath spor klubü adına bir at 

yarışı yapılacağı evvelce de yazıl

mıştı. 

Ôgrendiğimi.ze göre yarışa kom
şu vilayetlerden gelen bir çok at da 
iştirak edecektir. Mevsimin en he· 

Hasan Reşid Tan~ 
1. · de~ Van, Bitlis ve hava ısın ., 

'tıJJlı 
raoılar vermek üzere gı 

Parti Müfettişimiz Pr~f:s:~s 
Reşid Tankut pazar gunu. 
şehrimize nJet etmişlerdır ' 

• ·..-.iı Baş muharrırıav 
E.r' Diyarbakıt, Malatya , ~ 

Marcfinde konferanslar verdi 
on gün evvel Ankaradan. 

. . ıı 
etmiş olan BaşmubarrırııJJ.. anı 
Celal Güven pazar günll. ~ lı.ıu 
ekspresiyle şehrimiıe gel!Oij lk 

K
.... . ~Ü 

Bay aoı h 

Balıkesir hususi muba.se~ 
dürü hemşerimiz B. Kanı . . nıı 
yetini g~çirmek üzere şebrı ~cilt 
miştir. Hoş geldin deriz. ~, 

te ~ıı 
Niçin böyle konuşuyoruz. Ve bu 

konuşmaları niçin ayıb görmüyoruz ? 
Çünkü, o gençler bu kelimeleri bir
birlerine karşı okadar çok sarfetmiş
lerdir ki, bu onlar için bir edebiyat 
olmuştur. Kelimeler onların dilinde 
:artık munisleşmiştir. Kimse onların bu 
konuşmalarına, "Affedersiniz söğüş
melerine,, müdahale etmemiştir. 

ikinci asliye ceza m Jhkem ~since 
mevkufen duruşması yapılan esrar 
satmaktan suçlu ,Sai .J oğ'u Hasan 
Ali 11 ay 3 gün, lbrahim oğlu Ah
med 1 sene 15 gün hapse ve ayrı
ca iki yüzer lira para cezasına mah-

yecanlı bir musabakası olacağını 

fark eden klu!:> idare heyeti yol boy ' 

Şehir otomatikte ~ıt 

işleri ilerliyor ~~ 

Konuşma tarzı bir insan ve bir 
cemiyet için çok şerefli, çok imtiyazlı 
bir meseledir. Konuşma, söğüşme değil
dir. insan arkadaşına, bilhassa kendi 
nevinden bir kimseye hitab ederken 
kelimelerin en ince ve en güzelini 
seçerek kullanmak mecburiyetindedir. 
Böyle hareket bir maaşerettir, terbiye
-dir. 

Bunun için, sık sık köşe başların
.da, geniş caddelerde hatta mektep 
.avlularında işittiğimiz bu çirkin ko
nuşma tarzını, ortadan kaldırmak için 
kendimizi vazifeli saymalı, nerede o
lursa olsun bu tarzda konuşanları ba
balık ve ağ'abeylik duygularile müda
hale ederek ıslah etmeliyiz. 

Bir cemiyetin gençliği, size nakle
demediğim kelimelerle konuşursa o 
cemiyet, başkalarından kendi hakkın
da çok fena bir karar alır. Güzel 
Türkçenin zarafet ve nezahetini mu
hafaza, bilhassa yeni gençliğin vazife
sidir. Her şeyde güzellik ve iyilik a
!'ıyan inkılab, bu müthiş kusurumuzu 
affedemez. Türk dili söğüşme dili de
ğil, konuşma değildir. 

K. O. 

kum edi'mişlerdir. ~ 

Sayımın bittiğini canavar 
düdüğü bildirecek 
Saat ku1esi üze!in1eki Canavar 

düdüğünün 20 İıkteşıin p1Zar günü 
nüfus sayımın ın bttiğini halka bil· 
dirmtk maksadiyle fasılasız beş da· 

kika çalınac<tğını haber aldık. Pazar 
günü sayım işi şehıimizde sona er
dikten so:ıra canavar düdüğünün 

sesini iş iten her hs evinden dış uı 
çıkabilect ktir. Canavar düdüğü 
sair günlerde yine s~dece teblıke 

işareti o'arak kullanılacaktır . 

larında davul, zurna çaldırarak, ya
rış yerinde han~o. muzika buluodu
rarak ve bir de zengin Büfe açarak 

seyircilere mükemmel bir ktr balosu 
cğleocesiJvücuda getirmek için çalış· 

maktadır. ( 

Bir arpa hırs z1 

Tekkekurbu mah:ıllesinden Meh 
m'd oğlu fsmail evinin bitişiğinde 
oturan Ahmed oğlu Abbas Balas'ın 
arpa dükkanından 66 kilo arpasını 

çaldığı anlaşıldığından yakalanmı~ 
ve meydana çı:Carılan arpalarla bir· 

likte adliyeye sevkedilmiştir • 

OCAK KONGRELERİ 
Bugün kongresi yapılacak ocaklar 

Ocağı 

Cemal Paşa 
Mestan zade 

Kongre tarihi 

15/ 10/940 
15/10/94\J 

Günü 

Salı 
Sah 

Saat 

20.30 
20.30 

Kongrenin yapılacağı yer 

Ocağında 
Ocağında 

Yarın kongresi yapılacak ocaklar 
Ocağ"ı Kongre tarihi Günü Saat Kongrenin yapılacağı yer 

Döşeme 16'10/940 
ı 

Çarşamba 20.30 Ocağında 
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Kahvehaneler 
Bir beldede güzel parklar , bahçeler , sinemalar 1 

mamul , ham madde satan ticarethanelerin ve hııtta 

bakkal dükkanlarının çokluğu o yerdeki ~ıbhi, içtimai, 
zirai kaynaşmanın ölçüsünü gösteren şeylerdir . Hatta 
berberler bile . 

ve şehirli 
Fakat " Kahvehane ,, bütün bir cemiyet için muıir
dir. Bu muzir şey de bizim şehirde pek fa7.la 

Şu hatıra g .. lmektedir; kahvehanelerin adedi ve ara· 
larındaki mesafe tahdid edılemez mi ? 

