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AN' AT 
EKTEBI 

_!ERfT CELAL GOVEN 
ANKARA : 9. 9. 940 

Memleketimizde makine 
mektepleri açılıyor 

iik• 
. unı~t: Çukurovadaki pamuk 
ıraatının inkişafı için çok cid-

~ ....... ~.~~ ..... ~! 
Egelilerin .. Vatanın kurtulduğu gün 

Bu mekteplerde 

yıl her saslı tedbirler almaktadır. Bil-
anıa tesisatı, bugünkü Adana 

t lu~unu şimdiki haliyle kıyas 
lllez bir hale getirecektir. 
arı b-t-d u un bu tedbirlere bakı-

anadaki çiftçili~'İn yepyeni 
ç~ta gir.eceğine ve bunun için 
in Yenı vasıtaların, hususiyle 
dıl tnühim rol oynayacağına 

tar ernez. Çukurovadaki binler
ara · · rn· zının başlan başa ekil-

ın ol k erilen unaca ·, sulanacak mah-
i b' emeklere göre olması 

Va •. ır şekilde çalışılacak, bu 
sı b' u ır çalışmaya girişmek 

, a to~anın nüfusu kafi değildir. 
sıt ç~ftçisi bu işleri ancak ma
a:~•yle yapabilecektir. 

'rıeı 1 
• d.erd buradadır. Biz zira-

Ctının h h .. d 

Dokuz Eylülu anl:ı.f'mak. o kadar gUç ki ... O'nun sc\•ıncını, beyc:cananı 
onun geçmiş de\•irler<lcki binbir çetin) ollarını anlaynbilmck için onun, biz· 
zat içinde yaşamak lazım. Dokuz EJ lul Turk inkılabının temel bışı ""c da
yandığı _yıkılmaz kal:ı;i olmuşhır. Bullln inkılablar ona borçlu olduğu için· 
dir ki dokuz E,·lülun temiz kalbini öpUyoruz. 26 Ag ustl>sta ate~inıizin ham· 
lesi önUnde eri; en duşman dekuz EJliılde'ki dun Jzmirden kogulmu tu. .Hu 
koca tarihi uç. beş satırın içine sıgdırmak ne kadar gUç(Ur. Dokuz Eylül 
yalınız lzmirlilcrin, senelerce esir kalmış Egelilerin kurtuluş bayramı değil· 
dir Dokuz g,.)uldc bulun bir Turk \'ahını kurtulmuş , istiklal \' e hUrri, efe 
ka,:uşmuştur. 

0

0okuz E,·}ul bu ne,,iJ için bir iman k:ıyna0ı olmuştur. dele· 

cek nesiller için de Ö\ le. 
T0Ksöz0 

İzmir : 9 TurksözU muhabirind n - D okuz EylCıl İzmirdc LugUn bu-

-uç 

dört bin talebe 

yetiştireceğiz 

Ankara : 9 ( Türksözü Muhabi

rinden ) - Hava Kurumu memleke
tin muhtelif yerlerinde makine mek-

tepleri açmıya karar vermiştir. Bu 

mekteplere orta mektep mezunları 

alınacak ve bir s~nede üç dört hin 

talebe okutulabitecektir. Makine mek

teplerinin mezunları mesleklerini ala

kadar eden fabrikalarda staj göre

ceklerdir. 
akt emen epsını ışarı-

kin ?'~· bu kafi değilmi~ gibi 
di ~ ~rı~ en küçük yedekleri 

,~~.:.,._...,........,.-..,..-..,,.....,......,......,.......,..........,..,. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Yüzda tıkalarından getirtilmekle 
.. ikijj~n de izahı müşkil bir ta

htr c~e tesadüf etmekteyiz. 

Okul binaları inşaat 
programının tatbiki b• a er makinenin "Ömrü 

ıt~e " 
eden Y. var ki, bu da bizi 

bir i . b~r meseledir. Bir maki
r be ŞÇJ~ın elinde başka türlü 
"sc z cerıkslz, bilgisiz bir işçinin 
kuıı ava)lı bir hale düşer. Tar
~Cte~rııl~n makinelerin gerek 
tnaı.· &oreceği vazif er.in dere· 

"inen· · her ın ıstihsal ve dayanık-
ınde d ğ"I iyi d' e ı dir. Bunun sebe-

asıdı ıkkatıi, bilgili işçinin çok 
r. 

bütün b ten· undan dolayı Adana· 
z :.ş ve büyük ziraat işlerini 
leb·~ lanı randımanlı bir şekil

Çok 
1i~~ek san'at ve fen adam· 

san• tıyacımız vardır. Bu ise 
at adamlarını bir usul dai-

asi ret!şlirecek müesseselerin 
a Y e 1mkan haline sokulur. 
nanın 

tcek ; .. gerek yedek parçaları 
tı ınuesseseler ve o-erek bu 

Yer · 0 

kat•· .•ştırecek bir san'at mek 
kr 1 ıhtiyacı vardır. 
sa ıl~ Adanamızda küçük te ol· 
sı~ ~t mektebi vardı. Bu mek
ıkı a arının, teşkilatının bütün 
, ~tına rağmen Adanaya bir 
~t lir vermiştir. Bugün şurada 

'y· esadüf ettiğimiz küçük atöl-
c 

1 
ustalar, döküm ve tamir ha· 

p bu san'at mektebinden çık-
zs~~rin elindedir. Sermayesiz, 
rı ır takım küçük müesseseler 

10: ra~-men Adana çifçisinin 
Yetışmektedirler. 
( Geri~i ikinci sahifede ) ·- .... ·~·~·~ , ,.,·~·~ .... ~~ 

Bir düzeltme 
~ ! 
;ı.ar gUnU çıkan ve Na· t 
. a? dara aid olan Başma ! 

~ı :z.ın sonundaki İmza !)'an· ! 
~ " Burbaıı Belge ola t 

<lı ·ı . . o " . ı.ı mıştır · zUr diluiz . ! 
-·~·~·~ . ....... ~·--·~·ı9'•<91·-

Heı· Yilfh·etin, mnsrnf butçcleri-
~- v 

'" na asgari bir h:ıdde indirdikleri bu 

Şehirdeki imar /ıareketlr.rinderı : l u· 
kanda J eni Tıcaret lisesi binamız · 
Aşa/!ıda : ismet l11önü ilk oA ulu 

Almanların Macaristan-
dan geçtikleri şayiası 
Budapeşte : 9 ( A. A. ) - M:ı.· 

car ajansı, Alman kıtaatının Macn· 
ristandan geçtikleri ve Romnnyn hak· 
kında hususi niyetleri bu!unduğuna 
dair yalıancı gazt"telerdc çıkan ha· 
berle;i knti.' en h kzip do1ektedir 

İn g'i 1 tere' nin 
bombardımanı 

400ÔL0== 

Bin dörtyüz 
yaralı vardır 

Doksan dokuz Alman 
tayyaresi düşürüldü 
Londra : 9 (a.a) - Dün Alman 

hava kuvvetleri lngiltereye yaptıkları 
taarruz neticesinde dörlyiiz kişinin öl· 
dükü ve bin dörtyüze yakın kişinin de 

( Gerisi uçurı~u sabif ede ) 

buhranla dcvreıle valimiz Bay Faik 
OstUn c: Mektep" inşası programar.A 
muvaffakıyetle devam etmektedir. 
Kırk para tahsisata dahi olmadığı hal· 
de birçok imkanlara baş vurularak 
Reşatbcy muhali esinde J Ukscltilmckt:c 
olan modern .: ismet JnönU ~ ilk mek· 
tc::bi inşaata bugUn hayli ilerlemiş bu
lunmaktadır. Nafia dairc~i muduru 
nıuhendis Hay salim Somer'iıı de bu· 
yuk azim ve gayret sarfcderek dört 
elle sarıldıgı bu mekteb, clers sedcsi 
içinde mutlak kabili istimal bir hale 
konmuş olacaktır. 

