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Başvekilimiz doktor ReFik 
Saydam'ın izmir tetkikleri 

Başvekil 
, 

neşe 

köylerde, şehirlerde, 

huzurundan ve çok 
halkın, köylünün 

memun oldular 

-;:\;L~. ·ı et' •dta. 1 
hb · 6 (a.a.) - Hava Neza· GENÇLEHl· 
nı arat servisi bildiriyor:Almanlar · 

tzmir : 1G (a. a.) - Başvcklli
miz. Doktor Refik SaydRrn bugun, 

18, 15 treniyle şehrimizi şt reflendir

miş ve istasyonda vali, mevki komu

tam, Belediye VI.' Pnrti reisleri ve 

kl\labalık bir halk kutıe~i tarafından 

karfıbnmı~tır. Seyahatlnrı nıllddetin

ce muhtelif ista~} onlarda halk ve 

köylulcrimizin sevinçli tC"zahurleriyle 

karşılanan ba~vekilimiz bir çok va

tnndaşlarla ayrı ayrı giirU~mU~IC'r ve 

vntandaşl:ır a!'a~ında ~ör,luklc:ri neş'e 

uharcbcler esnasında iki müte- NlN ADA~A} 
~lga halinde londra ve cenu- SEY AH ATI ~ 

mıntakası üzerine 350 - 400 ~ 
- lNTlBALARI ( 

d g'Ondcrmişlerdir. ilk dalga 
lt "· ikir ci hücum da 14, 15 te 

. Bu so h- . . k . n ucuma ıştıra eacn 

1 td~edi takriben 150 ile 200 
ı. 

:~ Mai$don ve Taymisin rnen
ırıde llluharebeler olmuştur. 

'dra. 16 
ttbı· ·. (a.a.) - Hava Neza-

ı~ı: 

" 185 d- . h .b tir. 
25 

uşman tayyare sı ta rı 

hır. F' avcı tayyaremiz de kay-
kisi k akat bunların pilotların-

Urtulrnuştur. 

ta : 16 (a.a.) - Dün Buking-
ayırıa b b 1 d'. - t-tı b· . om a ar uşmuş ur. 

• ._ ırı binanın üzerine, diğe
tııı;ırı . 
~k Çıınenlerine isabet etmiş-

~ 
Yaııg-ın bombası da parkın 

Otla it tc rı tutuştuımuşlardır. Kral 

I' tcll'ı · sarayda bulunmuyorlardı. 
j/ttcf ın de pek azdı. Bunlar da 

'J,; "nı a hulunduklau için insanca 
r Clbııştır 

ı0' . 

>MA __ N_Y ADA 
u~~N VAZIYET 
1 :f'F.. l<RALIÇE BÜKREŞTE 
ri 1'~ş : 16 (a.a.) - Hükümcte 

iıı' .. :cssesc ve sanayii kontrol 
5e ~ kını veren bir kararname 
~ 

fıtş : 16 (a.a.) - Kralın an-

1/~i-ş-tir_·~~~ 
'~~-·-it"~ ·-......... ~·~·~·~·~~ 
s9 Clrıyan1n on yalhk ! 

• 
YUKARIDA: 

PARAŞÜTÇÜ· 

LER TAY-

YAREYE Bl-

NERLERKEN. 

ASA<ilDA : 

NUTUK VE· 

REN EMiN 

KUMANDA· 

KlNl KAHŞI· 

LAYAN 

E Dl BE 

Adanada büyük hava 
gösterileri yapıldı 

Havacı gençler dün Mersinde de paraşüt at1amaları 
yaparak şehrimize döndü, bugün Hataya gidiyorlar 

EMiN ALT HiPODROMDA 

Afrika Harekatı 

Mısıra karşı İtalyan ha

rekatı genişlerse Mısır 

harp ilan edecek 

BiR KONFERANS VERDi 

Puar t,ünü Ankaradan şc~·rimiıe 
gelen Tüıkkuşu pılo:u ve perıışuıçü
IC'rinden mürekkep 11 kişilik ekip , 
Bıı~ta Vaıi Faile Üslün olmak üzere 
hzva mcrdanını Çe\ rclcycn on beş bi
ne yakın A ianalının coşkun tezahü
ratı ile karşılandı . 