Otomatik T elefoo şebe:~ 
yeraltı beton bloklarının "e 
tulariyle havaikablo tesis•~ 
rek dikme ameliyatı tamaıııt~ 
edilmiştir. Menhol ioş~atıo• 
vaffakiyetle devam edilme~ıe 

Köy Enstitüsü kadr 
Haruniye köy e:ıstitüsU 

liğine ve enstitü müdür ı:ntl~ 
·t~· Ankara Gazi Terbiye Enstı d' 

Bay Enver Törüner tayin e 
1 

Kız Lisesi kadrosll~ 
İngi ıizce Kız lisesi mual li nliii 
ğine Bt"raat Kopman'ın ta)·i1 

Maarif vekaretinden bildiri! 

Bir ihtikar suçlıJ 
1 

• de~ 
Sofu bahçe mahıl esı!l tı 

muş oğ:u terzi Veli Sev~r S 
ruş değerindeki kıl tc!eyı 1 

1 
ruşa satarak ibt ıkar yapg~ğı ~ 
dığından hakkında kanur.ı ı:ıı 
yapılmıştır. 

~I 
Kumaş Hırsııh~ 

. d~ 
Eski haınam mahıllesırı S f 

seyin Kızı Ayşe'nin evinde 0ıJ 
kaçak kum 1ş zuhur etmiş 
dan kaçakçı Ayşe Adliyete 
miştir. 1 

~Çalınan al tın 5. Jl 
Ômer oğlu Haıid Mer•~ 

kir oğlu Şahin'in 100 lir• 1 
de bir altın saatını çalar•~ 1,~ 
tı sattıtı anla~ıldığınd11t1 ·b 
mış ve sorrusunu mütea~ı ı 
edilmiştir. Jı1 

iki kadını te~ t 
~e 

Bu gibi umumi iş ve ticaret yerlerinin daima art
ması her bakımdan faydalıdır. Fakat kahvehaneler as· 
la. Bizim memlekette kahvehaneleı in zararı • buralarda 
içilen " Kahve ,, deki maıarrattan çok daha büyüktür. 
•• Kahve ,. tiryakiliği nihayet ferd in sıhhati üzerinde , 

Bıı, her halde yerinde bir şey olur . Ve o ıaman 
kahvehanelere sığmayan şehirli, boş vaktını tavla ba
şında değil, kitab sahifeleri veya bir park kanapesi 
üzerinde geçirmeğe mecbur kalacak ve ilk ı \manlar
daki bu mecburiyet sonraları güzel bir itiya:.I halini 
a lacaktır. 

Yarbaşı mahallesinde~~'~ 
kızı Elif Uzunlar ile Sıdd•bir 
cı'yı döğmek ve biçak teŞ tf~ 

ı 
ölümle tehditte bu'unnı'k 1~f ı 
lbrahim oğlu Said Yarpuı i 

. ıo'!f 
liye ceza mahkemesınce 
pılarak tevkif e Jilıniştir. 

Cta 

~t-
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Abone Şartları 

12 Aylık l'WO Kuruş ALMANYA'YA Aylık da abone yapılır 

gr" 

1-Vış memleketler için 
Ahorıe bedtdi degişmez 
Yalnız posta masrafı 

zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye 
ttıii.racaat edilmelidir . 

rJJ~ ı 
Q timadım1zın Sırrı 

İS '' Makaledeıa artan ) 

:~1tı Şefin emrini ~eklemekte 
lk tını görmemek mümkün değil. 

kG 
1ını1 devletimizin bir sulh ve 

b n Politikası takibettiğini , iulh.ı 
t~~!aıa hususunda her türlü ted-

1 •ldığmı, her çareye baş vvr· 
nu bitmektedir • Eğer ıünün bi

''ıtıt berular çalar Türk milleti , 
~ 1tkct müdafaasma çai'ırıhr • 
~ ~ ıanıan sulh ıçin alınan ted· 

-ıt tın kar etmediğini , bıçağın ke
)tııt dayandıQ'ına halk kani olarak 
tıı bır lstiklil harbine girmiş oldu
~Uıu bilecek ve ona göre bütün 
~r tt ve kahramanlıklariyle hudud· 

' koşacaklardır • 
".~•dolunun her tarafında oldutu 
--~bu kısım yurd parçalannda da 
~ . ıtıız demır ırıbı bır ıradcye sa
lt lırlcr. lstıklal ve inkıllbımızın her 
Pahasına olursa olsun müdafaa· 

11•n asla çekinmiycceklerdir. 
,, Şıırasını itiraf edeyim ki, ben .on
~~! Şctıyıe, tlüyük Mıllet Meclısıyle, 
~ 'lınctiylc sağlam ve iradeli Anka
'- ın ~avasıncıan ~e düı~o.celerinden 
t klcttıklerimden zıyadesını , Gnlarda 
~:td~~üm cesaret , soğukkanlılık 
d huıteımete karıı göstermekte ol
t llkları ıtimadlardan aldım ve öğ
tııd· 

ıın • 

b /\nadolu bu derece inanlı ve sa-
ltla - h .. 