Modc::rn Jsmct lnönU, mektebi 
10 dershaneyi, kız ve l.'l'kek:tntebcler 
için hc:ln ve pisvnrlnrı, vestiyeri, 
muallim, başmunllim \ ' e kapıcı oda· 
l:ırını, el işleri salonunu, (fü metre 
murabbaında halu ve uzun bir kori· 
doru ihtiva etmektedir. Binanın uınum 
tul'u 53,75•ve genişliği 19,60 metre· 
dir. Demir buhranı dolayısiyle döşeme• 
!eri ahsnptandır. Sesin intişarına ma

( <•eri i dörduncu sahifede ) 

··--------·· . ! f 
' - BAY lllT· ' 
* t • LER lNGlL· t 
i TEREYİ. 
• HA VAO AN* 

: ZAPT EJ)E- · t 
t . CEKMlŞ !.. : 

• - TABlt ! ... 
t HAVADAN t 
t ME~1LEKET t 
f ZAPT ETME· t 
• YE ALIŞTI 1 * 1 .. ı 

·-------.! -

Romanya'da 
son vaziyet 
Eski kralın tren in 

lejiyonerlerin taarruzu 
• 

Karoı i•viçr•d• - Ro
men bank•l•rının if g•li -
•ski n•z1rlar h•••P ver•· 
cek. 

• 
Roma: 9 ( A.A.) - Eski Roman· 

yo krala Karo! ltalyadan gcçccrek 
lsziçre-ye gitmiştir. 

Bukreş: 9 (A.A.) - Polis Buk
reşteki butun bankaları i~gal etti. 
E!!ki kral Karol 'u hududa götUrmekte 
olan kususi trene bir kJç yUz leji
yoner tufek ve rnvc::I verlerlc ateş 

etmiş ve treni başka bir loksmotif 
ve otomobillerle Yogoslavya hududu· 
duna kadar takib etmişlerdir. Lejyo• 
nerlerle trendeki muhafızlar arasında 
mUsademelar olmuştur. 

Bukreş: !J (A.A.) - Romen ga· 
zctclerinin neşrettikleri kanuolarla 
kararnamelere na1araıı yUksek rUtbe· 
li hakimltrdc:n mlHcşckkil bir komite 
eski kral Karolun zamanında başvc· 
killik, nazıriık ynpmışlardaıı hesap 
soracaktır. 



Sahife 2 

San'at Mektebi 
(Başmakaleden artan ) 

Halbuki yazı n zirai faaliyeti bu 
nevi insanlara nisbetsiz bir derecede 
ihtiyaç gösterecektir. Bunları o zaman 
nereden bulacağız. Otomobil sürmek, 

bir vidanın yarımyamalak sıkıştırmasını 
ve açmasını bilmek, tarlada bir traktörü 
kullanmak demek değildir. Çalışma 
kabiliyeti uzun olan bir takım makine
lerin vaktinden evvel çiftlik köşelerine 
atılması, bu makinelerin bir takım bil
gisiz insanların eline düşmüş olma

sındandır. 

Adana ziraatinin büyük çapta de
ğişmekte olduğuna nazaran, bu faali· 
yeti sırasında hiç bir müşküle tesadüf 
etmeden tanzim edebilmek için bir 
san'at mektebine ihtiyacımız vardır. 
Bu iş üzerinde alakadar makamların 

şimdiden nazarı dikkatini celbederiz. 
Adanaya her hangi bakımdan bakılır
sa bakılsın makine işlerine vakıf bir 
çok adamlara ihtiyacı vardır. Geniş 

bir müessese tertibatı, bir çok fabri
kalar, ve bunlarla beraber yürümesi 
zaruri görülen bir takım zirai san'at 
müesseseleri bizden iş adamı bekle
mektedir. 

Ferid CeUU GUven 

Ressam Edib Hakkının 

Çukurova etüdleri 
C'. H. Partisi Genel Sekreter

liği tarafından yurdumuzun muhte
lif noktalarına gönderilen ressam
lanmız ar~slnda şehrimize gdmiş 
olan Bay Edib Hakkı Köseoğlu 
etüdlerine devam etmektedir . Kıy 
metli genç ressamımız Adanadön 
bir çok manzaralar tesbit etmiş btt· 
Junmaktadır • 

Tayinler - Tahviller 

Pamuk islah istasyonunda müs. 
tahdem Muharrem Buğaç, zirai teş· 
kilat servisinden ziraat muallimliğine 
tayin edilmiş ve Kırıkhan- Soğuk· 
su köy eğitmenleri yetiştirme kursu 
ziraat eğitmen şefliğinde istibdamı
tıın muvafık görüldüğü Ziraat veka 
Jetinden vilayete bildirilmiştir. 

* 
Ankara erkek Lisesi tarih mu

allimi Bay Nazım Tarhan, şehrimiz 
muallim mektebi tarih muallimliğine 
naklen tayin edilmiştir. 

Yüzücülerimiz iyi bir 
derece alamadılar 

Devrilen ağaç 
' 

Sinemadaki halkı 
oldukça korkuttu 

Pazar günü akşamı "Yazlık Si
nema,.da Batakhane Çocuğu adını 

lzmir ft'uar müsabakalarına iştirak ı 
etmek üzere pazar günü Mersinde, 

Meisİn ve Adana yüzücüleri arasın
da deniz~e 7a~ılan seç~e~erde iyi / 
derecelen kamılen Mersmlı genç~er · 
almışlardır. Yüzme havuzunun ha!a 
bir türlü doldurulmamsı yüzünden 
antrenmansız kalan ve bu sebeple 
kendilerinden beklenilen randımanı 
veremeyen Adana yüzGcülerinin ant· 
renmanlı Mersinli gençler arasında 
dun derecelerde kalmalarını tabii 

görmek iktiza eder. 
İyi bir su sporları aj'ınına malik 

bulunan Adsna yüzücületİı yüzme 1 

havuzunun doldurulmaması karşısın- 'ı 
da bir kerre daha biiyük bir avan
taj kaybetmiş oldular. 

. taşıyan fılmin gösterildiği sırada seyir 

ciler büyü< bir tehlikeye maruz kal
mışlardır. Filmin heyecanlı bir anın· 
da büyük çatırtılarla ~opan 9-10 
metre uzunluğunda kalın bir ağaç 
dalı karanlıkta oturan seyircilerin 

İzmir müsabakalarına Mersin!i 
gençler iştirak edecek ve Adanadan 
yalnız Mahmut Güvenç alınacaktır. 

Yüzücü kafilesi pe•şembe günü Mer 
sinden hareket edecektir. Gençlere 
muvaffakıyetler dileriz. 