Havacı~ık Dairesi Umum Müdiirü 
Yarbay Osmc.n Nuri Baykal'ın reisli

( Geri i dörduneU "Ahifde) 

' ve huzurdan çok mcmun kalmışlar· 

dır. 

j 
j 
1 

j 

Uzak şarkta Sov
yet manevraları 

I · ·'1o~ko\."n : lt.i (a. a.) - O. N.B. 
bildiriyor: 

Kra•n:ıia Svic,da g(lzete.sinin DC'f• 

l'ettigi bir habt"re naz1tran Uzıık şark 

mıotakıı~rndn klıçuk mikyn'>tA ınıınev

ralar yapalmaktndır. Uuk şark kuv

vetleri başkumandanı general Stera 

bu mımevralar• nu:u'el; etnıı.:ktcdir . 

Alman iislelerine 
• 

~§BİNLERCE~-~ 

1 Bomba atıldı 
f ngilizlerin iki buçuk saatlik 

bir hücumu 
Londra : 16 (a.a.) - Dün Manş 

denizindeki limanlara hücum eden ln
ıiliz tayyareleri Anvers üzerine kırk 
ton yüksek infilaklı bomba ile binden 
fazla yangın bombası atmışlardır. Bü
yük bombardıman tayyarelcrimizin bu 
hücumu iki buçuk saat sürmüştür. Ka
le'yc karşı yapılan hücum da iki saat 
devam etmiştir. Mavnalarda yangınlar 
çıkarılmış, beş bin tonluk bir gemiye 
isabetler olmuştur. ~ enzin ihtiyacı ! 

ı ! 
tl'lin • 16 ( ) S ! . . •.•. - l•- • 

Jfl•nsından: Borsen Ze· i 
benzin ihtiyacını te- i 

1e l'nemur servisin t•fi i 
1 f.•1 Yana SaheWln be- i 
~,,. }rtı ne,retmetedir. Mu· i 
bf th. bu beyanatta •tin. i 

Kahire: 16 (a.a.) - lngiliz hava 
kuvvetleri tebliği; 13 - 14 Eyhil ge
cesinde ltalyan bombardm~n tayyar~· 
)erinin faaliyet gösterdiklerı gar b_ ç?· 
lünde bombardıman tayyarelerımız 
Sellüm mıntakasında düşmanın oto· 
mobil, nakliyat tahaşşütlerirıe 

1 
karşı 

muvaffakiyetli hücumlar yzpmış~ar~r. 
Bombalar otomobiltr arasına duşmuş 

Demirgollarımızda dün 
iki kat ar çarpışf ı 

•nzin ihtiyatlarının Al- i 
an,., on •ene harbet- i 

1ı ıl temin edeceğini söy· i 
~r. . 

• ·-·-· . .............. ........ ~ .... ·. 

ve bir kısmına isabetler olmuştur. 
Bombalar kıtaat arasına da düşmüş· 
tür, yangın çıkarılm•ştır. Düşman tay
yareleri de Sudan da Hartumun ce-

( Gerisi UçU:ı~U sııhif ı:dc ) 

Ölen ve yaralanan bir tek kişi yok 
Anka!a : 16 (a.a) - Bu sahah 

saat yedıdc dil iskt:lesi İ5lasyonundan 
haraket eden yolcu katarı Dıl iskele
!'.İne bir kilo metre mesafede eşya ka
!arına arkadan çarpmq~~.ı 

Eş~a katarının iki yol vagonu, yol
cu trenı makinesinin ön tekerleği yol
dan çıkmıştır. Yolcular arasıııda yarala 
veya beı eli yoktur. Kaza mes'ulleri 
hakkında tahkikat de\:am etmektedir .. 

