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ahiliye, Hariciye, Maliye, maarif, 
•hhat Vekillerimiz Ankaraya geldi 

) •.:_: : 10. ~ TurksözU Mulıabi· 
M ?•hilıye Vekilimiz Faik 
~ alıyc Vekilimiz Fuad A~-r · o 
~•ye Vekilimiz Şukru Sa· 

aarif Vekilimiz Hasan Ali 
he Sihbat Vekilimiz Hulusi 

~~~n İstanbuldan şehrimize 
c ~ c:rtlir. Veki1lerimiz garda 

~~~ı-r. ______ __ 

.J~A.j HÜCUMLARI 
'! NGILTERE --

~Eftlb CELAL 00YEN 
........... ~----~~~~---

Ankara : 10-9-940 

İtkar ~ . b" b'Jh l' gundenben hava har ı 
1 

assa Londra üzerinde kü· 
rı llı~eşti. Bu sıkı ve şiddetli 
Gı~ti imanlar, fngilterenin Al-

i ir ın n~e YaptıkJ gece taarruz

lngiliz elçisi şerefine 
lzmirdeverilen ziyafet 

lzmir : 10 ( 'A. A. )- Dün şehrimize gelmiş olan lngilterenin Ankara 
Büyük Elçisi şerefine öğleyin lngiliz Konsoloshanesinde akşam da Belediye 
Reisi tarafından Fuar gazinosunda ziyafetle; verilmiştir. 

·-·~·~·~.,.. . ._. ...................... ~ ... • . 
BJR 1NG1L1Z PJLOTU ! 
V AZfFESl BAŞJNDA ! 

• . .... ., ............ ~ ..... ~.~ ......... 41191 1 -

Son Bertin 
bombardmanı 
Berlin tarihte böyle bom

bardıman görmedi 
Londra: 10 (a.a.) - Londra res

mi mahfillerinde Berlin bombardman
ları hakkında şöyle deniliyor: 

Geçen cumartesi Berlin tarihinin 
en şiddetli bombardmanına maruz 
kalmıştır. Önümüzdeki aylar içinde 
Alman hükumet merkezine yapılacak 
bombardımanlar şiddetini gittikçe ar· 
tıracaktır. 

Berlin: 10 (a.a.) -· O. N. B. Al· 
( Gerisi UçUncU sahifede ) sö ul ibele olmak üzere yap· 

boyı: ~~ektedirler . lngiltere 
ıif"~ bir hır taarruzu bekl~mekte 

Uzerı· afta evvel Çörçıl , Jn
ne · cu

1111 
Şıtndiye kadar yapılan 

ctsı arının daha şiddetli ve 
aha nı~ Yapılacağını, EylUl ayı 
ttirı:Uşkil günleri geçirmek 

iteki e kalacaklarını söyle· 
ban rn 1-ier Hitler de binlerce 

ilan ın lngiJtere üzerine abla

YENi iCRA VE iFLAS KANUNU 
MUZ DÜN MERiYETE GiRDi 

f h etmişti 
İktaat~kttterde şayanı dikkat 

llıi~·ı u hücumların bir muka· 
tsj~· mahiyetinde olduğunun 
\1\1 :~· Bu sözden şu anlaşı· 
Yap~~; İngilizlerin Almanya 
a lan ııkınların çok mü· 

•2 Ya başlamış olması, ikincisi 
-Zt~dal~rına karşı bugünlük 
ap 

1 
hır hava hücumundan 

ı acak bir şeyin olmaması· 
biy 
la e n~. dereceye kadar lngil· 
uıı ~c~ı~ır bilmiyoruz . Alman 

bir erı ıçınde ötedenberi göze 
Şey vardır : 

ts)' 
ıın almak için tedhiş etmek 

.. ,, Almanlar bu tedhiş usu· 
c assa sivil halk üzerine tay· 
~~!arı şeklinde tatbik etmek· 

ın ° onya, Hollanda , Belçika , 
er· ltsliın oluşlarında , Alman 

1 
Çok müessir olmuşlardır . 

cephede harb edenlerin üze· 
Cildini .. k . d j h gosterme ten zıya e 

alk üzerinde amil olmuştur. 
lO milyonluk insanın ev· 

tkrnleketlerini terkederek so-
ırlara d'"küJ . o mesı bu yüzden 

d~ bu usul lngillercye tatbik 
~ akat, lngiltere bu imtihan· 
· affakıyetle çıkacağa benze
r ç- k-k un u , ada kendini son 

V adar müdafaaya karar ver
i~ ?aşka bir çaresi de yok· 
i:!lt~re imparatorluğu var· 

g 1 şıddetli ve sert hücum
y an ve mal zayiatına bakma

anacak, hasmını müdafaa va-
( G .. 

erısı dörduncu .. ahife<le) 

DÖGOLÜN BEY ANA Ti 

General DöKol 

Londra : 10 (A. A.) - General 
Dogöl radyoda bir nutuk söyleyerek,, 
Fransanm askeri felaketi mc~ullerı 
için bir gun dava açılacagmı, o .zamım 
bugUnkU hakimlerin sorguya çekilece· 
ğinin ~Uphcsiz olduğunu, bunları~ or· 
duyu uyuşturarnk Fran~ayı teslım t:t· 

tiltlerini söylemiştir. 

Kanada müdafaa 

komisyonu 

Vaşington : 10 (A. A.) - Kana· 

da - Amerika müdafaa komisyonu 
bügün Vaşingtonda ikinci iştimaını 
yptı. 

I 
icra ve ifJis kaouounun birçok 

maddelerini dcgiştişen ve kanuna bu· 
gUnUn icaplarına uygun bukumlcr ilfi.-
vc eden bir kanunun meclisten çık

hğıoı eveJce haber vermiştik. Kanu· 
nuo, gcnİf blr halk kutlesioı al~ka· 
dar c:ttiigi için meclisten çıkar çık· 
maz derhal tatbikata konulmamış, mc· 
riy cti iki ay sonraya talik edilmişti. 

Jki ay dolmuş, yeni icra ve iflas ka· 
nuou dundcn itibaren meriyctc gir
miş bulunmaktadır. 

( Geri~i dördUo•U ~abif ede) 

AMERIKA'DA 
::::::.=:= H A R B E ===== 

HAZIRLIKLAR 
Mecburi askerlik 

kabul edildi 
İki Mil yon asker ha
zırlanıyor ve 201 harp 

gemisi yapılıyor 

Vaşington 10 (a.a.) - Mebusan 
Meclisi Birleşik Amerikada mecburi 
askerlik kanununu kabul etmiştir. 
Reisicumhur Ruzvelt iki milyon kişi

lik bir ordunun teçhizini ve 201 harp 
gemisinin yapılması için beş buçuk 
milyar dolara yakın tahsisat kanunu 
imza etmiştir. Yapılacak gemiler ara
sında 45,000 tonilaloluk yedi mhh da 
vardır. 

• 
Almanyada Romanyadan 

bir parça mı koparacak 

ra:uı üçüncüde -

• 

Asfalttaki Akasyalar: 

- Cü/.geli ağaç dediğin böyle 

olur ağam ... 
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KiTAPLAR ARASINDA: 

KÖYLERİMiZ 
Bugün nasıldır? Dün 
nasıldı ? Yarın nasıl 
olmalıdır? 

Yazan: Prof. H. Rıfld Tankut 

le=' eyiz ve bereket kaynağı müba
lr rek Çukurova'nın istihsal ayla

rının faaliyetiyle dolu Adana 
köylerinde tahassüs ve ülkünün verdi
~i bir tahassürle dolaşmıya başladım. 