----

üzerine devrilerek altında· kalan ma· 
sa ve san.:Jalyaları p1rç'ilamıştır. P~· 
niğe uğrayan yüzlerce seyirci ara!ıın· 

dan mucize kabilinden hiç bir kim· 
senin burnu bile kanaınamıştır. Ağaç 
devrilm ~si1 filmin oynadığı bir za
mana tesadüf ettiğinden ve ağacın 
yere serdiği elektrik tellerinde cere
yan olınadığınd in mühakk~k olan 
bir fdaket al !atılmıştır. Bilh1ssa 
çocukların feryadına koş ~n polis 

Sahte komiser 
mahkemede 

ı kuvvetleri sükuneti temin etmişler, 
az bir zaman zaı f ında kopan teller 
tamir edilerek filı:'le devam edilmiş 

Kendindrn gl'çecek derecede ser. 
boş olarak Mehmed Ali ve Kerim 
isminde iki ki~iye : 

" - Ben polis komiseriyim .. Si· 
zi k?.rakola davet ediyorum , buyu · 
run. ,, diyen Konyalı Mehmed Betin 
adında bir şahıs İkinci Asliye Ceza: 
mahkemesine verilmiştir. Bay Meh- j 
med Betin, mahkemede verdiği ifade 
sırasıııda : 

11
- Vallahi hakim bey, ne yap

tığımın ben de farkında değilim . 
Gözü kör of sun .. Serboşlukla bir 
halt etmişim. Halbuki ben ne poli
sim ne de komiser . Affedin ,, de
miştir. Hakim suçluyu serbest bırak. 
mıştır. 1 ... 

tir. 

İlkokullarda derse 16 
Eylfılda başlanıyor 
Şehrimizde ilk mekteblerde ted· 

risata 16 Eyh11da başlanacağından 
maarif müdürü Ekrem Gürsel dün 
mektebleri teftiş etmiştir. 

Bir İşçi kadın kendini 
makineye kapbrdı 

Ziraat Bankası Çırçır fabrikası 

işçilerinden 40 yaşlarında Bayan 
Sultan kazaen makineler arasına 

düşerek ibtiyar vücudunun muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralanmış· 
tır. Sultan tedavi altında bulundu. 
rulmaktadır . 

rF 
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,kral Karol'a dair 
Romanya'nın başına gelen son hadiseler, önce Be· 

sarabya ve Bııkovina'ya. sonra Transilvan) •• ve Dob
l'uca'ya, en sonra da biı.- kırala maloldu ; oı\ yıllar 
içinde ismi çok geçen, resmi çok görulen, S { : çok d ıı · 
yulan kral Karol, sabalıın alaca karanlJğrnd. t ,Jümdan 
inmeğe, tacını çıkarmağa vo apar, topar '- •,vnre ile 
memleketinden uçup gitme~e mecbur ol mu~ t ... 

Avrupa ıiyaset ufukları ilk bolutlandı,ğı <>ır:darda 

Romanya'dan bahseden gazeteler, c: bu meııtl ... kct .sımr
larında tahkimat yaptırdı; kral Karol çukur u veya hen· 
deği denilen bu tab.kimat, tankların geçıne'iiı .. mani o
lacaktır> diyorlardı. 

Evvelki gUn aldığımız haberlerdett sonra insanııı, b.:ı.-

ziıı hazin, ~öyle duşUneceği gellyoı.-: 

- Acaba kral Karol lce~di kazdırdığı çukura ken.· 
di mi duştu·? 

EıJer Kralın kendi oğlu lehine tahtından nasıl fcra· 
gat ettiğine dair verilen tafsilatı okudunıızsa ö,ıreıımi~
sinizdir ki bu karara yeni Bı.şvekil veya <d"vlet zi
mamdaru ve yahut adiyle saoiyle diktatöl" general Aıı· 
fonesku'nun VCl"diğİ bir Ultimatom sebt:p olma~tur. 

1 lalbuki bu ganerali i~ başına iki Uç gUn önce aynı 
kral Karol getirmişti. Şu halde fll eski beytiıniı;i ru· 
menceyc tercUme ediniz: 

Kendi elimle yira kesip verdiğim kalem 
Fetvayı htiııu nahakımı yudı iptida.- T. 1. 

Türksöıü 
Müdürlüöün• : 

Sayın Bay; 4' 
7 Q/940 gün ve·~ 

tenizin ikinci sahife~ 
nunda "Ceyhan bel 
otomobili ne halde? .•. 
bir kısmı hakikatı de 
görüldUğünden ce~ 

. !'11• kanununun 35 jncı · 
ilk çıkacak sayınızda '

0 
ni punto harfle ayrıe 
rica ederim. 

1 - Yangının 

belediye amelesinin .. Y ~ ay 
miyorsunuz. ihmll kıJÇ;hkti 
Fakat hilafı h3kika~ ıı ny 

mak doğru değil~ır·~sa 
bölgemizin hemen el1 .

1 • 1 
lıığuyla taıunan bır. bit 
hatayı işlemesi derıl1 i~ ın 

2 - Yazınııın 
Belediye yangın ot0ı1l0 
diği bildiriliyor ki, b.LI, 
tir. Yangın otomo?,ild 
birlikte yangını sonv~ 
yardımlar yaptığına 

bulunmuş olan hal~ ş;, 
zin "Alınan mah.J(l'I 

hB~ 
yazdığına nazaran ır 
madığı anlaşılınakt3d 'I 
ğımız şekilde cere.va11

.dl 

ve tekzibini rica ede;J 
Ceyhan 

Türksözü: Ce~baO 
isi imzasiyle aldığıınıı 
yukarıya koyuyorı.ıZ· di 

ı -· Evvela bele · 
sını söyliyelim ki, ta~i' 
hakikatleri kapama~;.~ 
bir de~ildir. Söytedı t 

o s 
muş ve bu yangın e t 

yenin yangın otoı1l0;" 
görememiştir. BunUl1 z~ 
diyenin ihmalidir. ot:~ 
da benzin yokmuş. cı'. 
tan sonra, şoför bulLI ~ 
otomobil yangın 

söndürüldükten sonr3 

miştir. k 
Yangın da anca rd1 

gayreti ve halkın ya 
müştür. J' 

2 - Genç Bel. 
zctemiz hakkındaki t 
şekkür ederiz. fak~ 
sihat vermeden eve fl~ 
ha dikkatli, daha ~~ 
bildiklerimizi öğre\,r. 
yırlı iş görmüş oıur~ 

3 - Belediye ~ 
çük bir hatadır) ~~:if.1 
ruz ki Ceyhan ıt çsır f 
kabul ve tekıibi11e 
açıkça tekid ediyor·. 

ihmalin küçük ~~f 
ilk defa Ceyhan B 
zından işitiyoruz. i 

Genç ve işe Y~ 
Belediye reisini bU ı J; 
bize acı verdi. fJ'f 

Biz de, Ce~ha~,;ıJ 
küçük bir ihınalı 11 . ~ 
miyecek kadar fecı rl'' 
bileceğini hatınnd• 
ederiz. 



TORKSôZO 
3 Sahile 

tiRKSÖZÜ 

Abone Şartları 
12 Aylık l?OO Kuruş 
Aylık da abone y:ıpılır 

1-/)ış mf>nıleketler için 
Ahone bedeli dı•gişmr.:: 
yalru;:. pn~ta. masraft 

zammedilir. 
2 - //Unlar için idart>ye 
müracaat edilmelidir. 

tnerika hava subayları 
lngilterede çalışacak 

Nevyork: 9 ( A. A. ) - Nevyork 

Yıtıis muhabirinin bildirdiğine göre 

tiyle ltalyan ve Almanlar nasıl Is· 

Yada ve Franko yanında çalışmtş· 
sa bazı Amerikan subaylarının da 

ilterede çalışmalarına müsaade ve· 

hlesi muhtemel göı ülmektedir. 

