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Ürk Sularına ve Türk 
n itaıvan tayyarecileri 

toprağına 
yakalan.dı 

----------------~~--------~~~~~~------------~ . 
·--- · --------~ Altı 1talyan en-

alya - Kara Aydın madenleri terne ediliyor 

imtiyazlarını satın aldık Düşen tayyareler battı 
biri muhafazaya alındı 

ARA: l3 (TORKSÔZÜ MCJJABIRl~DEN)
SJR \'iLAYETlNIN BALYA KAZASI DA-
1::1\t MUIJTELIF .l\1ACDENLERJN BALYA 
~AYDJN MACDENLERJ TÜRK Al\ONJM 

l L'llDESINDE BCLCNAN iMTiYAZLARI 
'N Ç]E SATJN ALIN.MIŞTIR. TERK NUAME· 

)'APILMASI \'EKILLER JIEYET1N1N 

KARARINA iKTiRAN ETı\\lŞ BVLU~AN BU 

MACDENLER, MUHTELiF MEVKJLERDEKI 

~lANGANEZ, LiNYiT VE SiMLi KURŞUN MA<,. 

DENLERIDJR. BUNLARJN iMTiYAZLARI, 18 ;;, 

J:3~7 \'E IS29 TARiHLi FERMANLARLA YUKA

RIDA ADINJ YAZ01CL\llZ ŞiRKETE VERiLMiŞ 
BVLL'.NUYORDL. 

Ankara : 13 (a.a.) - 819 Eylül 
1940 gecesi Fenike sahillerine iki İtal
yan harp gemisı tayyaresinin arıza 
neticesinde indiği ve mürettebalın· 
dan altı kişinin bir müddet sonra mez
k i'ır mahalle gelen üç ltalyan imdadı 
sıhhiye tayyaresi tarafından alınıp gö· 
türüldüğü haber alınmıştır. 

Mezkur tayyare mürettebatından 
karc•ya çıkarılan bir ltalyan zabiti en
terne edilecektir. Düşen tayyareler 
bir müddet sonra batmıştır. 

t-kkuşu Filosu, 
gençler yarın 

Paraşüt
Adanada 

91 Eylfıl günü bir lıalyan harp 
tayyaresinin Fenike sahillerinde Dalyan 
mevkiinde Beymelik köyü önündeki 
düzlüğe indiği ve bu tayyarenin ma• 

Adana hava meydanında büyük gösteriler yapacak 

halli makamlarımız tarafından tahtı 
mu haf azaya alınarak silahtan tecril e· 
dildiği ve bir zabit olmak üzere altı 
kişiden mürekkep mürettebatının enler• 
ne cdılcccği haber alınmışlar . 

YAZAN : K . .O. 

u Villyetlerde Gazetecilik 

Yapnıak ne müşkül, ne 
ti tah~nınıül edilmez bir iş
~1 hır viliyct gazc tesi hali 

t 
1"~dis,, ve bir vili) et ga-

dı ~'~ık çomak oynamaktan 
lu lınc ,kalem almış bir ço

nur 

i J~ıııİar bardak oldu .. Fakat 
d ınler, kim anlar, kaleminiz· 
pı'"'1•sı, sekiz 'yüksek mek

Ortııh olsanız yine "kenann 
~.Ydırsınız. Çünkü bir vili
t:rı dctilmisiniz? •. 

be crrJe ; okuyucu ile yazıa 
... ~- Yerde , her köte baıın· 
~na. röz rözedir .. Muhit 

Paro§Ülçülerimiz bir atlamada 
Şehrimize geleceklerini ve hava 

meydanında Trakya ve grabi Anado
luda oldutu fibi paraşütlerle atlama 
rösterileri yapacaklannı daha evvelce 
bildirditimiz Türkkuşu paraşütçüleri 

( Gerisi dördUncU ~ahif ede ) 

• Izmir'de piyasa açıldı 

Czüm ve öncör 
Satışları pek hararetli 

Sovyet-Romen 
~====== HUD UD~~ 

Çarpışmaları 

1 lzmir: 13 (Türksozü muhabirinden) 
lzmirde bu yılın üzüm ve incir piya
saları bugün mutad merasimle açıl
mıştır. Satışlar pek hararetlidir. 

Berlin bundan sonra 
karanhkta kalacak 

Berlia : 13 (ı.a) - Polis müdü
riyeti havı bucumu •ımı11ndı Ber
lini temımiyle karanblctı btralcmı· 

Moskov anın Protestosu 
- Yazıaı DçDnde -

• tı kırar vermiıtir • 
Uli111etler daha kuvvetli, 

~ daha in'ikislt .• itbaıında· 
ıltrlni bu azbklarda daha 

~h. kusursuz talakki eder· 
•rının, hatalannın meydana 
an hoılanmazlar, bunun 
rııeteden tenkitten ziyade 

!erler, halbuki böyleleri ne 

Anadoludan transit 
olarak geçecek mallar - HIFZISSIHHA 

KAN:lJNUNU,N 
TA TBIK~ k•de ıı dayanıklı iseler, med· 

1 '11 o derece açdırlar. Sek
tdhedersiniz, bunu kendi 

. bir tezahürü olarak kabul 
ır ~n tenkid ederseniz zul· 
• . insafıuzhta utradıklınnı 
Bır fiskecik, bir diken ucu 
huklarından fırlahr, tanih, 
kasına, kanuna temas eden 
Yer bulurlarsa mahkemelere, 
ısa da kestiıelcmez. 

•ze.teci haksJZ yere • yalan 
Vazıfe sahibine bir vatandaşın 
. taarruz edemez , bu ayıp
ır. Fakat bir gazeteyi de 

nuni mu'uliyetleri çerçeve-
( Gerisi il&inci sahifede ) 

Berlin ye Romanın 
yeni talepleri ! -. -Afrikadald kunetlerln lerhlel, 

i•t• ataklarının teallml, ltı•t 
• kuvveti masrafının tedlyeal 

fnuairren talep edllmekt• 

REDDEDİLİRSE 

F ransanın tamamı 
işgal edilecek . 