t • oz anayurdun hukukunu , ur-
~ı)ttini siyanet hususunda bu derece 

laJ ı")ıuıu ve bila-ili olunca, ıiy~si ~ar· 

Büyük Mikyasta 

HÜCUMLAR 
Londra: 14 (A.A.) - 12 Birinci 

teşrin sabahı nihayet bulan kaffa için· 
da Almanya ve işgali altında bulunan 
ara.zi Uzerine yapılan hava akınları 

geçen haftaki akınlar gibi buyuk mik
yaslarda icra edilmiştir. Resmt kay· 
PAklardan bildirildiğine göre, başlıca 
hedefler ht>psi Berliııde olmak Uzerc 
elektrik santralları, hava gazı fahri· 
kaları, tayyare motör fabrikaları, 
malzeme fabrikaları, Demiryolları, 
istasyonlarından ibaret olmuıtur. Es· 
scD'dc Krup fabrikaları iki defa bom· 
bardman edilmiıtir. Bir alaminyUm 
f abrilı:ası Uç defa bombardımana tabi 
tutulmuştur. Mııstahk.em mevzilere, 
mUdaf aa mev.zilcrinc, petrol depola
rına, ıemilere karşı, 58 Demiryolu 
birleşme noktalarına tayyare ltslerioc 
şiddetli b.ucumlar yapılmııtar. Üç Al· 
maıı tayyaresi tahrip edilmiştir, Se
kiz de lngili:ı: tayyrreııi kay bolmuştısr. 

Yugoslavyaya bir teca
vüz olursa 

(Birin~i sl\lıifuden artan) 

Arnavutluk ile Bulgaristanın doğu 
Yuıoslavyası üzerindeki .emellerinden 
bahseden Başvekil, demiştir ki: 

-·· cenub Yugoslavyası toprakla
rını icabında Yugoslavya kaniyle mü· 
dafaaya azmetmiştir.,, 

düıülecck hiç bir şey yoktur • 
Yeni nizamcılar , mılletlerin birlık 

niıamını, birhk duygularını istık.lil ve 
hürriyet davalarındaki azim ve irade
lerini önceden , bozmadan cepheleri 
zorlayamamak.htdırlar . .liızim en bu
yük güvenımız işte budur • Bu kuv
vete dayanarak hadıseleri soğukkan
lılıkla gözeterek , k.aı arını onceden 
vermiş insanlar iİbi beklemekteyiz • 
Politıkamızın mudafaa ıım işte bu· 
dur. 

Ferid Celil GUv•n 

Romen polis kadrosuna 
girecek demir muhafızlar-

Bükreş : 14 ( A. A. )- Romen 
emniyet umum müdürü, demir mu 
hafızların tevkifat yapmasını men· 
etmiştir. Bu tedbir , bazı lngiliz te· 
baasının tevkifi hadisesinden sonra 
alınmıştır . 600 demir muhafız ya· 
kmda Bükreş polis kadrosuna alı. 
nacaktır . •1 .. s.1 .. ı .. 1313 .. 1 

On Alman Fırkası 
Romanyada yerleşecek 

Bükreş : 14 (A. A.) - Bir Al
man bahriye heyetinin yarrn buraya 
gelmesi bekleniyor. Bu heyet sanıl· 

dığına göre, Karadenizin Köstence 
civarında bir deniz üssü in~ası ile 

alakadardır. Mamaiada deniz tayya
releri üssü tesisi için İtalyan tayya
re subayları Romanyayı gelmiştir. 

Bükreştcki Alman mahf ellerine gö· 
re, pek yakında on Alman fır kası 

Romanya' da bulunacaktır. 

Taymisin bir makalesi 
Londra : 14 (A. A.) - Alının· 

larm CenubiŞarki Avrupasmda ıler
leyış'.erini tahlil eden Taymis raze· 
tesı ezcümle dıyorki: 

.. - Almanlar lngiltereye karşı 
kazanamadıkları taarruzu zayıf zan 
nettıkleri Balkan devletlerine tev. 
cih etmek ve bu yol ile Süveyşe in· 
mek arzusundadırJar. Fakat bu yol
larında gayet büyük ıki engei var
dır. liirısı lstiklihmiz, gayet kuv
vetli bır orduya mahk olan Türkı· 
ye ve ikincıai müttefıkimiz Yunan· 
istan ve yakmşarktaki lngiliz kuv· 
vetJcridir .• 

Hür f ransızları n 
Afrika faaliyeti 

General Dögol iki alaya 
bayrak verdi 

Duvala : 1'-1 (a.a) - Geçen hafta 
Kamerona gelmiş olan hür Fransızlar 
şefi Dögol buradaki bir merasimde 
iki alaya bayraklamıı vermiştir. Bu 
merasim ilk defa olarak hür Fransaya 
iştirak etmiş kıtaatla, Kameronda ka
raya çıkmış olan kıtaları yerleştirmiş 
bulunmaktadır. 

Dögol Çörçile bir telgraf çekerek 
hür Fransızların lngiltere yanında ça
lışmakta devam edeceğfoi bildirmiş ve 
buna Çörçilden samimi bir cevap al· 
mıştır. 

iktisadi mü şkilita karşı 
Romen tedbirleri 

Bükreş : 14 ( A. A. ) - Romen 
nazırlar meclisı, memleketin iktisadi 

müşki atma karşı mühim tedbirler 

ittihaz etmcktedır. Yeni bir iktisadi 
proiram tatbık edilecektir. Bir teb· 
liğ neşredilerek zirai , sınai stokla· 

rrn ko~unacağı ve vergilerin azal
tılacağı bildirıJmiştir • 

Çinliler mühim bir şehri 
geri aldılar 

Çunkın : 14 (a.a) - Roytcr: 
Yan~çen'in cenup kıyısı üzermde al· 

tı giın devam eeitn bır muharebe-

den sonra Çınhler nehir üzerinde ve 
orta yerde bulunan .Scvk!lceyh bir 

şehir olan Matatkı geri almışlardır 
J:Su haber Çınliler tarafından ıe vinçl 
karşılanmııtır, 