Elli destroyere lngiliz 
bayrakları çakildi 

.
1 
Ottova: 9 ( A. A.) - Amerikanın 

~ tereye verdiği elli destroyere bu 
ah ı.. ·ı· k"l · t' "'il ız bayrakları çe ı mış ır. 

- -·-
Bir. Alman iaşe 
aenıisi batırıldı 

. londra: 9 (A.A.) - Amirallık 
ı~esinirı tebliğine nazaran İngiliz 
nız kuvvetlerine mensup tayyare· 

Norveç sahillerinde iki düşman 
ierniainc hücum ederek birisini 

tarnuşfar, diterini de mürettebatı 
•~ından. terk edilmete mecbur e· ı 

1ılerdir. 

DAVID GARNETT 

Alman üslerinin 
bombardımanı 

Müthiş yangınlar çıkh 
hasar pek büyük 
Londra : 9 ( A. A. ) - İngiliz 

hava nezareti , lngiliz booıbardınıaıı 
tayyarelerinin fena ru'yet şartlarma 
ve fiddc-tli mUdaf aaya raEmen işgal 
altında bulunan Manş limanlarını ve 
Almanyad:ı bir çok silah f abrikala
rını cephanelikleri , depoları 1 sanayi 
mUesseselerini bomb:ılııyarak buyuk 
yangrnlar Ç\kardıklarım bildirmekte· 
dir. Keza Almanyada ve işgal altında 
bulunan bava meydanlarına t"arruz 
edilmiş ve bir çok tayyare tahril> 

·olunmuştur . 

Hutzinger Vişiye geldi 
Vichy : 9 ( A. A ) - Fransız 

mütareke komisyonu reisi olup har· 
biye nazırlıtına tayin edilen Gene· 

ral Hutzingcr Vişiye gelmiştir • 

Fransız-Japon konuşması 
devam ediyor 

Vichy : 9 ( A. A. ) - Hindiçini 

hakkındaki Fransız • Japon müza· 

kereleri devam etmektedir . Bu mü· 
zakerelcr neticesinde iki taraf men· 

f aatlarının telifi kabil olacağı ümid 

edilmektedir • ' 

Mısıra gelecek kuvvetler 
Kahire : 9 (A. A.) - lngiltere· 

den, Rodezyadan, Hindistandao ve 

Avuoıturyadan asker ve harp malze· • 

mesi getiren bir gemi kafilesi Mısır 
limanlarına ıelmiştir. kafile seyaha· 
ti esnllmda düşman denizaltısma 
veya tayyareler ine rastlanmamıştır. 

Çeviren: NEVZAD GÜVEN 

Tilkisinin hareket tarzı karısından bekli~e.bileceği b.ir 
. ı uş aıbı olur ve hıç tekilde olmadığı zaman kalbınden vuru m •. . • 

bir şey onu, tilkisinin bu suretle kendi kendısını d u~lutb~l~sı 
k d . . d.. .. d" Bu bakımdan enı e ı ır a ar derın bır yese uşuremez ı. . 
ki, Bayan Tebrick'in eskiden bu kadar iyi bir &ur.et.le b te~bı· 
ye a-örmüı bulunması ve bilhassa yemek yemesının ; .a
dar zarif olması esef edilecek bir şeydi. Eğer 0 da, enı:. 
bir kere kendisiyle beraber yemek yemiş olduğum ecn~ 1 

1.. b d ryle tutup, etlerini • uır prenses g-ibi masada tavuğun u unu e 1 .. •• • 

dişleriyle kopararak yemeğe alışmış olsaydı bugunku. vazı
yette B. Tebrick için bin defa daha iyi olurdu. Onu, ınsan· 
1 k . . . . M • k çok acı geliyor· 
ı zamanındakı terbiyesını unutmuş goıme . .d. 

du. Çünkü bu, hakikaten eksiksiz, ınükemmel bir tcrbıye 1 1
' 

B. Tebrick bin türlü ıztırab içinde olduğu halde ayakta, ka· 

rısının tavuk kemiklerini çatırdata çatırdata yemesini ve ~~n 
parçayı da bitirmesini bekledi. O zaman tilkisini dizlerının 
lzerine aldı, tüylerini okşayarak yavaşça konuşmağa başladı : 

S·1 . s·ı · Sc · · · b k d güç mü? Biraz - ı vıa.. ı vıa.. nın ıçın u a ar 
tn · · "den bera· azıyı hatırlamaka çalış sevgilim.. O anları yenı 
berce yaşayarak senin artık bir kadın olmadı~ını unuturuz. 
~aşına gelen bu f eliket, geldiği kadar ani bir surette geçe· 

,r-
Japonyanın Moskova 

elçisi geri çağrıldı 

Moskova : 9 (•. a.)- Al· 
men •j•nsı blldirlyor: 

Japon mahafillnden alı. 
nan haberlere göre Japon· 

ı yanın Mo•kova bUyUk elçisi 
geri çelrılmı,tır. 

Bulgaristanda umumi af 

Sofya : 9 ( A. A. ) - Adliye 

nazırı umumi af iliin edilecetini · 

söylemiştir • 

lskenderiyede alarm 

lskenderiye : 9 ( A. A. )- Gece 

bir saat süren bir alarm verilmiş 

hiç bir bomba infilaki işitilmemiş· 

tir. 

Alman tebliği 
• 

Berlin : 9 ( A. A )- Dün gece 

lngiliz tayy!lreleri yeniden Hamburg 

üzerine hücum yapmışlar v·e halkla 

meskun mahallelere bombalar at· 

mışlardır • 

Maltaya hava hücumu 

Malta : 9 ( A. A. ) - Dün bü· 

yük bir düşman hava teşekkülü 

Maltaya akın yapmış, binalarda ba· 

z.ı basar ika eden bombalar atmıı

tır. iki düım•n tayyaresi düıürüldü. 

Dobrlce'nln 
tahliye işi 

Sof ya : 9 ( A. A. ) - Romanya 

ile Bulgaristan arastndı imzalan an· 

laşma mucibince Bulıariıtan Dob· 

riceyi aynen 1912 deki hududu ile 

geri almıktıdır. Bulıariatandıki Ro· 
menlerle Romanyıdaki Bulgarl1r 

mecburi mübadeleye tibi lutulıcık· 
lardır • 

Bulgaristan 450 milyar levı mu· 

adili bir meblaiı ley olarak Roman· 

ya hükumetint: verecektir • Bulgar· 

lar Dobriceyi 15 Eylulde iogale bıı 
!ayacaklar ve ay nihayetinde itrıı 
temamlanacaktır. 

lngiltarenin 
bombardıma 

(Birinci söhifcJcıi artan) 
ağır surerte yar.tlandıfı tahmin edil· 
mektedir. 

Londra : 9 (a.a) - Dün a-ündüz 
ve gece lngiltere üzerine yeniden ha· 
va taarruzları olmuştur. Gece Londra
da verilen alarm dokuz saat 45 daki· 
ka sürmüştür. , Ve bu alarm harbin 
başlanğıcındanberi Londranın a-ördüa"ü 
en uzun alarm olmuştur. 
Londra:9 (a.a) -Alman ajansının lniİ 

!iz hava kuvvetleıinin Almanya üzerine 
taarruzlarına nihayet vcıincıye kadar 
Alman tayyare~rinin Londra üzerine 
milyonlarca ton bomba atacakları hak· 
kındaki bildirişine cevaben selihiyet
tar lngiliz mahafili şöyle demektedir: 

lngiliz hava kuvvetleri, Alman 
harp makanizmasının kendi açtıtı har· 
be devam edemiyecek vazıyete a-elin
ceye kadar Alman yadaki askeri hedef· 
lere taarruza devam edeceklerdir. 