Ne\york: 13 (a.a.) - Royter: lyı 
bir kaynaktan bildirildiğine göre, Al

( Gerisi dörduncU saiiıf cde ) 

Ankara: 14 (TurluözU muhabirin· 
den) - Ecneb1 memleketlerden ıeti· 
riJip antrepoya konarak Teya kon· 
maksızan, vaınta de&ittirerek '\feya 
değiştirmeluizia Turkiye'den yaban· 

(Gerisi dörduaau iahif de ) 

r-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·"'l 
1 Milli Şef Ankaraya ! 
• • 
! avdet etmek üzere ! 
• • i latanbul : 13 (TUrkaözO i 
i muhabirinden) - Millf $•- i 
i fimizln bugUnlerd• Ankara· i 
i avdet buyurmaları muhte· i 
t m•ldlr. İ . . 
• • 

Nevad GCVJ:N ' 

O niki yaşından qajı çocukla
nn tiyatro, sinema gibi yerlere 

girmesini meneden hıfzıssıhha kanunu
nun tatbikab tehrimizde ötedenberi 
garib, garib tecelliler arzediyor. Bir 
gün bakarsınız, çocuklar gece yazlık 
sinemaya, tiyatroya hatta lokantaya 
bile girmekten menedilir,. Bir kaç gün 
sonra bu işten vaz geçilditini, en kü
çük yaştaki çocuklann bile buralara 
girmelerine müsaade edildiğini görür
sünüz. Baıka bir gün çocuklar yalnız 

( Geri~i İkinci Sahifede ) 



Tenkid ve Gazetec\ 
( Ba•makaleden artan ) 

si içinde serbest ve vazifeli görmeye 
alışmalıyız. Sonra bir gazetenin dal· 
kavuk külahı gibi sallanmasına razı 

olmamalıyız . Ve bir gazetenin başlı 

başına bir müessese olduğunu , onun 
da kendıne göre vatani vazıfeleri ol
duğunu aklımıza koyma1 ıyız. 

Dünyayı yalnız bir geçim dün
yası telekki ederek herkesin damanna 
göre şerbet vermek güç birşey de
ırildir . Fakat bır gazetenin bir mu· 
harrırin vazifesi, şerbetçilik, mizaçlara 
hizmetçilık değildir. 

1Tarla Yüzünden Cinayet 1. 
Ceyhall~ 
ışık dl 

t 

Mesuliyet kabul edenler , kendi· 
leri kadar ve belki de daha büyük 
bir çok maddi , manevi mesuliyetleri 
kabul ederek vazifelenmiş olan gaze· 
telere karşı soğuk kanlılıklarını mu
hafaza ederek, tenkide uğrayan işle-

rini fili olarak düzeltmeye gayret eder
lerse memleket bundan daha çok 
fayda görür. 

Her şeyden önce kafamızda ga· 
zete ve gazetf ciden anlamakta oldu
ğumuz, fak at bir takım manaları tas-
hih etmeliyiz. Bir gazete, iyi , dürüst, 
güzel niyet sahıbi olanların daima bir 
~ulesidir. Ve sonra bilmeliyiz ki , ah
baplıklara, küçük bir takım menfaat· 
lere istinad ederek yapılan medhiye
lerden ziyade düıüst , ciddi tenkidler 
bir iş adamını daha esaslı ve daha 
sağlam muvaffdkıyetlere götürür. Bu· 
nun için de tenkidi bir nimet , gaze· 
teyi bir dost telakki e meli} iz. K. O. 

Hıfzıssıhha Kanunu
nu rı tatbiki 
( B irioci söhifeden aı.-tad ) 

sinemaya girmekten menedilir. Fakat 
öbür tarafta sazlı, sözl,ü, danslı gazi-
no - ahlak bakırnından daha faydalı 
mı görülür nedir ? - Onlar içın ser
bestir. 

Nitekim, son günlerde yasağın bu 
.şekilde tatbik edildi~ini görmekteyiz. 
Çocuklar yazlık sinemaya bırakılıyor, 
fakat yanı başındaki tiyatroya girme
lerine ses çıkarılmıyor. 

Eğer vazıı kanunun bu yasakla 
temin etmek istediği şey, çocukların 

tiyatro, sinema ve saire gibi kapalı, 
pis havalı yerlerde uzun saat geçire-
rek taptaze ciğerlerini bozmalarına 
mani olmaksa açık hava toplantı yer· 
Jerine girmelerinde mabzur görmeme· 
Hdir. Hilhassa Adananın cehennem 
gibi yaz gecelerinde çocukların saat 
on bire kadar temiz ve serin hava 
almalaıında fayda vardır. 

Bütün bu memnuiyet ahlaki ve 
terbiyevi bir endişe ile vazedilmişse, 
çalgılı, çalgısız, içkıli içkisiz çocukla
rın hiç bir eğlence yerine girmelerine 
müsaade edilmiyorsa, kanunu her yer 
için ve her zaman tatbik etmek la
zımdır. Yoksa memnuiyeti bugün tat· 
bik edip, iki gün sonra \'azgeçmek
ten, çocukların şu eglence yerine gir-
melerine müsaade edip, öbüründen 
menedilmelerinde ııe fayda vardır, ne 
de bir mana .. 

r GÜNÜN 

Gözü kanlı üç adam bir köylüyü 
feci bir şekilde biçakla<Jı 

Şambayadt köyünde münazaalı 
bir tarla mes'elesinden h-lsıl olan 

anl~şmamazlık neticesinde> Ömer ve 

ilci oğlu Ali ve Durdu Mustafa, yo 

lunu kesmek suretiyle Durmuş'u 

biçakla 'müteaddit yerlerinden ağır 
surette yaralamışlardır. 

Önü kesilerek pusuya düşürülen 
Durmuş, Ömer ve oğullarının bi· 

çaklannı çektıklarini görünce fer 
yad etmeğe ve: 

"- Canıma kıymaym! .. merha

met edin!.. Ömer, tarta senin olsun, 

canımı bana bağışla! 11 diye yalvar

mışsa da para etmemiş ve aldığı 

ağır yaralar a !tında devrilmiştir. 

Dün sorguları yapılan suçlular 
birinci asliye ceza hakimliğince tev-

kif edilmişlerdir. Durmuşun bi:lyatın 
dan ümit azdır. 

Dairelerde kış mesai 
saatleri tatbik ediliyor 

Resmi devairde yaz ·mesai sa· 
atleıi 16 Eyhil pazartesinden itiba
ren değişenk mesaiye 8,5 dan 12 
ye ve 13,5 dan 17 ye kadar devam 
edilecektir. 

Memnu silah kul!anan 

bir adamın mahkumiyeti 

Hatay'ın Yayladağından Ahmet 
oğ 1u Naif, Erzinde 77267 numara· 
lı bir İngiliz filintesiyle yakalanmış 
ve memnu silah taşımaktan suçlu 

olarak adliyeye verilmiştir. Fıli~teyi 
nereden ele geçirdikini söylemeyen 
N :i İf, şehrimiz ikinci asliye ceza 
mahkemesince 1 ay 20 gün hapse 

ve 12,5 lira para ce2asına mahkum 

edilerek te\kif edilmiştir. 

HAD SEL ER 

Memurlar için hükumet 
sicil karneleri gönderdi 

Tali memurları'l sicillerinin tan· 
zimi için Dahiliye Veka etinden vi· 

layete sicil karneleri gönderilmiştir. 

Bu karnelerden bir memur içia iki 

tane doldurulac ıktır. 

Tayinler-Tahviller 

Kadastro mü fülügü katiblerin. 
i den lsmail Canbolad, Hatay kadast· 

ı ro müdürlüğü katibliğine naklen ta· 
yin edilmiştir. 