~illıkJarın şiddeti ve mahıyetı ne 
d~ 'hıra, olsun korkulacak , tereddüde 

ı~ ':--~,f~ri-ka~N~o4~3~!!11!!!!11=--- ===-~====~~~- ™~~m~c~......-.==m=~-==~--=~~e==--=-~~~~:--~~~~~~=-,,..,.......,,~=-.._...~~-
1 du~u beraberce geziyorlardı. Mamafi kansı degi~mişti. Saçları 

Jı perijan bir halde sarkıyordu. Islak elleri bir mendılı eviriyor, 
oı çeviriyor, bütün vücudu hıçkıııklar içinde sarsılıyordu. Umumi 

Ttrr:.t Of AN ~At>f 
~•zan: DAVID GARNETT Çeviren: NEVZAD GÜVEN 

Daha evvel bu mendebur erkekj tilkiyi düşünme

diiinden ve onun, karısını kendisiyle paylaştığına bir delil 
olan yavruların etrafında onbaşısına müsaade ettiği için ken· 
di kendini bir dürlü affedemiyordu. 

Kıskançlık şimdi arbk ruhunu harap ediyordu. Bir 
gece ~vvel, mes'ut olabilmesi için bir sebeb teşkil eden en 
küçük detaylar şimdi, bu müdhi~ kabus içinde kendisine 
korkunç birer hayal gibi görünüyordu. Kendi kendine o ka
dar kurmuştu ki, bir müddet aklını kaybetti. Nazarında be
yaz kara, kara beyaz olmuştu. Ertesi sabah bu mel'un tilki 
ailesini öldürmeie ve bu müdhiş taundan kurtulmağa karar 
vermişti. 

Bu rnahlUk geceyi bu ruh haleti ve kmlmış bir dişi
nin sinirleri üzerine basıJıyormuş gibi tahammül edilmez bir 
ıztırab içinde geçirdi. Fakat her şeyin bir sonu vardır; kıs· 

kançlık denilen bu menfur ihtirasın pençesinde bitab, perişan 

düşmüş olan 8. Tebrick nihayet telaşlı, azablı bir uykuya 
dalmıştı. Bir veya iki saat sonra dimağına hücum eden müb· 

hem ve gayri muntazam hayaller alayı durmuş ve yerini tek 
bir rüyaya bırakmıştı. Karısı yanında idi. Fakat hakiki şekli 
içinde meş'um deiişme hadisesinin vukua ieldi~i i'ünde ol-

• 

• 

halinde uzun bir ihmalin ızleri açıkça görülüyordu. Bu ıöz 

yaşları ve hıçkırıklar arasında kocasına, işledıği bır cinayetı 
ıtıraf etmek ıstemiyordu. 

Fakat B. Tebrick yüksek kelimeleri anldyamıyor ve 
zaten işitmek de istemıyorau. liöylece sona gelmıyen hazin 
bir gezıntıye devam ediyorlardı. Kollan ıle karısının belını 

sarmıştı. ~ilvia eliyle başını ona do~ru çevirmiş fakat, içinde 
bulunduğu n~vmıdi ile ırözlerıni yere indırmışti. 

Nihayet bir yere oturdular. Ve B. Tebrick konuşma
ia başladı: 

- Biliyorum, dedi. Benim çocuklarım değildirler. 
Fakat onlara hıç bir . .kötü muamele yapmıyaca~ım. Sen daima 

benim kanın kalacaksın. Onları hiç bir zaman terk elmiyece
ğim. Sana yemın ederim terbiye ve tahsıllerini de ben öde· 
yeceğim. 

Bu sözler üzerine kafasının içinde mekteb adlarım sıra· 

lamağa başladı. Ne Eton, ne Harrov, ne Vinehester, ne de 
Rui"bY kolejleri işe yarardı. Niçin bu mekteblerden hiç biri~ 

sinin, Silvia'nın çocuktan için münasib olmıyacağ'ını izah ede· 
mezdi. Yalnız aklına gelen her mektebin munasıb olmıyacağı-

nı izah edemezdi. Yalnız akla gelen her mektebin münasip 

olıruyacağını biliyordu. Fakat herhalde bir mektep bulacaktı. 

Böylece uzun müddet sevgili karısının eli elinin içinde olduğu 

halde bu mekteb isimlerini düşünmüştü. Nihayet Silviıt 
ayağa kalktı, 

- •onu Var -
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Hava muharebeleri 

Hücumlar Londra 
üstünde toplandı 

Loodra 14 (a.ı) .-- HaYJ nezare· 
tinin bu sabahki tebliti: Dün gece 
düşman tayyarelerinin yapblclara hü· 
cum ıon hücumlardan biraz daha 
şiddttli ve daha büyük mikyasta ol
du. Londra bölgtst başlıca hedef 
teşkil etmiJ oJmmlda !»eraber, bah 
şimal bölgesine de taaarruzlar ya. 
pılqbr. münfeıid tu'rctte uçan tay 
yareler de doiu şimal bölgesiyle di. 
ter bazı bölrelerde hir kaç yere a· 
kınlar yapmıtlardır. 

Londra civannda bazı ikamet· 
gibfarlarticıret ve 11nayi mücsse· 
)erinde hasarlar olmuştur. Bir yerde 
aparbmanlara düıen bombalardan 
bir kıç kişi ölmU, ve yaralanmışbr. 
KontJuklarda bazı basarlar olmuş·. 
tur •. insanca zayiat azdır. Dotu ıi· 
mıhn iki şehrinde bazı binalar ha· 
rap olmuştur. Ôlü ve yaralı vardır. 
iki düşm~ tayyar.eli düıürülmüştür. 