Londra : 9 ( A. A. ) -
Evvelki günkü hava muharebele • 
rinde 99 Alman tayyaresi düşürültnüş, 
21 İngiliz tayyaresi de kaybolmuıtur. 

cektir. Bundan emınım. Bütün bu haller, o zaman bize kütü 
bir rüya gibi gelecek. 

SiJvia bu sözleri mükemmel bir surette anlamış ve yap
tıklarına pişman olmuş gibi göründü. Ve hazin bakışlarla ko
casını süzdü. 

Fakat, ayni öğle üzeri, kocası ile beraber g-ezmete çık· 
tıklan zaman B. ·ı ebrick onu ördeklerin bulundutu tarafa 
ie•lmekten men için dünyanın zahmetini çekti. O zaıııaıı ak
ıma hiç le hoşuııa gitmeyen bir fikir geldi : Demek kı artık, 

karısını, öldürür korkusiyle bir kuşla yalnız bırakmaktan çe· 
kinecekli. Bu fikir ona çok azab veriyordu. Çünklı, karısıııa 
bir köpcte olduiu kadar bile emniyet edemiyccektı. l:Sır kö· 
peki pekala evdeki butün ehli hayvanlarla yalnız bııakabilır· 
dı. Köpeklere, ne kadar aç olurlarsa olsunlar, dokunmıyaca· 
gınc.Jan emin olarak her şey emanet edilebilirdi. Fakat tılkısi 
ııe ış değişiyordu. Ona, en küçük bir emniyeti btiı: kalına· 

mı~tı. Bununla beraber Silvia bır çok hususla hala Lir tilki· 
den ziyade bir kadın olarak kalmıştı. Mesela, B. Tebrick her 
hanii bir mevzuda onunla konuşabilir ve onun laı alıııdllll 

mükemmel suretle anlaşıldtkına da emin olabilirdi. 

Bu hususta o, daima kocalannııı esiri olan ve ev işle· 
rine ait küçük ve manasız teferruattan başka bir şeyden an· 
lamıyan şarklı kadınların çok üstünde idi. (*) 

B. Tebrick'in dinin ehemmiyetini ve dinf vazifeleri pe· 
kala anlıyordu : Her akşam kocasının duasıııı derin bir hu
~üla dinliyor ve dini günlere leınamiyle riayet ediyordu. 

Ertesi gün bir pazardı. B. Tebrick hiç fena bir şey 
aklında olmadan tilkisine ınutad piket partisini teklif etmişti. 

- Sonu Ver -

Mulaaniria, Türk kadıuıııı ıarklı 1aymadıtı içia bu tıiikmtia hriciade 
kalacafuıı lfı.rata lüzum iÖrmaditiııdH ..,ılııiı. 



::::: llllnldl ••tmakaleler = 
r Fa• Rıflu iki harp 

---- ııyeai baıhiı alhnda 
l'-"ilttia ~-- lutaı.lnaı Alman 
tBhakkümünClen ve ~lmanlarm da 
dellialıeıi lnfÜİI ıtlİlıaldhninden kur· 
tırmık istedikleri baklund•ki beyı
natı bahiı ıdevıuu ederek en iyi 
çarenin hiç bir de~ti diter bir 
devlete tımbz ettirmiyecek olın 
ıitltıfanma of dutunu ve fakat bü · 
yülc: l:Rvfelferin &una kat'iyen Am~
rilianm denizler meselesinde lngilte· 
te)'i temamtle t\İtfufu, antlosakaon 
aleminin denizl~ri hürriyetinin son 
blear ol*rft t~altli ettitiAi yazıyor 
ve l>unun için liarbin çetin, amansız 
Ye uzun oticatı mutsleısmda bulu
dUfot. 

r• ikdam 1 Abieirı Dıver , Al· 
mantarın hava bom· 

bardımınları 118 !Afini limanlarını 
tamjb fdep laptcreyi aç ve ham 
maddesiz barakmay.a çalıştlklarını 

ve fakat ı..m. hava müdafHSI 
karıı11nda buna muvaffak olacak-

. lanmn çbk ıü~ olclupnu yaz· 
_maktadır. 

w ili olmak içia muzaaf dö1cme ,Y•pıl · 
~·ı ve liaımıclea ftrtibat alınmıttır. 

Demir buluomımuuıa ratmen 
zeminrt&:atla birinci kat vua bina· 
11 umumi ~de ~ı.,..Cllk .. ret· 
te putrcU~rden mute~ekkil bir u· 
mumi ~laall muv.ffıkiyetle ikmal 
ecülmittir. 

U.....-U :69 ve ,,en büyük ıe
niıliti 30 mttre ohu -ve ktrk•r ki· 
fllJk 72 metre murabbaı eb' admda 
4 aulif ı, 22 metre n.urabbıında dak · 
tilo derıblıacsıni 25 metre' murab. 
ba1nda emtaa oduu.ı, muallim, ıek 

- r;ıer, müdür, muavm odalanm, 18 
metre murabbunda den malzeme· 
ai odasanı, 17 metre murabbamda 
aytlU •r -..ra. 90 .metre murab· 
bmnda Wı aolü, bol plı leDİI ve 
uzun bir koridoru muhtevi bulunan 
·r.earet~i.. binuı ise, yurdu· 
muida en- yem tar:uta yükselen bir , 
mckteb manarall ~&ermektedir. 
&arum katladı ayttti 3 ~Dİi oda 
ve. uzun bir koridor •ardır. IWinci 
katta SS mette mufabbaında bir • 
kiqaya oduı, fİne ayni eb'adda bar · 
kimp li~atuvan ve bu liboratu· 
v• için 25 ımelre murabbamda bir 
bönfik ~ • .,, :tMr fizik derahaaui, 
bir kı1ab deposu, 60~ue murabba 
aa .. bir k~tüpbane, M ihtiyat oda 
ve bir koridor .._cvcuttur. 

; Jicnüı ihaleye çakıralmıı olan 
20 b~ liralık İnfl•l ile de binama 
kullanabilecek bir ıeal alabilmeli 
i~ elektrik ve su teaiuta, ııvalan 

ve Nİr jhtiyaçlan yapdacakbr. 
Mektebin spor bahçeleri, jimau · 

tiWıanai, parkı, voleJ.bol ve teniı 
ua.a.n da bilihare teıiı edilecek· 
tir. Halihazuda kaba intaat tama· 
men bitmiıtir. Kinunuevvelde reı· . 
mii klfadi itta ecliteeelrtir. 

TORKSôZO 

Dede dağında başlıyan 
fine araştırması deva 

Kazı neticesinden ümitler kuv~ 
Aldıtımız malfimıta ıöre, 

Cımilli ve lnn~pli büyütü arasın
daki Dede - datında yap1lan define 
kazısı bu günlerde fHliyetini artbr 
m11hr. Şimdiye kadar yapılan kazı 
neticesi iki uat ıüren uzun ve ·iki 
İDJanJn ıeçebilcceği beı metrelik 
derinlitinde bir yol ve bu yol kıyı· 
larında bir çok irısan kafalarma. ait 
işaretlerle taştan oyulma güzel bir 
dibek elde edilmqtir. 