* 
Hususi mllhasebe tahakkuk ve 

tahsil şu Jcsi Şdi Sadi Arı baş, lzınir 
tahsil kontrolörlüğüne tahvilen tayin 
edilmiştir. 

Beden terbiyesi Seyhan 
bölgesi Tenis kordu 

Beden Terbiyesi Seyhan bölge· 
sinin yeni satın aldığı eski Hılkcvi 

binssı önündeki tenis kordunun tamir 

edileceğin: ve beton sahanın üzeri
ne asfalt döşenerek nizami şekle 

ifrağ edileceğini memnuniyetle haber 
aldık. 

Yeni bir nahiye 

Çorlu kazasına bağh "Ereğli., 
köyünde "Ereğli.. adiyle anılmak 
üzere yeni bir nahiye kuıulmuştur. 

Orman Çevirge 
kadrosunda 

Orman Çervirge Müdürlüğü A· 
vukat!ığına, Milıi Müdafaa Vekaleti 

Adli müşavirlerinden Ihsan Çakının 
• tayin edildiği haber a!mmıştır. 

~=====================~ 
KARŞISINDA ) 

111==-====::;!:1 

Afrika'daki vaziyet 
Son gunlerde alınan b.aberlf'r' Afrika.da harekat 

· mı:v.~imi yaklaştıkça İtalyanların da Suveyş kanalını 

ele g t•çirmek maksadiyle barruz~ geçmek için h:ızırlık · 
lar yaptıklarını. İngiliz lıava kuvvetlerinin d<! bu ha

zırhklan bozınak için bulun ga,vreLlerini sarft:Hiklerini 

gösteriyor. İtalyanlarrn Suriyedeki faııliycii de, bu ha· 

- :z.ırlıklardan rnaduttur. iki gUn evvel Kahireden verilen 

bir Roy ter telgrı.fı, 28 Agusto sta::ıbcri Beyrutb bulu· 

nan İtalya rnUtareke kom İ s) onunun taleplerini takviye 
için. Fran~adaki Alman rııtıbır .:ke korni:.yonu aza~ınrlaıı 
birinin de pek ;, tıkında B eyruta gidtceJİni bildirdıkten 

sonra, Suriyedeki kornis_yonun hakiki hedefi, 
lcrden ba~dıyarak, tanklara ve toplara kadar 
malzemesinin tedricen tahribi vıı k:ıldırılma~ı 
söylUyordu. 

ta.y:. are • 
butu ha-ı> 
olduğllıllu 

İngil Cerenin f\1ısırın mU iafaa~ını ve bu arada Snrİ· 
yenin oynı_yacıı.ğt oyunu ~öz len kaçtrmarnakta oldugu 
ınuh ıkklktır. İngiltt:re Akdenizde ve Afrıka.Jaki mUhim 
sevkulc:=yşi mevkileri İtalyanlara kaptırmamak için ted
birler alm.ıkta deva:n ediyor. Ş:lrki Ak.denizdeki İngi· 
liz d eniz kuvvetleri takviye edildikten soara fvlısıra 
yeni kuvvetler getiı ilmi1t.ir. 

Ceyhan: 13 ( dl 
rir.den) - Ce>hall 

hay 'i uğraşınalarııı•~ 
hanın biran evvel . 
vuşması hakkın ~akt 
nüz filiyat sah15n• ~ 
bir sırada, AvruP'brl 
ettiği malzeme bU ~ 
larak, Belediyeler

0 
... 

tikraz olunan - 3 
0 

rik te'sisatı para~ıfll ~fı 
tedair beledıyenın -' 
para iade o/unın~ş # 
tabiatiyle suya duf,I 

C:!} han, Çu~ıı ı.i. 
'ıı J 1.1 

yılır ve en zeni' d,., 
ridir. CeybandaP ~ 
çük kazolarda, e1'1~ 
oelt-ıce evvel ktı u 

k' t hanın bilmem 1 ~...ı.1'u 
• tıJI"' 

her nedense bır fh 
vuşamamışpır. Bil j 
.b. h . m(Jbte al 

gı ı şe nn w ~ 

lüksler yakı~ıns~: ı~ 
Belediye galı bel'~ 

istiyor ki, ötede11 ,,,- r 
lamt:-alardan bs~'aılıi 
istasyon cadde•• b 
sü de kaldırdı. ~·ıe 
taptan istifade e 

1 t.' 
mevsiminde, ırıebt;&' 
edilecektir? .. E\l\le 1ıf 
şehrin muhteiif sell' /tt' 
1 ;ce 
ambataımın g ıiıt 

dar yakdırılması s 
• ~e 

MU tek~ 
''il Jand'1trJl 
011 

komuta 

B- .. k Millet ,1, 
uyu dl 

günkü to~lantısıl1 b~ 
kanuna göre yaŞ·b61ı 
tek af it c-dilerek 1 sı 
j.ındarma yüzbaşı 

. ac• leri kadro ihtıY 
hiliy e Vekaletince J 'f 

·~llp 

müddetce kaza ! ol 
. ·tıh 

lıklarında da '' 
. ı. bili lerdlr. Ancın~ ~ 

senesi nihayetioe 
cektir. , 

B. "kleti ' ısı ,-
yaka lafl 

bl; 
Mehmed M~;I. 

Hakkı oğlu İb~.11 de 
lüğü binası öouf'I .;I~ 

keP I çalarak kaçar ~ 

vog~ 
daşl•' 

Yazı a,ka 11i 
mektebi Ökret~~o 
bir k rz çocuğıJ ı,1 

1 
~e 

Yavuyaana et' 
.. .. l r d 1 uzun omur e 
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iİR&Sözti 

---------
Abone Şartları 

12 Aylık J?OO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-fhş memleketler içi n 
Al>orıe lıedeh degi§mez 
yalnız po~ta masrafı 

Alman havacıları- Sovyet-Romen 
1 

nın l!ondra sef eıi ~~Hu D u D -==--
Şarki 
askeri 

Afrikada 
harekat 

ınmmedilır. 

2 - ltarıtar için idaıeye 
müracaat. edilmelidir. 

Son hücumlardan hiç Ça~pışmaları Kahire : 13 (a.a) - Resmi teb· 
fite göre: Evvelki gün lngiliz kuv· _ 
vetleri şarki Libyada bom bıı dıman· • 
farda bulunmuştur. Demenin tayya· 
reler üzerine de bombalar atılmış· 
tır. Bardiza üzerinde yapılan bom· 
bardımanlarda da yantınlar çıkanl · 
mıştır. 

l"•T ....... WIWll ...... I ..... 

una statüsünde 

dilat teşebbüsü ı 
1 

skovanın Berline şifahi 

bir muhtırası 

oskova 13 ( A A. ) - Tas 
nsı bildiriyor: Mevcud enternasyo

l Una statüsünde tadil~t yapmak 
ksadiyle Alman hükumeti tara· 

'n Yiyanada bir enternasyonal 

a tn"'sclcleri konferansının top· 

'YI\ daveti münasebttiyle hariciye 

k korniseri mııavini , on Eylulde 
111 büyük Elçisini kabul etrniş 

s 0 \'Yctler Birliğinin Tuna dev-

a sıf •tiyle Tlına seyrisefaio reji
e J"lc 

aıtayid kalamıyaca6ını ve Tu· 
ı al"k a adar eden meselelerin bal 
İ~titak etmemezlik edemiyece· 

i bildirmiş ve Alman hükume 

en Tuna enternasyonal mesele· 

ne bakacak: olan veya eksperJeı 
fcransı hakkında lazım gelen 

dürtü rnalumat alacatı ümidini 

llt ctcniştir . f:lçi hükumetten ma 1 
at istiycccği cevabını vermiştir. 