Bu yıl Çukurova köylüleri yalnız 

tabiatın namütenahi f eyzlerinden isti
fade etmekle kalmamışlar .. Rejimin de 
feyzlerinin bitmiyen temiz havasını 

kana, kana içmişlerdir. Bu yıl Türk 
köylüsü ve bilhassa Çukurova köylü
sü müreffehtir; zengindir, sevinçlidir. 
Bunun şimdilik elle tutulan yegane 
sebebi mahsul bol ve bereketlidir. ts
tihsal edilen mahsulata satış mahreci 
vardır. Mahsul eyi sahlmakta ve para 
etmektedir. 

Bu güzel gönül çeken memnuni· 
yellerle dolu gözlerin sevincini her 
köyde köylü ağızlardan duyarken he
men her konuşmada aklıma gelen şey 
bize ilmi bir surette yalnız nazariye
lerin kuru sinirlerine dayanarak de~il, 
hakikatlerin nabızlarını tutarak yıllık 

tecrübelerin verdiği derin bir vukufla 
köy mevzuunda en güzel eseri veren 
Hasan Reşit Tankut'un "Köylerimiz,, 
adlı kitabı olmuştur. Yüz sahifelik bir 
eserin içine bugünkü köy mevzuunu, 
köy derdini ilmi bir surette açık bir 
dille sığdıran Hasan Reşit Tankut 
mevzuun kııpısım açan ön sözüyle 
başladığı davalı eserinde bahisleri 
şöyle tasnif ediyor : 

A - Coğrafi vaziyetin Anado
lumuza verdiği feyiz. 

B - Kervan yollan. 
C - Gök Türk Bizans devrinde 

kervan yollan. 
Nüfus sayımı ve köy durumu. 
Köykrin dağılmasında ve küçül

mesindeki sebepler, göçebe hayat, 
Türkmen düşmanlığı ve göçebelerin 
köylere hücumu. 

17 -19 uncu asırlarda Anadoluda 
köy durumu. 

Köy kalkınması ve okutulması 

meselesi. 
Köy kalkınması ve küçük san'at

lar, köy sosyolojisi. 
Köylerimizi nasıl tophyalım ve ne 

tarzda yerleştirelim. 
İdeal köy nüfusu, köy tipleri, ko· 

yuncu köyler. 
Eti devrindeki köy ekonomisi. 
Ve ağaç mevzularını cidden müs

tesna bir vukufla tetkik ve izah et
mişlerdir. 

Sayın Hasan Reşit Tankut bu ki
tabında okuyuculanna Türk köylerinin 
iç yüzünü riya perdelerini parçalıyarak 
her şeyi olduğu gibi ortaya atmıştır. 
Geniş Anadolu yaylalarına serpilen 

(Gerisi dördUncU sahifede ) 

• 

ilk okullarda talebe 
ade'di 25,000 i buluyOr 

Sehrimizde yeni ders mevsımı 
başlamıştır. Bütün mekteblerde ta
lebe kayıd ve kabulüne devam edi

lirken Liselerde, orta mekteblerde, 

Benzin fazla fiyata 
satılıyor 

kız san'at enstitüsünde, ziraat ve Tenekeı;iz olarnk bir teneke, ya· 

ticaret mektebJerinde bütünleme im. nı 17 litre benzinin karı da içinde 

tihanları da muntazaman cereyan I dahil olmak Uzere 460. kuruştan satılma· 

k d
. sı kaı:-arlaşhrılmış bır resmi fiyattır. 

etme te ır. B f' t .. b. l't b . . ., ... k u ıya a gore ır ı re enzının ~ ı u• 

Vilayetimiz dahilinde bulunan ruştan satılması icab etmektedir. llal-

köylerde ve şehirde ilk tahsil çağın· buki iİ~e hesabi.rlt! satıldığı zaman 

da 23492 Oc k b 1 • bir şişe benzin (bir şişe 5 litredir)' 
ç u u unmasına rag· 

. . . 150 kuruştan aşağı satılmamakta ve 
men mektepsızlık ve muallımsizlik b ti 1'" l·t d ·b ' b ı u sure e ı ı re en ı are~ ıı unan 
yüzünden maalesef cncak 12109 bir teneke benzin muştcriye 510 ku-

çocuk okuyabilmektedir. ruşa verilmiş olmakta.dır. Aradaki GO 

Vilayetimiz dahilinde bu'unan 
702 köyden ancak 7fı öğretmen 30 
zunda tğitmen olmak üzere 106 
mekteb mevcut, diğer yüzlerce köy 
henüz mektebten mahrumdur, 

Yalnız Adana merkez kazasına 
bağlı 146 köyde 13 öğretmenli ve 

30 eğitrnenli olmak üzere 43 köy 
mekt~binıiz vardır. Mektebsiz 103 
köyde ise 6 mekteb binası yaptın!· 
makta, 97 köy mekteb ve muallim 
istemektedir. 

Şu rakkamlardan da öğreniyo· 
ruz ki Adananın mekteb ve öğret
men ihtiyacı pek büyüktür. Valimiz 
Bay Faik Üstün'ün bu İş üzerinde 
cidden titiz davranmasiyle Adana 
ilk tedrisat öğretmen kadrosuna bu 
sene yeni mezunlardan 45 bay 15 l:::a 
} an olmak üzere 50 öğretmen ve· 
ıilmiş ve bir kaç tane de orta ted· 
risat öğretmeni vilayetimize nakle· 
dilmiştir. Bu Sl!ne bu miktar 25 bini 
mütecavizdir, 

Mekteb ve öğretmen ihtiyacımız 
öy)e bir duruma gelmiştir ki, bu en 
büyük mes'elenin ele alıaması İcab 
etmektedir. 

Hataydan Adanaya kırk 
kişilik bir kafle gelecek 

Spor temaslarında bulunmak Ü· 

zere 19 teşrinevveldt! kıı k kişilik bir 
sporcu kaffesi :Hataydan şehrimize 
gelecektir. 

kuruş farkın ne demek olduğunu ög
renroek istiyoruz. 

Gaziantep valisi şehrimiz
den ayrıldı 

Bir haftadır şehrimizde bulunan 
Gazıantep valisi Hıy Cavid O ner 
dün Adanaclan Gaziantebe gitmiş· 

tir. 

Ha~ep takın1ı İzmire geçti 
lzrnir Fuar futbol müsabakaları 

na Adana muhtelıti yeı ine Haleb 

Sportif kulübü futbol takımının işti· 

raki kararlaştırılmış ve bu komşu 

memleket sporcul~rı dün şehıimiz· 
den geçmiş1erdir. Ha!eb Sport:f ku
lübü futbo:cu!arının fzmirden dönüş· 
te şehrimizde de bir maç yapmala
rı muhtemeldir. Ü.<uyucul:mmız ba
tırlarlars.a, daha evvelce T oros Spor 
~ulübü futbolcularının Halebe yap
tıkları seyabatta 2-0 Halebli genç 
leri mağlub etmişlerdi. 

İlk okullarda tedrisat 30 
Eylulde başlayacak 
Dünkü sayımızda ilk okullarda 

kayidlerin 16 f.ylulde başlayacağı 

yazılacak iken yanlışlıkla bu tarihte 
derslere başlanacağı yazılmıştır • 

Halbuki dersler 30 Eyluldc başla
yacaktır. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün gökyüzü açık, 

hava hafif rüzgarlı idi. 