Söylenditine ıöre bu kazılan 

yer çok eski bir zamana ıit oldutu 
ve burasını muhbirliyenler buranm 
haritasını suriyede bir ermeniden al
tlaklar1 ve haritada göaterilditinc 
görede burada üç oda ve bu üç o· 
danın ikisi boı birisi dolu ve oda· 
lırın ortumda bir kum yığını içinde 
çok kıymetli üç heykel ve yine bir 
yerde de külliyetli miktarda hazine 
oldutu gÖlterilmekte imiş. kaz.dan 
iyi netice ahnacatı umulmalctad1r. 

ilin 
Adana Kız lisesi müdürlüğünden: 

Erzak1n cinai Mikdarı muhammen bedeli 'I• 7 ,.Stewıinat tutuı 

Koyun eti 9000 kilo 38 kuruı 2.56.50 
Süt 2000 ff 12 ff 18, 
Kuru ıotan 2000 ff "6 .. 9. 
Salça 500 " 2S .. 9.38 

Zeytin 300 ff 30 
" 

6.75 
Patateı 2000 ff 6 ,, 9.45 
Yofurt JSOO lf 13 " 34.13 
Kuru f11ulya 
(maden) 2000 ff 20 ff 30. 
Beyaz peynir 1000 ff so .. 37 . .50 
Kaıar 700 ,. 60 .. 31.50 
Sabun (Miliı) 1000 ff 40 .. 30. 
Çımqır ıoda11 2SO ff 10 ,. 1.88 
Pirinç 3000 

" 
28 •• 63. 

Zeytin yatı 
(birinci nevi) ısoo 

" 70 ff 78.75 
Ekmek birinci 
nevı 25000 .. JO,S ff 21U.25 
Sadeyat (birinci 
nevi) 2000 ff 115 

" 172.50 
Kok kömürü 4 ton 3.SUO " 10 • .SO 
Griple maden 
kömürü 50 

" 
2500 

" 93.15 
Kardm111Mfe 
odunu 10000 ff 1,2~ H 9.38 

1- Adana Kız Liıeıi. pansiyonunu 1-10-194() ta..ibinden 31-5-
1941 tarihine kadar sekiz azhk muhtelif yiyecek ve yakacaktan 3-9-

1940 tarihinden itibaren 20 ıün müddetle Çile ekailtmr.ye konmuıtur. 

2- Eksiltme Se,bın Maarif müdürlütiiode 24 Eylul sah ıünü tım 
ıaat 9 da toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3- EkıiJtmeye ıireceklerin 2490 117ılı kanunun 2- 3 üncü mıdde
leri mucibince lizım olın ve.aiki ile yüzde 7,S nisbetiode muvakkat te· 
minatlarmı ekıiltme ıaatinden evvel mal 11ndflına yatarmalan liz11ndır. 

4- Şartnameyi ıörmek istiyealerin pazardan mıda her pn panlİ· 
yon muh11ebeaine baı vurmaları 12218 3-10- U - 21 

lnhiaular umum müdür
lüğü Adana Tüton f abri
kasından: 

1 - Fabrikamızın 3500 ton 
tahmin edilen nakliyatı bir ıeoe için 
ekıitmeye konulmuştur. 

2 - Nıkliyatın muhammen be 
deli bin iki yüı küsilr liradır. 

3 - ~artaıme para11z olarak 

fıbrika müdüdiitüaden.al ... 

4 - Muvakkat teminat 90 tirı 
dır. 

S - Eksiltme 4/ Teşrinievvel/ 
940 Cuma rünü ıut 14 de fabri. 

kıda yapdacatından isteklilerin Fab· 

rikı Müdürlütioe müracaatlar1. 

9-23 8- 23 12199 

Adaaa askeri 
k9misyonund• 

1- Ad.na ı 
lik ihtiyacı için ( 
cin 6-9-940 pnii 
nacaJı ilin edibniflİ; 
lip çakmalDlfbr. 

2- 16 -9-9.40 
aat 1 O da yeaidea 
cıp.daa iıteldilerİll 
ıtta temiaatlari1le ! 
ukeri •tm.&ma 
racaatlarL 

• 

Ankara oteli · 
iıtiyenler müteciri 
miirtıCMt edebilir. 

12287 

• 



• 
yerine çelik 

a~bin zariıretJ,.ri ve tasarruf dü 
h~uncelcri her türlü imalatta bü 

' ır değişiklik husule getirmiştir. 
ln neticesi o!arak birçok imalat. 
•kır .. 
. ' pırmç ve tunç gibi mad· 

~rı Yerini çelik, hafif olması ve 
l'a en tasarruf yapılması lazım 

~
Yed erde de çeliğin yerini alü. 

11 nı tutmuştur. 
ınd· ıyc kadar AJmcmyada eks· 

~
.,. okonıotiflerinin bir çok kısım· 
v'~ lllesela ocağı, kazan borula· 

.J",r~vhal~rı ekseriya bakırdan ya. 
,..1 u. Bır lokomatif için kullanı· 
"'IClr • • k I e _,,d~. pırınç ve tunç 7,000 i o 

,)tııdi . I k 
1 

ısc bunun yeıine yalnız , 
1 u 1arıılınaktadır 
~ri 10kornotifler~e bakır, tunç 
r~·nç Yerine şimdi ç.-lık kullanıl· 
• ır~ lllukabil şimdiye kadar va· 

,. a kulanılan çelik yerine de 
;om kulJanılmaktadır. Çünkü 

/: km hafif olduA-lmdan çelik 
, ind ullanılrnası ile her vagonun 
' 

0 
c~"30Q kilofuk bir tasarruf 

t, ıvıa f 1 ":;&o ama ih bu suret e yapı 
) ,.,-d lllotıf ve vagonların eskileri ı 

ayanıklı olmadığı muhakkak· I 
~Q b~ ı llyük linu\n 

.Y"llr.ı' 1 Se/e an hesaplara ve muka 
re n d" f- lirn :ızaran unyanın en 

1 J anı Brezilyarıın merkezi 
arı · 

"~ d~ Mıro olduğu anlaşılmıştır. 
1'j li or dağları ile muhat o
l~ 2cırrı~~ın uzunluğu 36 ve ge· 

!tted· ıloınetredir. Derinliği de 

1111 ır, Bütün dünya devletle-
llıala b ~I b "1 urada toplanacak 

"°•td 01 denıir atma mahalli bu· r ~r. 

!banın h b· Sat ı 429 kilometre mu. 
).lrı ır babri saha teşkil ettiğin 

Ya d rn °nanmala rı burada ser 
"1 ~~vra. yapabileceklerdir. 
~ Çındtkı 70 küçük ada bu 

r Yerin tabii manzarasını büs. 
, :lelleştirmektecir. ( 

TlfRKSOZO 

1 

Eski 
Karo u 

Romanya tahtı üzerindeki huku
kundan vaz geçtiği bildirilen Karol 
1893 de doğmuştur. Umumi harbe 
bir Rumen avcı livası kumandanı o· 
Jank işti·ak etmiş, sonra rütbesi 
ferikliğe tetfi edilerek deniz ve hava 
kuvvetleri kumand.:tnı olmuştur. 

918 de Romanyanın büyük bir 
kısmı işgal altında iken gizlice 0-
desaıya giderek orada bir Rumen 
generalının kızı olan matmazel Zizi 
Lambrino ile evfenmişti. 

Bu badise saray mahafilinde bü
yük heyecan uyandırmış, izdivacın 
bozu!ması için Karo! çok sıkıştırıl· 
mı~tır. 