Af rikadaki İngiliz 
hücumları 

Kabiııe : 1 -4 ( A. A. ) - lngiiiz 
hava tebltt ·: lngiiiı tay)'Ueleri S.r
diyoda askeri bedefJıere muvıfla-
kıyetJi tıım111lar rapmıştar. Eıeten-

ASRi SiN A 
- -- - - ·- - - --- - - . - -- - - - - - -

DA 
MATiNE 

iki büyük film birden 2.30 l 

Bnynk Vals'ın u - L • D • 
nutulmaz a r t i s t i uıse 1'810 er 1 

ve Villiam Povel 

ÇARIN CASUSU 
.--..---

2 

GEORGE OBRiEN'in 
Her sahnesi, her metresi insanı heyecandan 

titreten müthiş mae«a filmi 

Gece Klavuzları 
de toplanan düım-.ı tayyareleri ._ _________ .... ____ llilll ______ .__. 

bombardıman neticeli mühim huara 
ut r ı t.&d L lic ı aeiye 'de hücum edilmiJ, 
ıehirde büyük yanıan çıkmııtır. Ce
nub Afrilası havı filo1ın ~ük bir 
aaha üzer iode iatiltııf yapmııJardır. 
Bütün bu harekattan sonra tayya
relerimiz üslerine dönmüıJerdir • 

· Ceyhan Orta mektebi 
dün merasimle açıldı 

Ceyhan : 14 (Hususi Mubahiri· 
mizden telefonla) - Ceyhan Orta 
mektebinin rumi kii§adı bufiin bü. 
yük meıasimle bialerce halk.an iJti· 
rakiyle rapddı. Meb'llSUlllt.ız Korre· 
neral Nui FJdeniE özlü bir nwtuk 
irat ederek kordelayı ke1miftir. Me· 
rasimde hazır bulunan Maarif mü· 
dürü Ekrem Gürle& yeni yıpıln 
ilk mtktebin de resmi küşadını yap-
mııbr. M. Selçuk 

Adanalı: 
Bir memlekette nüfusun artması 

demek, halka, iÜven, sükun ve ça · 
hşma imkanı veren bir jdareoin vır 
bğı demektir. 

Kalababk Türkiye bayındır Tür 
kiye gibi Cumhuriyetin eseri ve şc· 
ı efidir. 

Beş yddın beri ne kadar aıttı · 
tımızı önümüzdeki sayımlı ötrene· 
ceiiz. Sayım memudar1Da eo dotıu 
nalumab vermek bu itibarla Cum· 
huriyete baihbturuzı, onuo fazilet 
eı ine inancımızı iÖsterecektir. 

Baıvekilet 

istatistik Umum Müdürlüiü 

.--------------------------------------------------
Doktor Muzaffer Lokma 

Seyahatten dönmüştür ve her gün muayene
haaeıind.e hıstalarıın kabule başlamıştır. 

ilin 
Karacabey Harası Müdürlüğünden : 
Yetiıtiricilcre bir yırdım olmak üzere müessesemiz ıuni tohumlama 

lab oıatuvadaaada gı:~k teşhisleri yapılacaktır. 

Y etiştiricilrrin gebeliklerini teıhiı ettirmek istedikleri k11raklarınan 
idrarl11ın1 aşa~aki prtlar dairesinde harayı göndermeler.: 

ı - Gebelik teohisi için rönderilecek idrarın kıaratın ıon ııfıd ta· 
ribinden yüz giin tonra alınmış olması. 

2 - idrar fiteai iyice kapanmalı ve güzelce ambalaj yapılmalıdır. 

3 - Kıırek •aibinin açık adresi .ve kıırıtıa aoo 11fad tarihi yazılmalı 
ve tahlil ücreti olan bir lirınan şişe ile birlikte a-önderilmeai lazımdır. 

12387 S -6-8-9-10 -11-12-13-lS-16 

ilin 
Adana Askeri Satınalma . Komisyonundan 

1 - Adamı Garnizonunun senelik ihtiyacı için (24,000) kilo sade 
yat kapalı zaııfla ekailtmeye konufmutlur. Muhammen Bedeli (34,200) 
lira ve muvakkat Teminatı (2S6S) liradır. 

2 - Şartnamesi Ankara, lstanbul Levazım amirlikleri jle Adana As
keri satınılma Komisyonlarında her güo görülebilir. 

3 - Eksiltmesi 4-11-940 Paurteıi günü 11at 10 da Adına 
Askeri .Satmalmı koıniıyonunda yapılacaktır. isteklilerin kanuni evsafı 
haiz olduklıl'MI• dair ve11ikle birlikte Teklif mektuplarını tayin edilen 
saatten en geç bir sut evvel komisyona vtrmelen liamdır. 

12398 9 - ıs-- 20- 25 

Seyhan l?.amuk üre 
Çiıttiği .. 