Tefrika No. 17 

bir netice alamadılar 

Londra : 13 (a.ı) - Havı ve •· 

na vatan emniyet nezaretlerinin teb 

liği: 

Düşman çarşamba günü öt1e so· 

nu akınlarda 125 kişi ölm~, 250 

kişi akralanmışhr. Aynı günün ge· 

cesi yapılan akınlarda 40 kişi ölmüş 

170 kişi yaralanmıştır. 

Londra : 13 (a.a) - Hava ve 
emniyet nezaretleri tebliği: Düşma· 

nın faaliyeti dün lngilterenin muh

telif noktalarında münferiden uçan 

tayyarelerin yaptıkJan faaliyete in· 

hisar etmiştir. Cenubi lnim~re üze· 

rinde bazı şehirlere bombalar atıl

mış ve şicnali şarkide Bren üzerine 

atılan bombılerdan bir otel ve bir 
kaç ev harap olmuştur. insanca za· 

yiat azdu. Hir düşman tıyyarc-ıi dü· 

şürülmüştür. 

Londra : 13 (a.a) - lngiltere· 
nin cenubi şarki sahillerinde buJu. 
nan bir şehrin açıklarında bir nak· 

tiye kafilesi düşman :tayyareleri ta· 

rafından hücuma uaremış ve fakat 
bu hücum akım kalmıı ve hiç bir 

a-emiyc .. iubct olmamııtır. Bunun 

üzerine lniiliz bava kuvvetleri Ko· 

leyi bombardıman ederek büyült 

yanıınlar çıkarmıştır. 

Tf f p:;j .Of!N ~Alf 
•ı:an: DAViD 0ARNETT Çeviren: NEVZAD 00VEN 

Bu teessür sahnesi, B. Tebrick'te, sevinçle karışık 
ncı gibi çok ırarib bir his uyandırdı. Çünkü, bir taraftım ona 
karşı yeniden canlanmış olan aşk1, onun bu kadar bedbaht 
olmasına müsaade etmıyor dia"er taraftan ise, bu ızlırabın· 
dan sevinç duyması lazım geliyordu. Zira, bu teessür, onun 
bir a-ün tekrar kadın olaca~ı ümidini beslcmiyo~du. Bu .. s~
retıe, tilkisi hicab yüzünden ne kadar ıztırab çekıyorsa unu· 
d. k. karı;ı olan 

1 de o nisbette fazlalaşıyordu. O kadar ı, ona y • 

a~kını ve merhametini ayni zamanda ve müsav.i _bir . §ekilde 
büyüttü~ü için hatta, kansının alelade bir lilkıden lıaşka 
bır ~ey olmamasını temenni edece~i geliyordu. 

Nihayet, döktü""'ü aöz yaşlanndan biraz sersemlemiş 
b. . ~ 6 • - ·· koydu 
ır vazıyclte ctrahna bakındı. !:iilvia'yı dıvanın ustune · 

Kalbini burkan bir acı ile odayı temizleınc~e başladı. Hır 
~~va su ielirdi. Bütün kan lekelerini :yıkadı. Koltukların ~r
tulerini kaldırdı. Ve öbür odadan temizlerini ietirerek deQ-ış
tirdi. Ü, bu işleri yaparken tilki, başını ön ayakların~ . d_oA-ru 
uzatmış ve harekelsiz kalmıştı. B. Tebrik işini bıtırdıkten 
sonra, vaktın a-eç olmasına ra~men kendisi için muhtasar bir 
~~me~ ha~ırladı . Fakat kanlı bir ziyafetten çıkını~ olın kın~ 
ıçın hıç bır ~ey iCtirmemiştı. Mamafi ona da biraz ııı ve bır 

Moskovanın Protestosu 

Moskova: 13 (a.a.) - 12 Eyh'.ilda 

Hariciye Halle Komseri muavini Ro· 

manya tlçisini kabul etmiş ve kendi

sine 11 Eylülda Çarnoviç'in 34 kilo· 

metre cenubi şarkisinde bir Sovyet 

hudud muhafaza devriyesine Romen 

arazisinden birdenbire silah ve hafif 

makineli tüfenk ateşi açıldı~ını, hadise 

mahalline riden diğer bir Sovyet hu· 

dud muhafaza grupu üzerine de Ro

men arazisinden makineli tüfenk ateşi 

tevcih edildifini, Sovyet hudud kıta

atının da mukabele etmeye mecbur 

kaldıklarını bildirmiş ve Sovyet hüku
metinin Romen kıtaatmın yapılan tah-
rik vak'aları hakkında Sovyet protes
tosuna Romen hükumetinin henüz ce
vap vermedi~ini kaydederek Romen 
hükıimciinin dikkatini celbetmi~tir. 

• 
Romen elçisi protesto notasına 

bugün cevap verilecea-ini ve 11 Eyltil 

hadiseleri hakkında da tahkikat yapı
larak suçlulanıı levkıf edilece~ini bil

dirmiştir. 

Alman başkumandanının 
garbi Avrupa tef tişlcri 

Berlin : 13 ( A. A. ) - Alman 

ajansı bildiriyor : Alınan ordusu baı 

kumandanı Fransada bulunan ordu 

cüz'ütamlannı tef Liş etmiş ve Alman 

donanmasının lnilltercye karşı şimdi 

üs olaralc kullanmakta olduA-u Allan

tiktc bir Fransız limanını ırezmiştir. 

İstanbul tıb talebe yur
duna kabul edilenler 

Ankara : 13 ( Hususi ) - Bu 
yıl lstaobul l~yJi Tıb Talebe yı.ir 
duna memleketimizin muhtelif lise· 
!erinden mnun yetmiı beş genç 

kabul edilmiştir . Bunlardan elli al· 
tısı ( Pek iyi ) derecede mezun 
olanlardır. Digerleti de kabul şart· 
farına yazılı vesıkalaıı tamamladık 

fırı tarih sırasına göre ( lyi ) dere• 
cede mezun olanlardır . 