En çok sıcak gölgede 32 dere· 
ceyi bulmuştu. 

ı
r, ============================================1~, 

GÜNÜN HAD SELER KARŞISINDA 

~===========================~ mı========================~~ 

vuzuh merakı mı? 
Bir zamanlar bir muharrir vardı; y:ı?.dı~ ı y:ızıl.ırın 

altına csuf~rayı s:ılfooatı seniyedcn> unvanını koymak· 

sızın dunyada imza atmazdı. 

Yen iden yeniye, gene gazete sUtunl:ırındn bö,yle 

muvazzah adres ve cçiçc · küayc~ meraklılarının zuhur 

ettiğini görUyoru:z;. Geçen göz gezd irdi.;im bir yazmada 
bir askeri muharrir, ba;;lığın yanında <eski. ordu ku
mandanlartndan emekli general .. adresi verdigi lı:ılde 

nib.ayette <falanıncı ve filanmcı ordu kumandanı emek· 
li ıı:eneral> kUnyesini kavde !Uzum görmUstu. 

~ . . ) 

Acaba bu da bir nevi vuzuh merakı mıdır? .-T. 1. 

Bir Beledi~ ~n 
ni n ta vzi~ .

1
.n 

.Aiız 
Türksözi.J O~u 

MüdürlüğUn•=--~';2ô 
8/9/Hl-10 Tarihlı ~e 

ci sahifesinin uçıınc~if Js> a 
Bir memur J3el ,ıtı',i;, a 

va etti başlıklı yası 0 

lediye memurlarınd,'\ı 
Belediye Rciıine aıt d 
taya çıkardığından fil 

Rei:ıi tarafından ınedlll 0 
'ld' · ·dd. dadır· verı ığı ı ıasııı d' lllij 

tağmız ueşriyatı okU Jıf' 
alakası bulunroay•0 ~u 
mevzu teşkil e:deo uç 
yeti: A 

Vazifesinde ~ô·:jte' kı 
reket ve liyakat"zl ıtt'.lll 
mUstahdcım hakkında 

k s il 
ni icaplara uyulnra L 
lanıl m nsı ve iş ten ti &on 
Y olr.sa şahsıma ait 0

'Jll !ehi 
ve çıkarılacak bir ,~a 
Ye esasen davadan 

111 ~ni 
de Beş yUz lira • taıtll D 

tir . rt 
Ke, fi \'etin bu 511 

• . Rı' c~ ede.~ d 
aynen neşrini 11'1' 

aeı•0 ~ 
i<•"~1:.'' 

6rrı 
TÜRKSöZO .,.., .. tl 

!" 1'•"' il . 
sinin (Ifakikatla a a fi' ta l 

dediği bu neşriyııtırıı~ a 
hakikata uygun ~Jdı.ı~ ş 
daha tekrar edcrıZ· et \·a 
mur ker.disini dıı,•ll .~ kı 
da B cledi.)·e Rei~jpe ıda 

' ırıı 
dana çıkarmış 0dı~~ 
memurh·etinden atıl 1 

R. . . . . t rnııtı ·~Pı 
eısının neşt·ıyıı. ı si~' k 

lakası yokı ur) deıne .
1 d~ böyle bir .dın•ıın•~d t 

hakkın<ln böde bir 1 

11.a 
• lir· ın 

mış olması lazırn~e ~·l 
iki sey de vakidır· ...... 

~ ~ e •1.u 
Kendisini da"a 

1 
hlın 

bO:' 
işten atılmasına !it: 1''" 
diği ve meydan:ı çı *ol 
tt. . . . oldLl' 

e ığı ı;;ın ne rLl ·.-o 
yazm:ıktan vazgcC'.' ·~--• ~ Jy 
iddia haliııde oldu.,Ll ·I 

bıır' ı:~ keme duvarları ieO"J• 
{Uzum gi.irmedik. 13~,, 
le bir iddianın olrıı9 'I. .";J 
se kendilerine gel ece "Iİ'. 
taf sil;His le neşredece ~ 

vad•d"iz. ~/8, 

Antakyad3 .~ 
kışlası k0';~ 

Antakya: 1 O ( fii'~ıı 
rinden) - B. Nafı ta':. 
trşkilatına hibe edil;,~ 
lası., adile anılan sa ;115 
tcciri bulunan AtJJ t~ 
şirketinden devir ~e fıll1 Jo 
ğa başlanmıştır. 1 e"eı1G 
bu gün yarın sona ı-'fJ 
tamirine ve sahanın ... !to 

·r•ll".J5 
lanacJktır. Bu tar:JJ' ıl~~ 
d b ... , . ç3JıŞI 

e ıtırı mesme 
hı"' 

Binanın ve sa ı~ ;i() 

Antakya gençlik kili~ 
teşkilatı .. Gençlık kış 1J1~.2~ 
ı~cek olan bu bi11 1Y' 
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ava hücumları 
ve fngilter,e 
8~'?'•ka1aden artan ( 
~nunde tikatsiz ' mağlup 

_g~~recck, ve yahut lngiltere 
yu . menfaatlerini im a 

' genış nüfuzunu t~rkede~~k 
emrine itaat edecektir . Biz 

ncu A karara lngilterenin hiç 
razı olabileceğini sanmı-

iz efkarı umumiyesi bugün 
• tt~dır. Denizlerde, havalarda, 
eftşken erkeklerin hayatları , 

adın ve çocukların ha· 
an daha az kıymette değil· 
rttorluk için kurban vermek 
k ~ bunun beşikteki çocu
OŞedeki ihtiyara kadar ol-

trtdır. Sivil, asker , denizci , 
er in T 
isiıf~! ı_z gayeye vasıl olmak 

0 
1 olumden masün saya-

:Ytkun ?1ukavemet , bugün 
Jıa~la zıhniyetinde görülen 
Uz m"·ı 

ı yonluk bir şehirden 
ç, dört yüz ki ?i ölebilir . Bir 
k~s"ın htab olabilir. Hatta şeh-
ınuk 1 aştan başa yatabilir 
k avemete vatanlarını mu· llrar v . . 1 •. 

ermış ınsan ar ıçın 

t:::ıaacak şeyler değildir. Nı
n ra bir istila kuvvetine 
· nefesine kadar dayanaca· 
ır ba~tan başa haribeye dön· 
tıa k · il' mu avemct ve mukabele 

bun an etmiştir. Zaten lngilterc 
ıııı ~n başka tutulacak bir 
rz lrı ". 
a tıliz ordusu Fransa top· 

Yetj~ıun müddet döjüşmek 
, e de kalsaydı, milyonlarca, 
tırıı nf "erimli bir çağa gelmiş 
t•k eda ctmiyecek miydi ? .. 
in un masum , müdafaasız, ik· 
sanıa . 

altınd rın de mır ve ateş yat· 
rı a ızbrab ve ölümle kar· 
~-en sert yürekli kimselerin 

"llta~rec~ti. bir şe~ def!ldir • 
ki ic 'bhurrıyet demlen bır şey 

f a ında bu ulvi varlıkların 
.tu:~a olunamıyacak hiç bir 

;: kanaatimiz , lnsriltcre üze· 
k. an hava hücumları ne de· 
·ıte~ar. Yükselirse yükselsin ted
a eyı teslim alamıyacatı gi· 

"rı rıya bugijn yarın, mukabeleı 
Ne lllukabelcsine maruz kala· 
.k Yazık ki bu mukabelelerin 

h Zararı yirminci asır mede
ayatına karşı olacaktır. 