Müesseseye ait ıılah edillllİt ~ 
b ıaralı arpa ile yulaf Hacııli k -
deki depomuzda teslim edilnıek 
çuvılJ çiftçi tarafından temin 
mak üzere satı~a çıkaralmışdır. 1 
olan çiftçilerin Üretme Çiftfiti 
dürlütüne müracaatlara ilin ol 

12413 

İlan 
Halkevi reisliğindeırf 

Sosyal yardım llo•itelinde ııJJ 
hil bir azihk için ün intffalp 
pılacatı ilin edilditi hY'e ek · 
olmamHınd..ı intihabın 19-12 
cumartesi a-ünü saat 17 e talik 
diti ilin olunur. t24lf 

ilin 
Seyhan viliyeti dainaİ 
eocümenioden; 
1-A--.·Tar-.~an 0+-

- 2+ 900 kilometreleri aı••d'W 
IO••yı muktazi (200) ve Adana·fllİ" 
ıiı yolunun 1 +000-S+OlS kıY 
metreleri ırı11ndıki payı ~ 
(4ll) .metre IQikip kumwa ukJi ki" 
ıif tutarı olan (1032 ) Jira (43) kll" 
ruşlı ·~ eksiltmeye konulllHlfW• 

2-EbiJtme 24 .. 10-940 tlfİ" 
bine müaadif perıembe ıünü ,.,t 
10 da vilayet daimi cncümeaiadl 
JapdHllkttr. 

3 - lıtiyenler bu ite ait mukl' 
velcnıme, kqifoame ve prtname· 
lerini ıörmek için Nafia müdüılüliİ' 
ne mürac;aat edebilirJer, 

4- isteklilerin (77) lira ( 43 ) 
kuruı muvakkat teminat vermeleri 
lazımdır. 

12-15-19-23 12408 

Pamuk -Hububat -lOLO FlATI 
En az En~ç-ok-CiNSi 

K. S K. &· 
Koza' ____ u~-

Ma. parlatı SO 00,115 
-ıra:- leiiiızf 45 '6 __ __... 
Kapımah 60 , __ 
Y. Pamuju 4.5 ı 41 
Kievland 1 ---69---,o--
SUum 18 ı 19, 75 
Y.'biıicı;:y- 00 14_ 

t y o. 1 
" yerli S, 75 •,876 

ArPA 1 4,50 4,87& 
Y.ıat ' 4,!lO 

14/ 10 ' 1940 
«aml»IJO ve 119ra 

1 
__ .!_ı iSiia)*='Nlaa ........ r. 

~mark ı--
frank ( Franaz ) -0- c;cf 
S!eıijı (in~) s i! 
Doı., ( Amerika ) 129 ,~ 
Frank ( lıviçre ) oo_ oo _ 

Umumi ne,riyıt mldlrl 

Macid Giiçlü 
Adana Tirkaid J.tatblul 
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~ n rc::::a vaır ? 
ı~ u '11 ~ yok? 
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TtJRKSOZO S1mle S "' 

Seyhan
masıarı 

-
Hatay spor te
hararetl i oldu 

,~ Mareşal Asası 

uır il irçok memleketlerde kata, Güreş, futbol, atletizm, tenis 
~ ,~ I hava ve deniz kuvvetleri ma. 

~ ~at~ıı'~_ı kendilerine has ve isimleri Adana gençleri muvaffakıyetli 
müsabakalarında 

neticeler aldı u ~U ır asa taşırlar. Bu asalar gü-
ş Ve altınla müzeyyeneıiirler. Is 
1( Adana ve Hatay sporculara ara· muv.tff.tkiyetleriyle sou ermiştir. ne göre, Hıtay ınial v~ Muzaffer 

~u~ı ırk santimetre uzunluğunda 01· sında şehir stadyomunda Pazar gü· Bu tem:1sları bütün yurda da teş:nil dablına karşı Adana Rıza Salih Sa-
~ arı halde bir kilo ağırlığındadır nü de devam edilen ve ark ısı alınan edebilir ve hatta yurdumuzd~ ilk ray ve c~vad Diblen çifti 6-4, 6 :-".:'. 
~dıBu asalar eski zamanlardan kal· tenis, atletizm, güreş müsabakala. defa yapılmış en büyük temsili spor 3 gılib ge1m1ştir. S:ng'ı'de A!ıııı 
~ki'· E.1*iden mareşallar en büyük riyle futbol maçı Adanalılara hara- bayramı diyebiliriz. Hüseyin Ergun, H ıtay Mustafa bıy·_ 

:;0• Bltı vazife ve selahiyet ni haizdir. Samimi bir ahenk ve spor disip· kala 6-3, 3 -6, 6-4 ile g.ıliptir: 
• U J b h"k' ı· · b' retli bir spor bayramı yaş1ttı. Be· 
,, ;,~ııe .asar ar işte u a ımkığmd' ır lini içinde cereyan eden karşılaş:na- ikinci dabl müıabıkısı da Hatay Y~ s k d den Terbiyesi bölge müdürünün ve 
~ ~l 1 0 ara evam etme te ır. lardın so1ra Hıtaylı g.!nçlerimi ı:e lsmail ve Muzaffer dabhna karşı 

illan ord d 'lk d f 936 se spor eğitmeninin takdire şayao gay- S h k ı k d · f 40 t · usun a 1 t" a • ey 1npır o ıntasın a zıya et A~ana Feriı:I Ôztunç ve Cevad 
sırıde b' · · Ott t f d retleriyle Adana Stadının bugüne ·ı · d B d T b" .1. tjJ • mncı o ara m an ve- Vflrı mış ve gec~ e ~ en er ı· Bayk ıl dablı 6-1, 6-2 galib. 