Tıb Talebe yurduna giriş imti · 
haııın• kazananlar arumda Adaua 
lisesinden m('ZUn Muzaffer Adosa· 
kun aduıefa lir gencimiz de ~ardı1. 

ln~iliz dafı bataryalara 
yerleri değiştirildi 
Londra : 13 (a.a) - Hava dafi 

bataryalarının yerleri drğiştirilmiş· 
tir. Şimdi Alman pilotları fevkılide 
~iddctli bir baraj ateşine tabi tutul
muş bulunmaktadır. 

Altın fiatı 

lstan\Jul : 13 ( f.ürksqzii muha· 
birinden) - Altın fiab bugün 20.BS 
kuruştan muamele görmüştür. 

salkım üzüm verdi. Y eme1den sonra, tilki B. Tcbrick'i kab
lumbata kabutupdan yapılmış bir mobilyaya doQ'ru sevk 
elti. Ve onu açtırdı. içinde bulunan porlaıif slcreoskopu (•) 
ıösterdi. 

B. Tebrick, onun bu arzusunu dertial yerine getirili. Ve 
bir kaç tecrübeden sonra, aleti onun iÖZlcri önüne yerle§tiı

menin çaresini buldu. Hu suretle, Öğleden soııra -akşama ka
dar kalan vakıllaıım evelce salın aldıklaıı, ltalyu, ispanya ve 
lı:ıkoçya ınan:.ı:ar.tlarına aıt koleksiyonu seyretierek ho~ bır 
suretle geçirdiler. Bu etlence, Bayan Silvia'ya derin bir ;ıevk 

vermiş ve kocasını da bir hayli tcselİı etmiş ıcibi idi. ı-·akat 
li. Tebtick o akşam, tilkisini kendi ıle berclber, yaı .. kta yaı~ 
mağa bır türlü ra:.ı:i edemedi. Nihayet, onuıı yine yerde:. ha· 

sır üz.erinde yatmasına razı oldu. Yalakta, kolunu uzattı~ı 
:.ı:amaıı ona dokunabilıyordu. Geceyi bu sım:tle, eliııı tilkiııııı 

başı üzerine koymuş bır halde ieçirdi. 

Ertesi gün, onu kaldırmak ve ııeydirnıek için he; la• 

manlı.:inuen daha ~iddeUi bir mücade!e y.ıpnıilk mecburiye· 

tinde kaldı. Halt~, öyle bir an oldu ki, H. Tebrıck tilkinin 
kuçnıasınıt ancak onu boynunun derisinden yukalıyarak zap. 
lctmek suretiyle, mani oldu. Nıhnyct, bi.ıyük ırüçlüklerle onu 

yola a-eti ı mete muvaffak olmu~. yıkamış, fırçıslamış, kokula
mı ve ıeydırmışti. Zaten bu ıuuvaHakıyelten kendisi, kau· 
aındaıı uaha çok mcmııun kalıııı~lı. 

Silvia a-eyditi ipek blu:.ı:;t pek tak lirkir olrnıyan bir 
iÖZle bakmıştı. 

Yemekte pek uslu durmuş, yalıııı biru ıabırsızlanımştJ. 

- Sonu Var -

\ "J Oürbüıı ıribl , için yaıı y•H koıı!lllD iki rHmi kabmk n uıılı 
lıir ı•kllde ıöıt•n• bir ilet . 



Sahife 4 

• 
Anadoludan transit ola

rak geçecek mallar Türkkuşu Filosu, Paraşütçü ge 
(Birinci sahifc:Jen artan ) 

1 

1 

ler 
Biçki yurdu kayit mua
melesine başladı; 

cı menıleketlere sevkedikcek mayi 
nıagJcrni mahrukat ve mafdeni yağ· 
farla, benzol, terntil ve kuqıunun 

mcıulcketimiz<len geçirilmesi hususun• 
da Ticaret Vekaletinin karar verme 
takarrUr etmiştir. Vekalet, bu malla· 
rın on beş gUnden fazla memleneti
ruizde . kalabilmesi, gideceği yerin 
Turkiye haricinde bir yer olduğu ve· 
ya tran<ıit t'dilt-ceıi açıkça gö terildi
li vesikalardan anlaşılıuak 1ariiyle 

1 Refika Tümerkan 
Adananın ilk biçki ve dikiş 

gt:çirilmesi hususundan karar 
tdtcı-ktir. 

ittihaz müessesesidir. Memlekette yetiş 1 
tirdiği kiymetli mezunları vardır. 

Şeraiti haiz muunlar yurd açabi ! 
----- lirler. Kaydolmak ve tcfsilat almak 1 

Adana Askerlik şubesin- için sabah 9 dan 12 ye ve 14 den 

den : biçki yurdu müdürlüğüne müracat 

1

18 e kadar Beb,kli kilise sokağında 

Hastalık ve ikmal imtihanı ver- 12275 7-10 

mck gibi mazactlcri dolayısıyle Ye -

dC'k Subay m~ktebine gidemeyen Türk Hava r: urumuna 
yerli ve yabancı Lise mrzuı u Ôğ aza olmalısınız 
rctmen okulu mnunu Ziraat okulu 

muunu talebelcrdC'n olgunluk imli· 
hanını vermeyC'nler 17-9-940 ta· 

rihine lca Jar şubeye müracaatları bu 
tarihten sonra gelenler bakaya na- , 

zarile yakalanarak haklarında As-

kerlik kanuı:unun 89 uncu mad
desi hükmüne göre muamele yapı 

lacatı ilan olunur. 14-15 

bol 

Bu gece 

Nöbetçi eczahane 

lııtikamet Eczanesi 
• 

Hükumet Yanmda 

• 
zıyayı ve 

Adanada _j~'. 
( Birici <ıahifeden artan ) ı . ,,,,f .. 

yarın şehrimizde oıacakıardır. Berlın ve Ro .~nuı 
Pazar giinü sabahleyin tayyarele- y • t lepl"·arp 

riyle Ankaradan uçacak olan paraşüt- enı a li 
çülerimiz doğruca şehrimize aelerek ( B" • · abifeıl"~ 6 ll'IQCl S 

hava meydanına i.~ecekler ve şehrimiz- _ ~ . defi• 
de kalacakları muddetçe muhtelif u· manya Peten hukumetın 
ç_uşlar yaparak paraşütlerle tayyarele- rika<laki bütün Fransız k•1~ 
ı ındtn atlamalar yapacaklar ve kon- işgal altında bulunan fr• J 
feranslar .vereceklerdir. . mevadı stoklarının yüıde 

Bu f ılo arasında bır kaç tane de 1. . . . • 
1 

d'r IJıl 
Ad 1 h tes ımını ıstemış er ı · .ı ana ı avacı genç vardır. Buradan . . j\·a~" 
sonra lskenderun ve Antakyaya gide- red~edılınış olduğu r tb 
cek olan genç gökçülerimiz bilahare tedır. 1 
A~teb, Maraş, Urfa, Malatya, Kayseri, Vaşingtondaki diplO~'I 
Dıyarbakır ve Elazığ hava meydanla- ı· d t h · d'Jd'J1.ı'n• i"" ... 