Ferid CelAI GUven 

TORKSôZO 
1 t Eylull 940 

----~-·--

B~lediyeler Bankasının · Şehir 
Belediyelerine yapflğı yardımlar 

Belediyelerimize cniki milyonluk yardım yapıldı 

icra ve iflas kanunumuz 
dün meriyete girdi 

( Birinci sahifeden artan) 

Bugllne kadar memldı:t:timi:r.de 

tatbik edilmekte olan icra ve iflas 
kanunu, on sene evvel esas itibari_, .. 
le İsviçre'nin Nöşatel kantonu k:ınu· 
nuQdıın alınmış, fakat memleketimizin 
aususi ş:-rtları ela göz öuUnJe buluna· 
rıık tauzim olunmuştu. Kanun, ana 
hatları itibariyle dunyanın en ileri 
memleketlerinde: tatbik edilen modern 
bir hukuk eseridir. Fakat on senelik 
tatbikatta, Turkiye'nin husu~i lıunye· 
sine göre yeni uıızı tfülillt"r yapmak 
lhımgeldiği kanaati b:ısıl olnıuştur. 

_ .. _..,.-Tı~· 
1 

Zorada zeizele 1 

Zora : 10 (A. A)- Bugün 11,50 
de 20 saniyelik zeizele o!du. Hasar 
yoktur. - - ---
Filistinde harekat yok 

Kudüs : 10 (a.a) - Filistinde İŞ· 
ara değer bir hareket yolctor. 

Ankara: 10 ( Türksözü muha'.>irin 
den) - Belediyeler Bankası Umu
mi heyeti toplandı. 

Ruzname mucibince idare mec. 
lisi ve mürakıpfar heyeti raporları 
okunmuş bankanın l 939 bilançosiyle 
kar ve zarar hesapları tetkik ve 
tasdik edilerek idare heyeti ibra 
olunmuştur. Okunan idare heyeti 
raporuna göre bankanın tahsil edil
mış sermayesi 9-243 324 lirayı 
bulmuştur . Belediıeler bankasının 
kuruluşunnanberi belediyelere yap
tığı ikrazat ve kefalet yekunu da 
11,473,259 lira gibi büyük bir mik· 
tara baliğ olmuştur, 

Memleketin imarında , şehirleri
mizin güzelleşmesinde ve inkiiafında 
mühim bir rol sahibi olan banka , 
bir yandan bu hayırlı işlerini yapar 
ken sermayesine de her yıl mühim 

miktarda safi kar ilave etmektedir • 
Okunan rapora nazaran 1939 yılı 
safi karı 1. 73 J. 766 lirayı bulmuş 
tur . ~ünhal bulunan miirakipliğe 

de B. Avni Taylan seçilerek dünkü 
toplantıya son verilmiştir • 

Sümerbank U. Mü
dürü Adanaya Geldi 
Sümer Bank umum müdürü Bay Burhan Zihni refakatiDde Kayseri 

mensucat fabrikası müdürü Bay Nihad ve işletme umum müdürü Bay 
Bül~nt Büktaş olduğu halde dün şehrimize gelmiştir. Bay Burhan Zihni'nin 
şehrimizde müstahsil rlinde-n yapılamakta olan pamuk mübayaası işleriyle 
bankaya ait bazı işlerle yakinen alakadar oJacaklan haber almııııştır. 

Birliğe dahil olniıyanl~ 
ihracat yapamıyacaklar 

Köyle~imiz 
( İkinci sahifeden artan ) 

nüfusumuzun onda sekizini teşkil eden 
köylülerimizin ve köylerimizin hakiki 
halini bilmek ve ne yolda çalışmak 
icab edeceğini anlamak için hiç şüp
hesiz ki sağlam bir kılavuza ihtiyaç 
vardı. işte Hasan Reşit köy mevzuunu 
ideal olarak kabul eden mefkwreci 
Türk çocuklarına "Köylerimiz,, adlı 
eserini hediye ediyor. 

Her münevverin, her muallimin, 
her idarecinin bilmesi çok zaruri olan 
köylü kütlesinin idaresindeki iktisadi, 
mali, coğrafi, siyasi, ruhi durumların 
tarihi seyirlerindeki amilleri bir neş
terle kanabyor, teşrih ediyor, tahlil 
ediyor. Sonra da yaranın iyileşmesi 
Jçin reçetesini yazıyor. 

Profesör hastalığ"ı teşhis eden ön 
yazısında diyor ki: "Şehir hayatı köy 
hayabndan çok uzak ve şehirli köy
lüye tamamen yabancıdır. Münevver 
tabaka köy aleminden okadar çok 
uzaklaşmış o kadar fazla ayrılmış ki, 
köylünün şehirde afolladıfı nisbette 
şehirli köyde bunalıyor. Her iki taraf 
birbirinin havasını teneffüs edemiyor. 

Halbuki bu memleketin beşte dör· 
dü köylüdür. Köy halkı içtimai varlı· 
ğln gövdesini teşkil ediyor. Artık bu
günkü yürüyüş tam ve gerçek mana
siyle köye doğrudur.,, diyor .. 

Kötü idarelerin ve asırların islen· 
dirdiği köy mevzuuna en canlı ve en 
şifalı Cumhuriyet ışıklarının erişme 

yollarını gösteren ~asan Reşidin bu 
kitabını tavsiye ederken Türk irfan ale
mine köylerimiz gibi kıymetli bir eser 
hediye eden Hasan Reşit Tankulu 
coşkun bir ihtiram heyecaniyle meşbü 
bir itimatla tekrar tebrik ederim . 

ilan 

Ctbelibereket 
Ihsan Olgun 

• 
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rogram, Saat Ayarı 
~Uaik: Hafif şarkı 
Jl•ns Habuleri 

" Kadını - )' eınck 
30Müzik : 1 lafif muhtelif 
Program, Saat ayarı 
~Uzik : Turk 
:J•ns llaberleri 

{ Urk Muzik 
ııoo Muzik: Radyo orkestrası 

rogram, memlc:kc:t Saat ayarı 

Ankara: 10 (Türksözü muhabi

rinden) - Merkezi lstanbul'da olan 

"Türkiye manifatura ithalatçıları bir 

Jiii,, ne dahil olmadıkları halde iz· 

mir, Mersin ve saire gibi diğer ma. 

hallerdeki bazı ithalatçıların mal it

hal ettiklerinden Gümrük ve lnhi· 

ıarlar Vekaletine şikayetlerde h· 
lunulmuttur. Vekalet, bu şikayetler 

Manş Sahillerinde 
Uzun menziUi topJarJa 

düello oluyor 

Lı:ındra: 10 (a.a.) - Dün gece 
uzun menzilli lngiliz toplan Alman 

• uzun menzilli toplannı Davres'c aç-

Seyhan P.T.T. Müdürlü
ğünden: 

1- Yeraltı kablo tesisatı dola~ 
yısiyle kazılan yerler islib edilmek 
uzere 12,000 adet beton karo mü· 
bayea edilecektir. Muhammen bede. 
li 720 Jira, muvakkat teminab 54 
lirad1r. 

2- Eksiltme, açık olarak 27-
9-940 cuma günü saat l 1 de A 
dana P.T.T. Müdürlülü binasında 
alım sabm komisyonu marifetiyle 
yapılacaktır. 