Fakat genç prens Zizi L~mbri. 

-
va ·kr lı 

ralı hayatı 

nodan ayrılmamakta ısrar etmiştir. 
Saray ve hükıi:net iki sene uğraştık. 
tan sonra ancak 920 de bu izdiva-
cın meşru olmadığına ve binaenaleyh 
hükümsüz addedildiğine dair temyiz 
mahkemesinden bir karar almışlar
dır. 

Bu karar üzerine prens, Ziziyi 
unutması için, uzun bir seyahata çı· 
karılmıştır. Karol bir lngi 'iz gemisiy. 
le bir devrialem seyahatı yaptıktan 
sonra Bükreşc dönmüştür. 

Karol avdetinden sonra evlenme
ğe karar vermiş ve Yunan kralı Kos· 
tantinin kızı, şimdiki kral Jorjun kız· 
kardeşi pr~nses Helen ile nişanlan· 

mıştır. Bir müddet sonra da düğün· 
leri yapılmıştır. 25 birincikanuo 921 
de, bugün kral olan prens Michel 
(Mihael) ~doğmuştur. 

Karol bir müddet sonra kendini 
yeni bir gönül macerasına kaptırmıı 
Madam Lupesko isminde bir kadım 
sevmiştir. Annesi ve babası .bir ara· 
lak kendisini bir manastıra kapamış· 
)ar, madam Lupeskoyu unutturmağa 
çAlışınışiardır. Fakat Karol Manas· 
tırdao çıkar çıkmaz yine madam Lu. 
peskonun yanına koşmuş ve karısm· · 
dan ayrılarak 925 de Romanya tah· 
tı üzerindeki bütün hukukundan fe
ragat etmiştir. Bunun üzerine oğlu 

Bir Y aYdımcı Polis 
T eşkilitı Kurulacak 

l 
prens Michel veliaht ilan edilmiştir. 

927 de Romanya kralı F erdinand 
ölünce yerine tahta, henüz 6 yaşın- J 
da olan Michel geçmiştir. Ayni za-
manda bir de niyabet meclisi teşkil 
edilmiştir. 

Bu Teşkilat mensupları yalnız 
harp vukuunda vazife görecek 

lstanbu!: 9 (fürksözü muhabi· 1 
Altın piyasada düşüyor 

rimizden) - H~va hücumlarmda 

polise düşen vazifeleri öğrenmek i

çin kurslar açılmasına karar veril-

miştir. Yalnız bugünkü polis teş · 

kil~tı bir harp vukuunda bu işi yap 

mağa kafi gelmiyeceğindeo bir yar· 

dımcı polis teşkilatı yapılacaktır. 

Kurslara girerek yardı rnc• teşkila • 

ta dahil olacakların askeri mükel· 

lefiyetlerini ikmal etmiş olmaları şart 

tır. Bunlar kursu bitirdikten sonra 

gene eski vazifelerine devam ede. 
cekler, yalnız bir harp vukuu;ıda 

derhal polis elbiseleri giyerek teş. 

kilatta vazife alacaklardır. 

1stanbul: 9 (Türksözü mul11bi · 
rİmizden) - Altın herügn düşmek· 

tedir. Dün 2035 kuruş üzerinden 

muamele görmüştür. 

f-Iatay Valisinin tetkikleri 

Antakya: 9 (Türksözü muhabi· 
rinden) - Valimiz Şükrü Sökmen· 

süer refakatinde Vilayet Jandarma 

Komutanı ile Nafıa müdürü olduğu 

halde dün Bedirgeye giderek çayın 

sırası üzerinde tetkikat yaptıktan 

sonra akşam şehrimize dönmüş -
ilerdr. 

Sabık kral Romanyadan iptida 
lngiltereye, ardan da Fransaya git· 
miştir. Fransada ekseriyetle su ve 
eğlence şehirlerinde görülüyüordu. 
Uzun müddet Nis ve Monte Karlo. 

· da kalmıştır. Fakat bu müddet zar· 
fında Ro nar.yadaki do ıtlariyle te
ması muh faza etmiştir. 

Nihayet, zemini hazırladıktan 
sonra 6 haziran 930 da bir tayya
reye binerek Bükreşe gitmiş ve 
kendini yeniden kral ilan etmiştir. 
Küçük kral Michel tekral veliaht 
olmuştur. Karol o zamandanberi Ro· 
manyanm mukadderatına bakim bu· 
lunuyordu. 

Yeni kral Michel 921 doğduğu
na göre şimdi l 8 yaşında bir genç
tir. Geçen sene sinni rüşte vasıl ol
muştur. Genç kral iyi tahsil görmüı 
ve Romanyada herkese kendini sev· 

dirmiştir. Genç kral iyi bir spoı cu
dur. 

•:-----__ 
••adı -----
' \tij rı ve ben ... Biraz sonra lıyormusunuz ? 

cut olacatımızı zannederiz. 
h aıı asla gelmez. Haftalarca 
k eyecanıa bekledıkten sonra 

" endirni birdenbire her za. 
• ~ ~ daha yalnız bulurum. 

~'-• 1 ~Seden, her dcraguştan son· 

bı daha fazla büyür ve ah 
u h" ıs ne kadar acı, ne ka· 

unç olur . 

•:;r ( .s~ıti Prudom ) diyor ki: 
~lcrıruz , ruhların vücudlar 

sıyle imkansız birleşmesini 
'1~ zavallı aşkın semeresiz 
r.. eleridir. 
•n sonra elveda ... Her şey 
•Yatın bir safhasında bizim 
•~Y olan ve oüphesiz mah· 

. 1erini hiç bir zaman öğrene
ıı. bu kadını artık tanımıyo· . 
d~arın esrarlı ahengi , arzu 
rın sihirk1r ittihadı içinde 

ea derin kö~elerine kadar 

Eo R K s o z ü'N o N KOÇ OK u ı K A Y E s ı 1 === 
YALNIZLIK 

girdiğimizi zannettiğimiz .müstcs.na 
saatlerde bile, bir tek kelıme b z~ 
bazen hatamızı öğ'relir ; gece vaktı 
parlayan bir şimşek gıbi aramızdaki 
uçurumu aydınlatır. Bu~unla bera~er, 
dünyada mevcud en iyı şey sevılen 
bir kadının yanında konuşmaksızın , 
yalnız onun mevcudiyetini hissedcreK 
tatlı bir akşam geçırmektir · .O.ıha 

. . ı · ç ·nkü ikı mev· fazlasını ıstemıye ım... u 
cud hiç bir zaman birbirine karışa· 
maz. h 

Bana gelince: Arbk ben ru um_u 
~apadım. Artık hiç kimseye ne du: 
şiindüğümü , neye inandığımı • ne5•ı 
sevditiıni söylemiyorum. Bu acı yal· 

nızhk içinde oldukumu bilerek eşyaya 
bakıyorum. Fakat ne düşündüğümü 
hiç bır veçhile izhar etmiyorum . Fi· 
1 H erden , mücadelelerden , zevkler-

ll , imanlardan bana ne 1 Hiç bir 
• yr hiç bir kimse ile paylaşamıya· 
· ğım için her şeyden alakamı kes
. •.1. Görıniyen lefekkürüm , esrarına 
... fuz edilemez bir mıntaka halinde 
duruyor . Her gün maruz kaldığım 
:.uallere cevap vermek için basmaka-
lıp cümleler kullanıyorum. Konuşmak 
zahmetini ihtiyar etmek isttmediğ"im 

zaman yüzümde ( eYet ) diyen bir 
tebessüm vardır. Dostum .• Beni an-

Uzun caddeden ( Ark do triyonf 
de le tuval ) e kadar çıkmış ve son
ra ( Konkord ) meydanına kadar in
miştik. Bütün bunları yavoş yava~ 
söylemiş ve şimdi hatırlayamadıtım 
daha bazı şeyler ilave etmişti. 