d .. ın e a mın e ı ı5 .. ~ k rıncia a parnşutlerle atlayışlar ya- . . . bİİ~u 
pacaklar ve konferanslar vereceklerdir. ~ın netıcelerı Peten ftr' J1 

Türkkuşu paraşütçülerinin ve pi· ışgal altında olmıyan ·5' ı..t 
lotlarının bu seyahatlerinde Türk genç· beti üzerinde şiddetle b•. illı re 
l~ğ!nin havac~lıktak.i .Yü~.sek ~abiliye- ltalyanın terhis taleb111

1 ~ tının canlı !'llısallerını goreceg'IZ. Yur- kişiden ibaret olan Şiın•~ 
dumuzun dığer bazı noktalarında da . . var· tr 
olduğu gibi Adanada asfalt hava mey- Fransız askerlerının . ~ I 
danı inşaatı bütün hızıyle devam eder- olduklarını ilan etmeler• 11 

ken bir de paraşüt kulesi yaptırılması sına dayanmaktadır. ~ 
etrafında etüdler_ y~pılmakta ve !n?~ü iyi malumat aırnak1~. 
kampında paraşutçu kıt'alar yetiştırıl- b d t h . dild•r:.:.a 
mektcdir. men a a a mın e bl •ı 

lnönü kampında yetiştiril - mihver devletlerinin tal~~ 
mekte olan paraşütçülerden ?O tanesi sa tarafından redde~ıl ;;:.d 
öğretmen olacak ve bu 50 oğretmen hükumetinin bilmecburıY~ · 
Cumhuriy~t ne~linden 16 yaşından i.~i· yahut ltalya. Alman işg . .4)t" 
baren butun Turk çocuklarını paraşut- . 1 ll d butuoıl'l11'j 1 

çü hazırhyacaktır. nın ışg-a a ın a ·r ~ıYııa 
Paraşütle atlama kulesinin yerini nın temamına veya bı .,. 

t. · · t ı·d decektı tesbit etmek ve keşfini yapmak üzere ne ıcesını ev ı e 
Türk kuş.u umum dire_kt?rü Bay O~ Vıchy : 13 (A. A) ...-..ıJ.r 
man Nurı Baykal şehrımıze gelecektır. l ..w'a 

şgal ordusunun .,. r' c 
_

11 
daki kınuo, yarın ne~ ~ti• 
Bu masraflar için bu5&1'1 

açılmıştır, ~s 

yarın 

tasarrufu 

PHILIPS 
,, ,, ... 

Bu kanun ayni za /,,, 
le Fransa Bankası ar1~ 
işgal ordusunun masr• ,:;t.. 
lamak üzere hazine .eı1J~ rı 
yon avans verilmesı Jı~~c 
kaveleyi tatbik etaıc:k~~c 
hükumeti Alman ord0. ;;~ş 
fını, mütarekenin akdi ~ 

Ampullarıyla tem;n edebilirsiniz 
Satış 

. 
yerı: 

TAHSiN BOSNA 
Abidin Pş. Cadd. Telef. 274 1 

1230~J 
-- ---

r , 
Doktor Muzaffer Lokman 

Seyahadden dönmüştür 16 Eylul Pazartesinden 
İtibaren muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlıy acak lır. 

,... . , 
Türk Nebati Yağları 
Limited Şirketi Fabrikasından 

Milli Mensucat fabrikası yanındaki Prese fabrikamız faaliyete geçmiş 
tir. Fabrikamız g~niş ambarları ve son sistem presesi ile pamuk ııabiple· 

rini hcryerdcn ziyade memnun edecek vaziyettedir. Pamuklarını fabrika· 
mıza prese dttirenlcr her bakımdan karlı çikarlar; dokrudan doğruya 
Fabrika idareFine müracaat edilmesi müşterilerimizin menfaatları icabın · 

dandır. 1 - 6 1ı303 

ilan 
Kayseri Askeri sahn 

alma Komisyonu Riyase· 
tinden: 

• 
1 - Beher adedine tahmin e-

dilen Fiat (2500) kuruştan maa· 
başlı (3706) adet tevhit Semeri pa· 
zarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Muhamm~n bedeli (92650) 
lira olup kat'i teminatı (13897) lira 
(50) kuruştur. 

3 - ihalesi 18/91940 çarşam· 
ba günü saat 15 de yapıl~caktır. 

4 - !;)artnameıi lstanbul, An. 
kara Levazım amirliklcı i ve Kayseri 
Askeri satınalma . Komi.,yonlarında 
görülebilir. 

5 - lsteklilerin Kanunun 2,3 
maddelerinde yazılı vesaik ve Temi· 
minatla birlikte Belli gün ve autta 
Komisyona müracaatları. 

11-12 14 12293 

•fb'' .J 25 Hazirandan ı 1 ~ "" 

20.000.000 Mark ol•'' B 

miştir. 



• 

var? 
yok? 

nsada meyhaneler 

ransada 80 nüfusa bir mer 
hane düşmektedir. Almanya. 

• lngilteredc 430, lsviçrede 

,f ~eçte 3,000, Finlandiyada 
,nufusa hir meyhane düşüyor. 1 

~ '~Pten evvel nüfus başına 100 , 
ı' lı ispirtodan iki buçuk litre 1 
iJ lıtre şarap düşüyordu. ı 

Mareşalın asası 1 

"nİ harp dolayısiyle askeri 
tetfıler çoğaldığından mare

tbl'si alanların· da sayısı art· 

"~ır. Bir generale bu rütbe tev 
-~ ldiği z ı man devlet şe-fı tara-

a kendisine bir asa verilir. Kısa,' 
~c ağır olması itibariyle mal· 

~:c g~tzze bir derece kısa hal-
li 'Dtn • zıycn bu mart"şallık alame-
~ lcr:dcn geldiği pek kati ola· 

talunı d ı•ıd· c5 ı li', 

ı~ /On araştırmalara göre mareşal 
·s~.• M ı 1 d acar arın ecdadı Hunlar 
1/ •n getirmişlerdir. Hunların 
f:danları kısa ve ağır balta ta-

3ıiııi1 1. 

ıf• )\id ~~ · l 'I ot ınsanlar, en güçlü adam· 
ICI bola k . . ,. n umandanlarını elleun-

, :atr•kın büyüklü~üne bakarak 
,flJ rdı. Daha sonraları bunların 

.il cdilnı . "d 'b fr' csı a et olmuş ve nı a 

~ ~lltt~al asası şekline gelmiştir. ----_:____, ___ _ 
-:s IUğatı Türkçeye 

;11/"tihniş bulunuyor 
.,.,ıt~nbu\ . 13 ( r·· k .. .. h 
'( • Ut SOZU OiU a· 
iJ tn) ~ Fransızça Larus Türk· 
teJHcvı ılrniı bulunmaktad.r. Türk 
. --J"c ·ı 
'/ "' ı nıiş o~arı bu luğat yakın· 
j ışa çıkatılicaktır. 