~Uz~k : Caz Muzigi (Pi.) 
Uzık: .Fasıl heyeti 

Konuşma dış politika 
Muzik: Turk 

Saat Ayarı A,· ans 
·r ' Urk: Muzik 
Konuşma 
Muzik: Anny ve 1 larry osten 
Muzik: Saz eserleri 

R.MUzik: Auıntür Saati 
adyo gıızcte,,i 

i1Uzik: Riyıudicunıhur Ban• 
>AOsu 

Saat ayarı, Ajanıı 1 
Muzik : l >ans ruUzigi 

.23,30Y ... L· k 
Al"WAI P'"OF•ııı apanıı 

üzerine teşkilatına yaphğı tamimde, 

birlik statüsünün 3 üncü maddesin· 

d" yazılı olduju veçbile birlij'e 

dahil olm1yanlarla birlikten çıkan 

ve çıkaralanların birlitin istigal mev· 

zularma dahil maddeleri it hal eyle· 

meleri memnu bulunduğundan, bir 

lite dahil olduklarmı birlikten aldık· 
lan vesikalarla isbat etmiyenlerin 

yapacakları ithalata hiç bir suretle 

müsaade olunmamasını ~ir kere da· 

hı bıldırmıttır. 

mış oldukları ateşe çok sıkı bir en· 
dahalla mukabele etmişlerclir. Fransız 

sahillerinde paUayan obüslerin ziyalan 

ıök yüzünü aydınlatmakta idi. infilak
ların şiddetinden İngiliz sahillerindeki 
evler sarsılmıştır. 

Dört saatlik bir sükuttan sonra 
Manş'ın iki tarafındaki uzun menzilli 
loplar bu sabah erkenden tekrar ate
şe başlamışdır. Topçu düellosuna 

Fransız sahillerinde bulunan Alman 

bataryaları tarafından üç obüslük bir 

11vlo ile baılanılmıştır. 

3- Bu baptaki fenni v" eksilt. 
me şartnamelerini görmek istiyen 
talipler - mesai dahilinde _ her 
gün Müdürlük kalem şefliğine ve 
eksiltmeye iştirak edecekler de te· 
minat makbuz veya mektubu ile tica 
ret odasındın 940 senesinde alın
ını, vesikalariyle birlikte ihale gün 
ve saatinde komisyona müracaatlır1 

12296 11-15-20-24 
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Abone Şartları 
12 Aylık l'WO Kuruş 

Aylık da abone yapılır 

1-Dı§ memlel:cıler için 
Abone bcıll'li. degi§me:.: 
yalnız posta masrafı 

zammedilir. 

L 2 - lliınlar içirı idareye 
müracaat edilmelidir . 

ı.---:_,-

Londraya yeni 
~ücum yapıldı 

Ölenler, yaralananlar 
ve hasar çok değil 

Londra : 10 (A. A.) - logiliz 
hava nezareti tebliği : 

Evvelki gece hava kuvvetleri· 
miı Manş denizindeki Fransa ve Bel. 
çika limanlarında toplanmış olan ti· 
caret gemilerini sabaha kadar şid· 
detli surette bombardıman etmişler, 
Şimal denizindeki kafilelere hücum· 
etmişler, doklarda yanğınlar çıkarıl
mış, tazyik havuzuna isabetler ol. 
muş, Ostand' da çıkarılmış olan yan· 
tınlardan biri 1 O kilometre kadar 
bir sahayı kaplamıştır. Dün gündüz 
ve gece düşman hyyereleri yeniden 
Londra mıntakasına hücum etmişler, 
ilk hücuma 350 Alman tayyaresi 
i~tirak etmiştir. Hava muharebeleri 

Londra sokakları üstünde de ecre 
yan etmiş, düşman tayyareleri Manş' 
a kadar kovalanmıştır. Londrada 

alarm 9 saat 45 dakika sürmüştür. 
Cenubi Londrada hasar ve nü· 

fos zayiatı azdır. Cumartt-si günkü 
hava taarruzlarındım 103, Pazar gün. 
kü 52 ve dün 17 .Alman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Tefrika No. 14 

Akdenizde yeni 
bazı harekat 

Dün üç ftalyan gemisi 

daha batırıldı 

LQndra: 10 (a.a) - ln~iliz ami
rallık dairesi bildiriyor: Akd~nizde 
faaliyette bulunan denizaltı gemile
rimiz Libyaya yapılan nakliyat için 
İtalyan kumandanlığı çok müşkilita 
uğramaktadır. 

Tahminen 3000 tonluk bir düş· 
man nakliye gemisi Lir lngiliz deniz 
altısı tarafından batırılmıştır. Ayrı
ca Porkal denizaltı geınimiz bir 
destroyerin refakatında gitmekte o
lan iki nakliye gemisini de batırmış
tır. 

Afrikada dün bazı 
çarpışmalar oldu 

Kahire : 10 (a.a) - lngiliz u

mumi karargahı tebliği: Masromat
ruh dün tekrar düşman tayy.areleri 
tarafından bombardıman edilmiştir, 
Hasar ve zayiat ardır. Genyada bir 
devriye müfrezesi Habeşistana gir
miş ve Bora ya kadar ilerleyerek 
mühim yerli bir kıt'aya hücum et· 
miştir. Düşmanı zayiat verdirmiştir. 
Bodor ddüşman tayyareleri tarafın· 
dan bombardıman edilmiştir. 

Amerikan manevraları 

Havalulu : 10 (A. A.) - Amefr 
ka filosu Pazartesi sabahı Lıham· 
ya'da Voks'un huzuriyle manevraya 
Başladı. Manevra 5 gün sürecıek. 

Tt f~t Of AN R'Ar>r 
Yazan: DAViD GARNETT Çeviren: NEVZAD OOYEN 

Faknt bu husustaki bütün ısrarlan boşa gitmişti. Silvia im
kanı yok, bir türlü oynamak istememişti. B. Tebrick bunun 
manasını önce anlamadı. Yeniden, oynamayı teklif etti. O 
da yeniden reddetti. Ve bu defa sebebini anlatmak için aya
ğı ile haç işareti yaptı. Bu B. Tebrick'i çok sevindirdi. Ve 
içinde yüzdüğü derin yese karşı büyük bir teselli oldu. Ka
rısından af diledi. Her şeye rağmen, dini vazifelere kendi· 
sinden daha ziyade riayet eden bu kadar iyi bir hayat yol
daşı verdiği için Allaha şükretti. Burada, okuyucuyu yanlış 
bir fikre zahip olmaktan menetmeyi bir borç bilirim: Bu işa
rete bakarak Bayan Tebrick'in bir Papist (*) olduğu netice
sine vanlmasın. Bana kalırsa o, bu işareti bir lüzum üzerine 
yapmıştı. Çünkü, başka türlü meramını ifade edemezdi. Yok
sa, Silvia tam bir protestan terbiyesi almıştı. Bunun en iyi 
delili de onun bir pazar günü oyun oynamayı reddetmesi 
idi. Eger o, bir papist olsaydı, bu manasız bir endişe olurdu. 
Bununla beraber, B. Tebrick akşam üzeri onu salona götü
rüp de bir parça dini müzik yapmak islediği zaman, onun 
salonu bir köşesine çekildiğini ve kulaklarını indirerek çeh
resinde derin bir endişe alameti bulundu~u halde büz~ldü· 
tünü gördü. 