Durdu. Paris kaldırımları üstünde 
dimdik yükselen ve uzun Mısırlı pro
filini yıldızlar arasında kaybeden , 
memleketinin tarihini acayip işaret

lerle her tarafında taşıyan yurdundan 
sürülmüş abideye, granit sütununun 
ta tepesine doğru kolunu uzataralc 
bağırdı : 

işte bak .•. Hepimiz böyleyiz ve 
bu çamurdanız. 

· Ve sonra bir kelime ilave etmek
sizin yanımdan ayrıldı . 

Serhoşmuydu? Otlimiydi ? Yoksa 
çok mu h11kimanc söylüyordu bimi• 
yorum. Bana bazen haklıydı ıibi sre
Jiyor. Bazen de aklını kaçırmıştı ua
nediyorum • 
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MATBAASI 
Getirilen yeni malzeme ile Türksözü en 

güzel işleri süratle çıkarır 

A 8 

1 

KIT APLAR, MECMUALAR, GAZETELER, 
CEDVELLER, ÇEKLER, BİLETLER, KART
VfZlTLER, HARIT ALAR, PLANLAR, MAK
BUZLAR, HER BOYDA DEFTERLER 

RENKLi AFİŞLER 
PIER TÜRLÜ RESiMLi VE RENKLi BAS
KILAR SÜR'AT VE NEFASETLE TABEDiLiR. 

, 
Pamuk - Hububat 

K[O FIATI 
CiNSi En az En çok 

'====•---= .... K~. ===s=\E-2-·1· s· 
.Kutliı 
Ma. -pa-r-:-lağ'."'.'"'ı- 1 ö5 __ 1_

4
4 __ :,--ı 

Ma. temizi 45 j oJ 

Kapı malı _6.Q._ ___ 
1 
____ 

1 

Y. Pamugu 45 47 
Klevlaod 1- 5s-;50---w--
Susaam 15,50 
K.bugd;y- 00 
uğday To. 
,, yerli 

Arpa 
Yulaf 

5,75 
3,50 
4,13 

14 

4,875 
3,6i:5 
4,35 

9 I 9 I 1940 
Kambiyo ve para 

iş Bankasından alınmıştır. 

Biçki yurdu k• 
melesine başlı 

' ·Çi Adananın ilk bı 
müe~sescsidir. Me~ 
tirdiği kivmetli rne 
Ş · · h · · urıl•' eraıtı aız meı 

lirler. Kaydolmak ~; f 
için sabah 9 dan\~ 

E
8 kadar Bebeklı .. • 

i yurdu müdür1
5
° 

1227 

Bu 

Nöbetçi 
,_,L~ve_ı ---:------1--__ 

Rayişmark 
Frank ( Fransız ) -0-00 Halk 

•-s"'""·t-er..,..,.lin~(..,._in-g=ili-z ""'") .- ---_-_-_- --5- 23, 7 5 

Ci L T 
_D __ o_la_r_(;;...A_m_er_ik_a~) __ ~I~ Tarsus KaPıJ,i 

, !.-1 _F_ra_n_k_(_i_sv_iç~r_c"--) __ ~ 

------------------~ 

1 

1 

1 

1 1 
1 

KlTAPLARINIZI Ş A RKKA Rl VEYAi-lUT 
AVRUPAKARi NEFiS BiR CiLT iÇİNDE 
GÖRMEK iSTiYORSANIZ TÜRK SÖZ Ü 
MÜCELLITHANESlNE GÔNDERtNIZ. 

ZARİF SAGLAM 

BiR ClL T BÖLGEDE ANCAK TÜRKSÔ
z Ü MÜ CELLlTHANESINDE Ç lKABILlR. 

TÜRKiYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : f 888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aians adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi ban~a muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye 

. 
verıyor 

ZiH al Enkasır.d=i kurr.bar alı ve ihbaı sız tasaı ruf hescıplarına 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adt>t 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 500 il 2000 il 

4 " 
250 ,. 1000 ,, 

40 
" 

100 
" 4000 ,, 

100 
" 

50 ,, 5000 
" 120 

" 
40 ., 4800 ,, 

160 ,, 20 ,, 3200 
" 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinae 50 li. 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylui, 1 Birirıckanun, 1 Matt 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir • 

1 

·--------------~----------------imi!"-------------

Çocuğu refaha kavuşluımak istiyorsanız Çoctık Esirgeme Kurumuna 

Yılda Bir Lira verip Üye olunuz 1 Çocuk MiJletin en kıymetli hazinesidir. j 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi· 

T. İŞ BANKAS 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Planı 

Keşideler : 1 Şubat, 1 Mayı•, 1 AOı.1••0' 
1 ıkinciteşrin tarihlerinde yapılır• ı 

. ıit" 
Kumbaralı ve kumbarasız b.esaplarda en :ı.Z ellı 

bulunanlar kuraya dab.il edilir. 

- - - 1940 İKRAMlYELERl 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

3 
" 

1000 " 
3.000 ,, 

Q 
:ı 

500 ıı 3.000 ,, 
12 ,, 250 ,, 3.000 ,, 
40 " 

100 '.l 4.000 ,, 
' 75 ,, 50 " 

3.750 ,, 
210 

" 
:?5 

" 
5.250 ,, 

b 
T. iş Bankasına para yatırmakla,' yalmz para s 

miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olur 

.. 
D. Demiryplları beşinci işletme müdürl&J 

1- 20/8/940 tarihinde yapılan eksiltmede zuhur ede~,~ 
saikinik noksan olması dolayısiyle ihalesi yapılmamış ola111 

"e mur ve müstahdemini kumaş, astar, tela idare tarafından ·~tı 
nız düğme ile alemeta farikası terziye ait olmak üzere d•.~ıl 
takriben 838 takım yakası açık ve kapat~ e!bise i_le. bu~:~~ 
kasketin şartname ve mukavelename proıesı mucıbınce ;· 
zarf usulü ile yeniden eksiltmeye konulmuştur. ı5 a 

2- Eksiltme 22/91 940 tarihinde pazartesi günü saat 
işletme binasında yapılacaktır. (1 ı 

3- Muhammen bedeli (10056) ve muvakkat temina~~.-
4 - Taliplerin ticaret odasındanalacakları sanat ve5• Jef'fı 

menin 4 üncü maddesinin G bendinde yazılı teahhütnaıJJe ~·f. 
teminata ait makbuz veya banka mektuplarını ihtiva et7 .. e a 
zarflarını 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde mühilf M ftı;. 
tayin edilen ihale gününün saeıt 14 on dördüne kadar 
müdürlüğüne vermeleri veya göndermeleri lazımdır. 

postada olacak gecikmeler kabul edilmez, . •' 
5- Bu işe ait şartname ve mukavelename projesi D1Y/ · 

Narlı, Eloğlu, istasyonlarında ve Malatya işletme kale; ... ...1 ·r 
bedelsiz verilir. 12271 30- 'f,, : 

. ,t .• v, 
Umumi neşrıf '• 1 

·d o~ı_g 
Macı r;,_a 

.. ıO aya 
Adana Türk50 ( 