•'~f 
.~ eerıiın asll efendim, uyu.Yor 

Kalk! Uyku zamanı 

ııı ııın koynunda bir erkek 
Kalk! 

1 <la, kral oğlu Jfavb:ır ... 
'al s ivord n:ıır uvlrn~unda slÇ 

ı llo • 

ı' Uyandı: 

IJt:JJ'rJ l)dol uğursuz sihirbaz ... De· 

O f &k cı: Bakire Signe'nio yata~ı-
~ gırl'mezl.. Defol!. Gun do· 

nıaı, seni diri diri yakaca~ırn! .. • 

c bagırdı. 

Kral Sivord. Dinle beni ... 
0Ylenıiyorum. lşte sanıı llav· 

ulıcını, hanç<'ı·iui de ıışırıp 

\l Si.,,·ord yatağından fırlad ı . 

.. l\ttı: 

,Bey ... Şlltomda vatan adıım· 
Kalk ı ç b k. • Ç b k' Hl. n u ... n u ... 

./ rinizi giyin. Kemerlerinizi 

/l}lun. En sn~lam zırhlarınıza 
/ı .~ <'n a!;ır bnltnlarınız alın! 

1
94" fi lu l Invb:ır ıelmiş. 1\ fntas ı 

~· l'!lıl:ımdır. Kolny kola.v yarılıp 
~l/.mnz!. 
/ ~ Sivord, nrk:ısmda adamları 
/ od sınn doğru ~ urudu. 

;·- .... ··- ........ -........ -........ -...... . 
1 YAPTIGIMIZ TETKiKLER t ·------_.... .......... -----...... _____ ... . 

Barbarosun , Ok valiliğini yaptığı 
Fransız müstemlekelerinden birisi 

Bugünkü Cezayir 
Yazan 

P. P. 
Günün en mühim meselesi şüp

hesiz Fransız mw.:>temlekelcrinin akı· ı 
beticlir . 

Fran!anın denizaşırı müstemleke· 
!erinden en ehemmiyetlilerinden bi- :....---------·----.......: 1518 de Barbaros Hayrettin, Ya· 
tisi olan Cezayir , Afrilcanın şima· vuz Sultan Selime müracaat edere;c 
linde Akdeniz kıyılarında bir mem· bu toprakları Osmanlı imparator· 
lekettir. Şimalinde Alcdeniz, şarkın· luğuı.un himayesi altına koydular. 
da l'unus, garbde Fas ve cenubda 

B 
.. ··k b · ı ·ı · t' Barbaros Hayrettin Osmanlı hüku· 
uyu sa ra ı e çevrı mış ır. 

lslamiyetten 6onra Tarık bini melinin ilk Cezayir valisidir. 1711 

Zeyyat ve Musa bini Nasirin ku· den sonra Cezayir yarı müstakil 
mandası altındaki ordular İspanyaya oiarak yaşaıaı. 1827 de Cczayirde-
geçmeden evvel Cezayiri ve Fası kı . Fransız sefirine Cezayir Beyi ffü. 
uptettiler. ispanya Eıncvileıi dev· seyin tarafından yapılan bir baka· 
rinde Cezayir bu Arap imparator reti vesile ittihaz ederde Fransa 
)uğuna bağlı olarak yaşadı . 1515 Akdenizde harekete geçti . 14 Ha· 
tarihinde Baba Uruc ve Bubaros ıiran 1830 da Amiral Oüperre ku-

H1yrettin paşa Cezayirde hakiki bir mandasındaki bir Fransız donan· 
hükumet kurduktan üç sene sonra ması Seydi · Ferruh limanına 30,00o 

Ceyhan Tarım satış 
kooperatifi toplanıyor 

Ticar~t Vekaletinden bir mümessil istendi 

Ce} bao : Tüıksözü muhabirin
den - Ceyhanda ~ urulması müte 
sav ver " r aıım satış kooperatifı,, 
o•takları, ilkliçtiıuaı 22-9-940 pa 
zar gürıü Ceyhan hatk:cviade yapa-

cakhr. 

handa teessüsGne ticaret vekaletince 

müsaade olunmuş ve bundan akdem 
vukubulan müracaat vekaletçe tas 
dik ve tasvip edilmiştir. 

Kooperatifm şimdilik - 20- ye 
yakan az,.sı vardır. Bu azalar hisse· 
!erinin yüzde beşi dahs evvel Ziraat 
bankasına yatırmışlardır. 

ki,ilik bir kuvvet çıkardı. 
Cezayir Fransız hakimiyetine ko

lay kolay geçmedi. Fransa Cezayiri 

taınamiyle zaptetmek için 1857 ye 
kadar tamam otuz sene uğraıtı • 
1871 de Almanlar Fransayı mağ

lıib edince Cezayir bir daha isyaa 

etti. Fakat bu isyan çabuk basb
rıldı . 

1881 de Cezayirin nüfusu 2,S 
milyonu Müslüman olmak üzere 3.S 
milyondu . Bugünkü nüfusu seki% 
milyonu aşmıştır. 

Cezay~in idare merkezi ayni isim 
deki Cezayir şehridir . Akdeniz lcr 
yısında, Marsilyadan 800 kilorn~tre 
uzakta 250,000 nüfuslu çok güzel 
bir şehirdir. Fransızlar burada bir 
üniversite de açmışlardır. 

Cezayir Fransanın servet kar 
naklarındandu. Cezayir, Oron , Bon 
limanlarını dolduran gemiler, mütc
madiytn Franıaya hububat ve ~ar•p 
taşırfırdr. Fransa kesim hayvanl•
rınm )'Üzde ellisini buradan alırdı • 

Cezayir topraklan ; demir , kur
şun, bak1r madenleri itibariyle de 
çok zengindir. 1939 - 1940 harbini11 
ilk sekiz ıyı içerisinde Fransız harb 
11nayıi mühtaç olduğu iptidai mad
denin yüzde 48 ini Cezayir temia 
etmi~tir. 

O güne kadar bütün formalite· 
ler tekemmül etmiş olacak ve ayni 
günde ruznameye dahil meseleler 
konuşulacak ve ondan ııoora da fa· 
aliyete geçecekti r. 

E!aserı, bu kooperatifinin Cey· 

22 - 9-940 pazar günü halkevi 

mizde y.a pılacak i~ti~&da bul~nm~k 1 
üzere Tıcaret vekaletınden bır mu· 
messil istenmiştir. - M. Selçuk 

Sulh zamanlarında Cezayir bol 

bol mazı, ham deri, yün , tütün, bil· 
hassa zeytinyağı ihuç ederdi. 

Cezayirde nüfu5un ekseriyetini 

Müslüman olan Arablar ve Berbc· 
riler teşkil ~der. 