(") ProtHtaolarıa Romea kiliıHI Mlıklnlat nrdlk.ltrl iıla, 

Transilvanyanın 
işgalı devamda 

Budebetl• : 10 (a.a) 
Tranallv•ny•nın ltg•lfne 
hallis•slz olarak devam •· 
dllm•ktedlr. 

• 
Son Bertin bombardmanı 

( Birioci sahifeden artan ) 

man muharebe tayyareleri lngiliz ada
larına karşı mukabeleibilmisil hücum
larına devam etmişlerdir. Londrada ve 
diğer mahallerde askeri hedeflere hü· 
cum yapılmıştır. Düşman tayyareleri 
yeniden şimali Almanyaya girmişler 
ve bir çok noktalara, ezcümle şimali 
Berlinin bazı varoşlarına bombalar 
atmışlardır. Bunlar tamamiyle iayri 
askeri hedefler üzerine gelişi güzel 
hücumlaı dır. Bir ıniktar ev tahrib edil
miştir. 

Almanya da Romanyadan 
bir parça mı koparacak? 

Bükreş : 10 (a.a) - Romanya· 
nın Sanat ayaltotindcki Alman akıl· 
liyetleri de lıtiklal iıtemektedirler. 
BurHı çok zengin bir zirai iıtihaal 
bölgesidir. 

Romanya elçilerini 
geri çağırdı 

Bükrtı: 10 (a.a) - Romanyanın 
Tahran ve dilfer bazı yerlerdeki el· 
çilikleri ilga ttdilmiı ve büyük elçi 
Jüyük elçilik müsteşarı rütbeleri 

kaldırılmıştır. 'Ankara, ve Vatikan 1 
ve Vichydeki büyük elçiler ıeri çat· 

ralmııtır. 

Bulgar 
beyanatta. 

Sofya 10 : (.M 
jansı bildiriyor: 

Bulgar bap•ekiJİ .. 
basın mümessilleri 
ta bulunarak Kra 
ile Romanya arısınd' 
!aşmanın hükuıole~ 

Bulgar harici "'a', 
dilci olmuş, fakat t 
tatarla elde etrnefe_, 
bakımdan RomanY 
tinın serbest mu~•f 
vada akdolunan 
memleket arasında .i~ 
nasebetleriniıı tt51 

şarkide aulhun tel 
mektedir. 

Başvekil bund•11 

meselesinin h.ılliode 
talyanın kıymetli Y' 
yı bu iki memleket' r' 
minnettarhtmı bır ke ;a 

. . . rısı 
ettırmıştır. bir 

Kral Karol fsviÇ 

daya mı 
Bern : 10 (t\.A) -"' 

ya Kralı Karo! mu~a 
oturacak ve bıttabi fs 
üzerinde hiç bir siyaSİ 
lunmayacaktır. 

Ottava : 10 (A·A) 
lun Kanadaya gidt1 
haberlere dair reSnıf 
filinde söylendığine ~ 

. e ı Kanadaya gelınesııı 
cektir. 

Onunla konuşmağ'a başlayınca, Silvia k~~ • 
rini yaladı. Ve ayaklannın ucunda uzun mu ~ 
rek kaldı. B. Tebrick piyanoya doğru en küçük 
yaptığı zaman çok sarih korku alametleri göste 
Tcbrick bunu görünce, köpek kulaklarının insaJ' 
kadu zor hazmettiğini hatırladı. Ve vahşi bir bJ 
laklannm daha hassas olduğunu binaenaleyh b~ 
tilkide daha fazla olması lazım geldiğini düşünd~ 
kapadL Karısını kollan arasına alarak götürdü. ıJPİ' 
sından kilitledi. Ve bir daha da açmadı. Bun# 
kcndisiai hayret etmekten de alamıyordu. Çünkü, 
evci kendini piyanoya o sürüklemiş ve beğendil' 
çalması ve söylemesi için bizzat o scçmi4ti. 

O gece, Silvia ne, kocasiyle beraber yatakt•ı 1 
yatağın üzerinde yatmak istememiş ve koca~ 
yerde top gibi büzülerek yatmasına müsaade e 
riyetinde kalmıştı. 

Hatta o, bu suretle de uyumamıştı. Gece Öl 
de dolaşarak müteaddid defalar kocasını uyan 
Tebrick, bunun üzerine tilkisinin bir şeye ihtiyıt~~ 
düşünmüş ve gidip yiyecek ve .su getirmiştı. 1' 
bunlara bakmamış ve ara, sıra kapıyı tırmalarn• 
odanın içinde dolaşmağa devam etmişti. 

B. Tebrick boş yere onunla konuşmak isle_., 
çağırmış, fakat, tilki ara, sıra bir göz atmaktan 
dikkat etmek istememişti. Nihayet, zavallı koca, u 
vaz geçmiş ve sadece şu sözleri söylemişti : 5' 

- Şu anda bir buhran içindesin. Silvia l 
olmak istiyorsun. Fakat seni yanımda muhafaı• tel 
Yarın kendine geldiQ'in zaman göstcrdiğ'im şiddet 
bana tcıckkür edeceksin .. 



ATIN 
TUH AFLI K1=.ARI 

bele buyrulan iş 
bufl' bi~ sdam bir ahbabına 
a ır t . . Ah gı auşh. babı misafi 

rlamak istedi. Sokağa çıkıp 
ne alıp geldi. Misafirine: 
Ben t · k it eşı ya ayım, zahmf"'t 

b
sen ~e eti doğrayıver, de4 

el mısafir: 

Ben et doğramasını bilmem 
1 verdi: 

Ôylc İse şu pirir.ci ayıkla 

Doğrusunu istersen hiç pirinç 
•stnı bilmem! 

Sofra d h yı a azırlayamaz mı· 

Maalesef öyle/.. 

babı bu sözler karşısında kend 
Ytlllekl . . . d' f d d. \' era pışır ı, ııo rayı a 
'· arım ağızla misafirini ye· 
•iırdı. 

e minderine uzanmış olan 
rrindcn fırl~ r gibi kalktı v~ 
Ycrek sofranın başına çöktü: 
Vaıı h· er· a ı, ben senin birkaç tek. 
•ne (p t" B oC ıremedim. Çok mah· 

~el~ defaki teklifini kabul e· 
'Yorum, 

• 
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Manşı ilk geçen tayyare 

Bu hadisenin Ingiliz tarih ve 
politikasında aldığı ehemmiyet 

Sahife S 

25 Temm11z 1909 senesinde Yazan J BI o an erioh'nun da sıhhi vaziyeti 

dünyayı heyecana getiren bir ha· böyle bir tecrübeye çıkmağ-a pek 
dise oldu. Lou Blerioh isminde bir P, P, elverişli değildi , Aklıselim hiç ol· 
tayyareci, tayyaresiyle Kal'den Duv maısa o gün için bu tecrübeden 
ra geçti. vazgeçmesini genç tayyareciye em· 

Manşı geçen ilk tayyart"nin uyan meydana geldi . Bu harika biçare rediyordu. F akıt bütün dünya gö-
dırdığı ayni alaka ve beytcanı on· bir 25. E. V. motöriyle mücehhez zünün kendisine çevrilmiş olduğunu 
dan on sekiz sene sonra 1927 de olan, incecik ve tek kanadh bir tay- hisseden tayyarecinin yegane arzusu 
Nevyorktan Parise gelen tayyareci yarecikti. Blerioh XI f İşte Blerioh baıaracağını ilin ettiği işte muvaf· 
C'harles Lindberg'm muvaffakıyeti bütün hayatını. şöhretini , servetini, fak olmaktı • Koltuk deynekleriyle . 
uyandırdı . istikbalini bu tek kanatlı tayyarenin onu meydana getirdiler. Tayyaresinin 