2 ~~tı:ıış olan mareşal ünvam saraylar· kadar henüz şahit olduğu iki bölge yesi binasında misafirler şerefıne bir Atletiz:n m:is:tbak~larında 100 
~Yüksek mevkie delalet ederdi.' arasınJaki bu büyük spor hareket. m:isım~re tertib edilmiştir. metre koşu:la Aiana Nihıd Calba 

~d akat yüzlerce senelerdenben leri gençlerimizin bize gurur veren Tenis müsabakılarının neticesi· bf.icıci, A:iana Yumf ikinci, A:iana 

~Uda Yararlık göstermiş general- Gıni üçün:ü, 2)3 metre koşu :fa 
ı,k' \'eritmektedir. Napolyon muvaf. ı· • ıt t l k Aiına Nılud Cılbı Birinci, Alana 
~b·<>lrnuş ve isimleri Pariste Etuva· ngı er eye sa } aca Sefahattin ikinci, 800 m~tre koşu:la 
~tkkedilmiş generallerine impara- ·· Adana A :!il G iray ·. birinci, A :haa 

'~ Uk oıareşah ünvamnı verirdi. Bu bag""' mahsullerimiz ÜJmın Özen ikiııci,· Hıtay Mıhmud 
j· \~~anı alanlar bir çok hukuka sahip yen~r ücüncü, 5) )0 m ~tre koşll1a 

,.tdu. 
H ltay lbrahi'll birin::i, H ılay Al;ı· 

U \b?c~lete ait bir binada kendileri Üzüm ve incirlerin anbalajı sur'atle hazırlanıyor..,,... tutgmi ikin:i g.!lmiş ' erdir. O; a:lıcn 
• ~ lt ıkametgab tahsis edilir ve ö· 1 · 14 (r·· k ·· .. h b. · atalam ıda Adına Gıni birinci, A· 

ccy k d d k" b b' · zmır: ur c;ozu mu 8 ırm . İngı"ltereye verı"lecek · ~~ . e a ar a er anı ar ıyeı u- den) - Türkiye - logiltere tica- dana H:ılil ikinci, yük:ıek atlam:da 
ll'ı~c azası olarak kalırdı. ret anlaşması mucibince ilk parti uçan kaleler H!tay Akif birinci, Adana Vahit 

~nl Birinci umumi harpte mareşal o olarak İngiliz ticaret birliğine satıla· ikinci, cirid atmada Adana Mustafa 
~ardan Fransada kalmış olanlar cak 5000 ton üzüm va 5000 ton in Vaşinğton : 14 (a.a) - Gazete· Ôzçelik birinci, muallim mektebi 

'!Cl ve Franshet d'esperey'dir. Al· cirin bir kısmı, ihracaat, müessese· lerin ya~dığınJ göre, Birleşik Ame- 1 öğretmenlerinden Raşid Binöz ikinci, 
\~Yada ise ·sadece August Yon (erimizde işlenmiştir. Sevkiyat için· ı rika hükum ~ti, Uçan kalelerden bir disk atmada Adana Mustafa Özçelilc 
~ cnsen'dir. mali anlaşmanın şehrimizdeki alaka· çoğunun lngiltereye verilmesi mese.~ birinci, Adana Ka1ir ikinci ve Balkan 
tlıerikalsların istatistik darlata tebliği beklcnm~kte~ir. • lesini tetkik etmektedir. bayrak yarışında da Adana takı~_ 

1 f ' Y 1 b• Al birinci olmuştur, 
merakı Borsada üzüm satış au, iyi iyat e ı ır man 

n G .... µ_r~~!~_rd .• e. Şg ~;!0.!; Ada~a, ... 
1 A k d k k k Jarla devam etmektedir. fhracatçrla· B { · - · ...... ı~~ı illeri a a istatisti mera ı ço ulgar an aşması Kadir tu~~~ birinci, 61 kiloda A.Ja .. 
~~1 ~dır, Son yapılan bir istatistiğe rın, işJe1ikleri malları derhal sevk na Nuri Çökelek tuşla birinci, 66 
~tb~' Nevyorka her saniye dört ec· ve ihraç etmemelerinden dolayı pi- Bertin : 14 ( A. A. )- Alman- ki loda Adana Bekir Taş tu,la birin; 

ı ~elmektedir. yasadan yeni mal mübayaaları biraz Bulgar konuşmaları yeni bir tediye ci, 72 kiloda Adana Mehmed puv.ın-
a ,lier krık yedi saniyede bir mu- durguncadır. Maamaflh bunun fiyat · anlaşması ile neticelenmiştir. Bu an- la birinci, 79 kilo1a Adarıa Mehm~d 
Ctf ielrnektedir. lcr üzerinde hiç bir tesiri görülme. laşmada mübadele ve tediye şekil· Balcı rakibsiz birin, 87 kiloda A-

~tk~er 52 saniyede bir tren gel· melctedir. leri kararlaştırılmış bulunmaktadır • dana Abti Ôzpağda puvanla birinci 
ledir ve ağırda Adana Mebmei Pehlivan 

·-~~.~~d~~kikada bir hırsız ya· ,_B_l_R_R_A_M_A_Z- AN FIKRASI --~--------- rakı~~:nb:rinc~~;~;İş::~;;lit fut-

dıı~licr on altı dakikada bir çocok bol maçında Adana takımında Se· 
~tadır. y ALANCI BiR V AJZ labattin, Haşim, Kazim, Kemal,Gı· 

ti~a;~ne Nevyorkta her yirmi da· ni, Said Hasan, Mehmed, Muzaffer, 
a bir adam ölmektedir. Yalancı vaazın biri Ramazan gUnU kUrsUye çıkmış. Ne söylesin? llk ak· Mahmud Türen ve tevfik oynamı~· 

dtt l-fer 30 dakikada bir izdivaç ak- lına gelen enfiye ve tutun içmenin aleyb.illde bulunmak olmuş ! Fakat bahsin tır. Hataydan Bay Rıfat Bereketin 
llıckt d. en hararetli yerinde kolunu kaldırırken enfiye kutusu ile tutun tabakası dtış · hakemliği ve Adana takımının hır 
fic e.kır • mesi: mi'~ Kurnaz vaız istifini bozmamı~ ve sözUaU şöyle bitirmiş : kimi yeti altın Ja cereyan eden bu 

~lıjll:ı kr ı İ saa.ttebir binanın temeli - !şte mubarek Ramazan gunu, ben de bu iki muzir ve gUnab. nesneyi maçı da Adana muhteliti 7-0 ka-

' 't""a-d.ır_. ____________________ hu•z•u-ru•n•u•z••rla--a-tı_y_or_u_m_. __ ·----------------------------------~ zanm1ştir. G mçlerimizi cından teh· 
, rik ederiz. 