IT0RKS0Zü'NÜN KOÇOK lllKAYKSll =~= 

Da:ıimarka kralı bir n:ıra attı: 

- Hey Hnvbar, kral oğlu deli· 

kanlı! .. Ce~aretin varsa dı,arı çık! 
Ha vbar :sıçradı, Bnşının altında 

el yerd:ımilc :.ilahlarını şrndı. 
_ Signe, uyarlu:n kılıcınıı ve han· 

çerimi plmı~lar! anladın mı kUçUk 

Signe':'! ... 

Kr:ılıa cıengavc:rleri odanın kapı 
sı[la azgın boğalur ı:;ibi 11tılnuşlıırdı. 
llavb:ır Juşuıımedi. Zıfaf yat:ı~ınıo 
ağaç direkleri ıden birini kop:ırdı ve 
bn~ının ustunde kalclırdı. Sonra, ctra· 

l 

fında soylc bir snvurdıı Kılıçlar "" 
h:ıltal;r geri pu~ktıı·dU. Fakııt kendi 

.,,ilfıhı da ikiye bolUDmU tu. Bu sc:~e~ 
delikanlı .) umrUoU'lU ,·c tekme ını 
kullnnmağa bıışlııdı. ){r:ılın en kıy· 

. . s· enin odasrn. 
metli otur. cengaver•, ıgn 
da vere kıın i,.inde serilmişlerdi. F:ı· 

' "" ' ..... 

kat nihayet, Sivordu•ı adaı11ları da 

Havbarı ynkRl aını~ll\rdı. Ellerini de· 
nıir tı:llerle, ayagını çc:lik zincirlerle 

bağladılar. Fakat; J Ia.,,•bllr ~i>yle bir 

gerinin~e, Lagluını saman çöpU gibi 
.!2pnrdı. Bu sefer, o uJtursuz hizmet

çi beı·ikilere akıl öğretti: 

- O .. u, preusesio saçıjla bıılla· 

.)lO· Bir tel uç ydı:r. Onu kopu·a· 
maz ... 

Dedi. Sivord hu ufur uz kıııo 

dcdigi gibi jAptı. llavbıı.r, el ve ayak 

lıileklenndeki ısaç tellerini kopara· 

ınadı. Kızın kulnğına <-ğiler<'k: 

- 13enim Signem 1 Benden oora 

yaş•j !'cak mhın? 

DiJC 

Maı-1 urdu~ 

ordu. Kız 

- l llŞ&'lll.}'llCt1ğıru!. 

Dedi. 

1 lavbarı şatodan görUnen bir te
penin u~tundcki bir ulu Çınar altına 

götUrÔUler. Kırmı.ıı İpekli manto,i.yle 

astılar. Signe d.:, mantoyu dııcın da
lında görUnce, hi7.metçilcrinc.: şatr>nua. 

butun kapılarım kifüldmiş, anah.bır• 
ları pencereden ~atonun rn dolu hea.~ 

değine atlıktan sonra zifaf J" ~ • ı oşee.nıa 

yorı~nı~dan ba~layıırak ortalığa ate~ 
vcrmı~ta. Atl'Ş pek az bir "il . ; ... man ıçla.· 

de butuu şatoyu sarmıp, kavrıımıstı • 

Bir kuçıık oğlancık lı:oşa koşa geldi. 

- Sen~ ör! .. Senyör! .. Guzcl p.-ea

sı:!I Signı:: 1 ffavhar için .öluyor! 

Diye bagırdı. 

K ' K - oşun... oşun!.. Kqımı kQr• 

tarın!.' llavlnırı nğnçtan ind'ı · Ç rın... &• 

buk, çubuk! .. 

~.ıl ıJ a koşanl:\r, yerinde b' ır yı-
ğ111 kttl buldıılur . ç:ınnr ı l 1 l n < n ınt il\' .ıı. 
1 lavbnı·ın cesedi ~ali d ~ -. :ını \'Ol" u. Kral 
Sıvord o~lanın~ bn~ladı: 

- Ah A'- • k .. n... l'lŞ ın lıu kad 
hun·t:tli 11 ıı b' · ar o c lleunu ılaııyordum' D di. ... c~ 



Sahife 6 TORKSôZO 

· TiirksOzii Gazete ve Matba 

1 

1 

Türksözü • 
azetesı: 

============================== 

Tü ksöziı atbaas 

J 
f ııd• ... ~ Okuyucularına, dünyanın her tara 1 , 

vuku bulan hadiseleri günü gününe -1efl' ın 
El 

' 
Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, pıa~ ~zA· 
rita, Bilumum Matbaa işlerini Türkıye "

13 

t'" . 
==~~~~~=======-=== mevcut matbaalara rekabet eder dereC 

de tabeder. 
' 

z 

S~ğlam,Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 
Mücellithanesinde Yapılır. 

TÜRKiYE CUMHURlYETl 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelni 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziuat Eu hsırd~ l.\'n htah \'C ihhrsıı t2sarnıf hesıı plamıı 
en u SO lirası bulunanlara senede ot defa çek ilecek 

kw'a ile aşatıdaki plana göre ikramiye datıtılacaktır. 

4 Adet l 000 Llrahk 4000 Lirı 
4 " 500 u 2000 ,, 
4 ,, 250 ,. 1000 " 

40 ,, 100 .. 4000 " 
100 " SO ., sOOO ,, 
120 " 40 " 4800 " 
160 " 20 " 3200 ., 

DiKKAT : Heaaplanndaki paralar bir sene içinde 50 li. 
radan aşatı düşmiyenlrre ikramiye çıkbğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 dtfa, 1 EyyliiJ, 1 BirincUrıun, 1 J4att 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 

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

T. İŞ BANK A~ 
1940 Küçük Cari Hesaplat :s 

ikramiye Planı a 
K•fidel•r : 1 Şubat, 1 Mayı•, 1 Al""" 

1 ıkincitefrin tarih terinde yapıur• . .J ıs 
r Jir" o. 

Kumbaralı ve .kumbarasız hesaplarda en aı el 
1 

Ll 
bul.uanlar lılv.raya dahil edilir. 

-- t 9 4 O I K R A M l Y E L E R 1 ~ 
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lir• 

8 " 100t) " 3.000 ,, 
6 n 500 H 3.000 ! ! 

12 " 250 " 3.000 ,, 
40 " 100 " 4.000 ,, 
75 " 50 " 3. 750 ,, 

210 " 25 " 5.250 ,, 

T. iş Bankasını para yatırmalclı, yıJnız par• 
1 miı otmaz, ayni umanda talihinizi de denemit 01" 

İlan 
Halkevi reisliğinden: 

Halkevine ait eski bir piyano 

----------------------------------------------- ile bir elektrik motörü 16191940 
. 

Çocuk insanların çiçeğidir. Seviniz okşayınız fakat öpmeyiniz. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

pazartesi günü saat14de eski balkevi ----·
binasında açık artbrma ile satılacak 
br. Taliplerin o gün o saatta eslci 
halkevi binasında buJunmalarr. 

12298 13-14 ! 