Bundan otuz bir sene evvel bir içine koyarak bir gün havalandı . içine yerlt.ştirdiler. Ve genç tayya· 
tayyarenin Manşı geçmiş olması Daily Mail gazetesi Manşı ilk geçe- · b . k ki l işte bôyle büyük bir heyecan uyan cek olan tayyareciye 25,000 frank ~:~:y::!,~~. ni i makinesiyle ngil· 

dırmıchr Şehirden , şchire yapılan mükafat vadetmişti . Louiı Bleriob B y u uçuş Louis Blerioh' yu tarihe 
uçuşhr Blerioh'ya Manşı geçmek için Fransız hükumetinden de Escopette geçirmiş bulunuyor • U bu uçuştan 
büyük bir arzu vermişti . Tayyareci torpido muhribi tarafından takibedi· M 

l ğ. d' · 1 ~onra " anşı ille aşan tayya•ca· 

d b · 1 h "k I" d b. ece ı vaa ını a mıştı . • ,, uzun müd et öy e arı u a e ır olarak kalmıştı • 
uçuşa mütehammil bir makine yap· 25 Temmuz sabahı hava pek M ·ı · b lk' h 1 le .. . • . . anşın -geçt mesı e ı avacı ı 

mağa çalıştı. Ve niha)·et bu harika musaıt degıldı. Ve ayağından yaralı bakımı da f ı t b' n n az a en eresan ır şey 

• 1 değildi. Fakat bir tayyarenin Fran· 

rağına ınışındekı polıtık mana Bfe· 
1
1\ hali nice olur! 

rısınd 
bir ad an bıkmış usanmış olan 
ıştı, ~mıra karısı bir gün has 

Portsaıtde bulunan sız topr.a~ı~dan. kal~ı.p lngili~ top· 

1 il • • ı k rioh'yu meşhur etmiştir: ma arımız getıttı ece ~~nkü Louis ~lerio~'nun tayya· 
resının tekerleklerı Kal den kalkıp 

tas adın baş ucuna çağır· 
•tıa ~ordu· E . 

ğer be .. ı·· . h ol n o ursem senın a-
Ur n • e yaparsın! 
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•rde boğuldu 
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1... • ıvıuradıye mahallesın· 
Usı ;ı.f 

c h 0 5 u 8 yaşında Meb· 
i~ an nehri kenarında oyna-
• ~il nehre düşerek boğul· 
h· esed Kelemeti köyü al

,,..",--~•tden çıkarılmıştır. 
'r"· 
11~~bin sana kafi değil .mi? İki 

t eın memnun olmaz mısız? .. 
.
1 
e kanaatkar değilsin... Peka

t ~Onda anlaşalım ... Tabii bu 
eşte alabilirsin. 

er Andre'nin uşağı Inlees 
reo~asından şefinin, bu telefon 
d.sıni işittiği zaman henüz sa· 

1
1
; ve gözleri kararmıştı· Efent ınüthiş bir yekundan nasıl 
ıkla bahsediyordu. 

Bs f:na hiç bir şey düşünmü
~sıt bir adamdı. Parise köy

llıı r F .. ş ı. akal saat on ikide bir 
~Çın kahveye gittiği zaman da 
ın servetini düşünmekten ken
ltııyordu. 

dşe'.in lediyatmı nasıl yapar?. 
. elıkanlı lnles'in yanına yanaş
ır kadeh :Syrrh ısmarladı. Çek
ksa bankonotla mı? diye sar-

s sırıttı. Ve: 
Tabii banknotla dı"ye cevap 

ıKı V PUR KiRALANDI 
Duvr'da lılgiltere toprajına değ-

A diii zaman lrıgiliz tarihinin o za-
mana kadar olan safhası birdenbire 

lstanbul : 10 (Türksö2ü muhabi 

rinden) - Portsait'te bulunan ith:ı
lat mallaıımızın meml'!kete nakli 

için Sumer ve Sevim vapurları sa

hipleriyle uyuşulmuştur. Yalnız hü 
kumetten bu vapurlara Portsaide 

kadar gidip gelme müsaadesi almak 

lazımgefmektedir. Ticaret Veka 'eti 

bu yolda teşebüslere girişmiştir. 
Portsaitte yalnız 850 bin adet çu· 
val vardır. 

Bu çuvallar gelirılincc inhisar· 

farla ihracat birlikleri arasında tak· 

sim edilecektir. 

Tevzi edilen arazi kapanmıştı. lngilterenin coğrafi va-
f azlalıkları meselesi ! ziyetinde birdenbire bir tebeddül 

Mübadillere tefviz edilen arazi· vukubulmuş. ve logiltere bir ada 
lerde zuhur edecek fazlalıklar 'hak· olmakten birdenbire çıkmıştı . 
kında borçlanma muamelelerinin tet işte bu harp te lngilterenin attık 
kiki sırasında elden geçirilecek tef. ada olmaktan çoktan çıkmış oldu· 
viz dosyalarında meşrubatı havi ka· 'I ğunu fazlasiyle ispat etmiş bulu· 

rarlara tesadüf olunduğu takdirde _n_u_y_o_r _. -----------
arazinin hudud ve tefvize esas tutu· 
ıan miktarı ve bu dosyanın tekrar Mürettip alacağız 
kalayhkla bulunabilmesine medar 
olacak malumatı muhtevi bir cetvel 
tanziın edilerek mahallin en büyük 
mal memuruna verilmesi Maliye Ve
kaletinden vilayete yazılmıştır. 

Matbaamızın gazde kısmınclı 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti

yaç vardır . ldarehanemiıe mü· 
raca atları 

yok diye hiddetle bağ'ırdı. 

lro R KSÔZ Ü'N o N KÜÇÜK II l K Ay ES ıl --- Araba yavaşladı. Öteki: 
- Daha iyi ya. Bütün milyonu 

alabildi mi Cejnston? 

PEŞiN MiLYON 
verdi aldığı ispirto başına vurduğu 
için Inlees şefinin ne büyük işler yap· 
tığını bütün tefsilatiyle bu meyhane 
arkadaşına anlatıyordu. Beşinci kadeh· 
ten sonra sıra duyduğu telefon muha· 
veresine geldi. Onu da anlanttı. Seki· 
zinci kadehte açıkg-öz delikanlı evin 
dahili tertibatına ait maıfunatı da in· 
les'den almıştı. 

Saat üç olduğu zaman lrılecs içtiği 
ispirtoların tesiriyle serhoş olmuş ~e 
etrafı penbe görmeğe başladı. Bu.~~ 
tanıdığı iki yeni dostunun kend~s~nı 
bir taksiye oturtmalarına ve i:endısıyle 
birlikte bu otomobile binmelerine hiç· 
de hayret etmedi. Kendisini bu yeni 
dostlar küçük bir odaya götürdüler. 

Sarı düğmeli perdesüsünü sntından 
çıkararak onu bir yata~a yatırdılar. 

Beşe on kala, iki kişilik bir oto· 
m_o~il Jan-Jak-Roso sokağıdındaki 
kuçuk bankanın önünde durdu. lnles'in 
yeni dostlarından bir tanesi direksi· 
yonda oluruyordu. Motörü işletti. Di
ğai de lnles'in livresini giymiş olarak 
merdivenlerden çığtı. Diıekı;iyondaki 

adam. asabi asabi sigara içiyor ve 
sık sık saate bakıyordu. Livreli adam 
nihayet yeniden göründü ve arabaya 
bindi. Şoför gaza bastı. Küçük oto· 
mobil sür'atle hareket etti; köşeyi 
saptı. 