"Sol güneş,, e dair P~!it~c!~?.!!.~1~.~:m 
p '- • ediyor • Çınarlı, Hanedan ve Ku • ı ~ı~" eski zamanlardan beri mev- ya mil kumları içinde ve kuvarç da- I . d d-

\. arı altına, eskı· kimyaaerler "Sol OONON MEVZUU 1 1 d k Ç k k . " " 1 ruköprü C cak kongre en e un ~ ''"~ & mar ann a çı ar. o erre gumuş e akşam yapılmıştır . Akşamki koo-
ı"tl\ ·h,, adı vermişlerdi. Altın, ma- =----------------- karışık bulunur. f 
ı:··~· alinde kuvarç damarlarında ve grelerde başta Parti Mü ettişimir: "Y"' Maamafih, şekil itibariyle muhte-

A~tda bulunmaktadır. len, sülüsü mücevherat halindedir. Di- liftir. Altm aramak ve ona sahip ol- , profesör Hasan Reşid Tankut, Meb. 
rtı tın, tam saf olarak bulunmamış, ğer kısmının ne olduğu meçhuldür. mak insanlığın ezeli mücadelelerinden uslarımızdan lbrahim Dıblan • 

llt.afih :yüzde 99 nümuneler elde Bugün en çok altın çıkarılan yer, biridir. Bir çok harplere, macera ve Damar Arıko~lu • Turhan Ce -
l~Şt~r. Avusturalya ve Amerikanın Cenubi Afrikada Witvatersan'dır. jo- ve seyahatlere malolmuştur. mal Beriker • Parti Vılaıet Heyeti 

!\ •nkişafında altın madenlerinin Reı'sı· Fahr'ı Uf.urlu , Parti Vilayet 
~ lllas ~ hannesburg"da da istihsalat çoktur. Denizde kalan altın, arz üzerin· 5 

q d 
1 

amil olmuştur. Deniz su- Afrikadan sonra ikincilikle Amerika deki insanlar arasında taksim edilmiş idare Heyeti Azasından Nevzad 
l\ı a altın vardır. 
!Jlttlın, arzın her tarafında münte- gelir (Kaliforniya, Kolorado ve Alas- olsaydı, adam başına 12 milyon lira Güven olduğu halde evvela Çınarla 
Lli~u halde çok az çikanldığın- ka)... Maamafih Kanada'da da son düşecekti. Çünkü bir ton deniz su· Ocağı kongresinde bulunulmuş, mü· 
"'ly ..... 1• A k yıllarda istihsal artmıştır. yunda 50 miliaram altın vardır. De- t k'b Ç 1 O • g·ıdı'lerek •11~ ... e ı yüksektir. meri anın 6 ea ı en ınar ı cagına 
"enb · Bazı yerlerde madenlerin derinli· nizlerdeki suyun miktarı ise takriben k d t it.., erı bulunan altının miktan kongre safahata neticeye a ar a· 
JOn r~ k L d y h ği 1000 - 2000 metredir. Altın ekseri- 14 milyar tondur . 

...... _u_r---i-ra_s_ı _ır_. ___ a_rı_sı __ a_·---------·---·-------------------------------------.: kib edilmiştir . 

• 
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DERECE 
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Malatya bez ve iplik fabrikaları T. A. Ş. A 
Mensucat fabrikası müdürlüğünden : 

lktiaad Vrkaletinin 24-9-940 tarihli umumi teblitine iıtinadetl 
fiyatlarımız ıııtıdıki ıekilde tesbit edilmiştir: 

No: 4 6 8 10 12 

Kuruş . 315 335 470 490 530 

1- Beş balyadan fazlı ıipariş kabul ~dilmez. 
2- ll dolcumıcılarınıo siparişi tercihan ıevkedilir . 
3- Yapılın siparişler ıırıyı ithal edilmek suretiyle gönderilir. 
4- Anbalaj maarafı, iıtasyonı kadar nakliye ve tıhmiliye m .. 

aittir . 12373 1-15 1"' 

Milli Mensucat fabrikası müdürlüğünd 
iplik Fiatları: .. 

Numara: 4 6 8 10 12 14 16 18 

Kuruş 315 335 470 490 530 565 SBS 610 

Bez Fiyatları: 
Tip: E. 85 E. 90 B. 75 B. 90 

Kuruş : 854 891 825 945 

FIATI 100 KURUŞ 

Yukarıdaki Fiatlar iktisat Vekaletince Tesbit edilen satış fiatlır 

Sipariş Sevk ve Kabulü Fabrikamızın 1. Mayıı 938 tarih ve 6 
tamimi esasına müstenittir. 12380 

7/2 Litre 
Çocuğu refaha kavuştuımak istiyorsanız Çocuk Esirgeme Kuru 

Yılda Bir Lira verip Üye olunuz 1 Çocuk Milletin en kıymetli hazin 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkefl 

Türksözü Gazete ve Matbaa 

Tu .. rkso·· zu·· G t .. Okuyucularına, dünyanın her tarafında aze esı . vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

========================== 
• 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ür ksÖ zÜ Matbaası: rita, Bilıimum:Matbaa işlerini Türkiyede 
~=======~==~~~==== mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder. 

TlUlırksözU CüDt Kısmı: 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 
Mücellithanesinde Yapılır. 

c<'t<Gi&~ 