Livreli adam: 
- Acele etme bizı takip eden 

Diye sordu. Cejnston hiddetle: 
-Bu sersem, banka uşağı bu ap

tal, bu budala köylü... Bir tek santim 
bile yok .. 

Şoför arabayı durdurdu. Tehditkar 
bir tavırla arkadaşına döndü. 

- Bana bak ... Sonra karışmam 
ha!.. Alayı bırak beni atlatmazsrn ... 
Banker gayet açık olarak iş arkada
şına bir milyon vadetmiş .. 

- Yo_k c~n~m .. Meğer 0 iş arka· 
daşmı değıl kuçuk sevgilisini bekliyor-
muş .. Ben içeri girdiğim zaman sev-
gili~ine. vadettiği bır milyon öpücüğü 
tedıye ıle meşguldü. Dışarıdan dinle· 
dim. Kadının dedifine göre ikinci bin
de banker tediyeyi kesmiş. iş taksite 
bağ-lanmış ve bir haf ta müddetle tem· 
dit edilmişi. 

-1 .... 



Saltife 6 TORKsôZO 
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MATBAASI 
Getirilen yeni malzeme ile Türksözü en 

güzel işleri süratle çıkanr 

A B KiTAPLAR, MECMUALAR, GAZETELER, 
CEDVELLER, ÇEKLER, BiLETLER, KART
VJZITLER, HARIT ALAR, PLANLAR, MAK
BUZLAR, HER BOYDA DEFTERLER 

RENKLi AFiŞLER 

J!IER TÜRLÜ RESIMLl VE RENKLi BAS
KILAR SÜR'AT VE NEFASETLE TABEDILlR. 

Ci L T KiTAPLARINIZI ŞARKKARI VEYAHUT 
AVRUPAKARI NEFiS BiR CiLT IÇlNDE 
GÖRMEK iSTiYORSANIZ TÜRK S ô Z Ü 
MÜ CELLITHANESINE GÖNDERiNiZ. 

1 ZARiF SAGLAM 

BiR ClL T BÔLGEDE ANCAK TÜRKSÔ
Z Ü MÜCELLlTHANESINDE ÇIKABiLiR. 

l TÜRKiYE CUMHURİYETi 
ı Ziraat Bankası 

Kurulu• tarihi : t888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Barıkasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 
500 " 

2000 
" 

4 " 
250 ,. 1000 

" 40 ., 100 ,, 4000 " 
100 ,, 50 " 5000 ., 
120 

" 
40 

" 
4800 

" 160 " 20 " 
3200 ., 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aıatı düşmiycnlere ikramiye çıkhğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyyliil, 1 Birinckinun, 1 Malt 
1 

ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 

Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgfme Kurumuna 

Ydda Bir Lira verip Üye olunuz 1 Çocuk Milletin en kıymetli hazinesidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

,; amnr - &!2L 

Pamuk -Hububat 
KiLO FIATI 

CiNSi En az faı çok 
K. s 

\ K2i 
s· 

Rutlu 
Ma. parlağı 55 49 

Ma. temizi 45 45 

Kapım alı 60 
Y. Pamuğu 45 47 

Klevland 1 58,50--60--
Susaam 15,50 
K.buğd&Y' 00 14 
uğday To. 

" 
yerli 5,75 4,875 

Arpa 3,50 3,625 

Yulaf 4,13 4,35 

10 I 9 I 1940 
Kambiyo ve para 

l~ Bankasından alınmıştır. 

1__,L,,,...ue_ı ..,...----::-----1--__ 
Rayişmark 
Frank (Fransız ) -0-00 

•-s""'"t-cr"'""li-n ....,.(~in-g=ili,-z 7'r) --- --5- 23, 75 

Dolar ( Amerika ) 132 20 
--Fr-a'"""'nk,....._,_( ,,_isv_,,i-çr-e .,...,,:) '---- 00 00 

Seyhan Vili ,tf
0

Il 

encümenindell' 

1 - Adan•· cr-
41 + 300 49 ~ a 
arasındaki §O••Y• ;J 
metre mikap kulJJUll ;11 
ra (03) kuruş bedel 
meye konulmuştur• 

2 - EksiltDle ıt. 
-:.11 J.ır 

müsadif Perşenbe , .... .Ji... . ,. t~,ı~ 
da Vilayet daıını 
pılacaktır. 

3 - lstiyenler 

şifname ve şartn•111 

için Nafia MüdürlLi 

edebilirler. 

4 - lstekli]eri0.( 

kuruşmuvakkat teıP' 
lazımdır. 

6....ı 
122s9 2s-ı-

T. İŞ BANKA 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Planı 

••o' K•fideler : t Şubat, t Mayı•, t Al11 I] 
t ıkincite,rin tarihlerinde yepıllr• 

ır lif; 
Ktımbarab ve kambarasız hesaplarda en a-Z e 1 

bulunanlar k.uraya dahil edilir. 

-- 1 9 4 O 1 K R A M 1 Y E L E R 1 ~lir 
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lir• il. 
3 " 1000 ti 3.000 ,, 
6 ti 500 ,, 3.000 " ' b 

ı2 " 260 ti s.ooo ,, :oı 
40 ,, 100 it 4.000 " 
75 ,, 50 ,, 3.750 ,, ol 

210 " 25 " - 5.250 " ~ 

T. iş Bankasına para yattrmakla, yalnız para .,,. {~ : 
d ı .h ... d d . oıurs"'kıı 

miş olmaz, ayni zaman a ta ı mızı e enemış Aıd, 

'--------------------ı~~ ilan Tar la ,-":: 
Kayseri Askeri satın 

alma Komisyonu Riyase· 
tinden: 

1 - Beber adedine tahmin e
dilen Fiat (2500) kuruştan maa-

başh (3706) adet tevhit Semeri pa
zarlıkla yaphrılacakbr. 

2 - Muhammen bedeli (92650) 
lira olup kat'i teminah (13897) lira 
(50) kuruştur. 

3 - ihalesi 18/91940 çarşam
ba günü saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi lstanbul, An· 
icara Levazım amirlikleri ve Kayseri 
Askeri satmalma Komi11yonlarında 
görülebilir. 

5 - isteklilerin Kanunun 2,3 
maddelerinde yazılı vesaik ve Temi

minatla birlikte Belli gün ve aaatta 
Komisyona müracaatları. 

11-12 -14 12293 

V ·ı ~~do erı e r 

111 da 
Seyhan Kıı• bala 
• d f~i 

zın en : f°J"•şı 
Tütün fabrikası~: 1 

tişiğinde ve Tarsus ~İ~i 
her türlü zer'iyat~ ~ ı 
ve cemiyetimiz~ ~·:~,f:y~ 
bir. kıt'• tarla oı 1 cu 

icara verilecektir. lrıı 
ferin cemiyetimize »ınt 

11 - 12 - 13 ~'-ac 
44 Sayılı Ad~~ 
Tarım satış 1\ A 

den : . ~n~ 
Müstahsillere b•' ~ : 

k ·f·oıiı le üzere ooperatı ı k' . rı 
rihine kadar ortak ~ıla 
ilan olunur. ___!,una 

·~·' Umumi neırı U 
Macid 

Adana Türksôı' 