• 
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Havacı Kızımız Edibe 
VE 

Değerli Bir Hatırası 
Konuşan: YUSUF AYHAN 

Efendim bendeniz gazeteciyim, ih-
tisaslarınızt söylermisiniz ? Para

ıütlc atlarken heyecan duyuyormusu
nuz ? vesaire gibi bir taktın iz'aç edi

ci suallerle 
arzıendam eden 
ve üzerinde su

aller yaz:ılı ka· 
ğıtlar uzatan 
kimselere cevap 
vermekten, bir 
çok objektiflerin 
karşısında çeşit 

çeşit pozlar al
maktan yorul· 
muş olduğunu 

hissediyordum. 

Çift para· 
şütle mükemmel 
bir iniş yapa
rak hava mey
danını çevrele· 

Edıbe yen onbeş bine 

yakın Adanalının takdir ve hayranlığı· 
nı tpplayan Edibe ile iki çift lakırtt 

etmek için başbaşa kaldığımız zaman 
kendisine hiç bir sual tevcih etmedim. 
Gelişi güzel l<onuşuyorduk. Öyle bir 
an geldi ki, Edibe, hayatının en ma· 
nalı bir hatırasmı anlatmağa başlaaı : 

Ankaranın Huriye hanımı, bizi ses· 
lerimizden tanırdı. 

- Ben kuzularımı melemelerinden 
tanıyan ihtiyar çobanlara benzerim, 
dedi. 

-Ben o paslanmış kayalara ben· 
zerim ki çiçeklerim yine bana dökü1ür. 

Çiçeklerim dediği çocukları idi. 
Kocası Adanalı merhum yarbay Galip 
beydi. Sakaryada şehit düşen Galib 
Bey. Biri Adana, öteki Ankara hamu· 
rundan yugrulmuş bu karıkocanın fa. 
zilet ve şerefle dolu mazileri vardı. 
Gözlerinin kuvveti eksilclikten ve kö· 
türüm olduktan sonra sağ kulağiyle 

yaşama~a başladı. Tam seksen üç ya
.şında id i. 

Huriye hanımı her ziyarete gitti· 
ğim zaman: 

- Edibe! derdi. Bana mektub o
kusımal 

O vakıt yeşil bir çuhaya sarılı, 

küçük; sandıklı bir çekmece getirirler
di. Huriye hanım ince altın kordonla 
boynuna astığı gümüş bir ınuskalığ'ı 

açar, içinden çekmecenin küçük analı· 
tarını çıkarır ve kendi kendine, el 
yordamiyle kapağını kaldırırdı. Bunun 
içinde, buruşmuş, eskimişinden koku· 
lusuna ve çiçeklisine kadar bir sürü 
mek tublar, birçok telgrafnameler var
dı. içlerinden laalettayin bir tanesini 
alır, öper ve bana uzatırdı: 

- Oku Edibe. 
Bu mektub •ya bir oğlundan, ya 

bir torunundan gelmiştir. Herkes bi
lirdi ki oğlu binbaşı Süleyman bey 
Yemen muharebesinde iken üçünü de
fa cen biye yarası almış ve ölürken 
annesine bu mektubu yazmış .. 

Hele içlerinde bir mektub vardı 

ki bütün dünyanın yegane yazısı, ifa· 
desiz mektubuydu. Bingazide göğsün· 
den bir mitralyözün yarım şarjörü ge· 

çen küçük oğlu Rıza, mektub yazmak 
değil, söz söylememiş, sadece doktor
lar caketini çıkarırlarken cebinden son 
çıkarttığ'ı foto~raf düşmüş; Rıza bunu 
almış ve kanlarına batırdığı şehadet 
parmağını fotoğrafın köşesine basıb 
so:ı bir nefes!e: 

-Anneme son mektubumdur. Gön 
deriniz, diyerek ela gözlerini Akdeni· 
zin Türkiyeyi çizen ufuklarına yummuş .. 

Vatanın her buca~na mebzulen 
serptiği evlatları, torunları içindekilerin 
o buruşmamış mektub!an onda garib 
ve meçhul bir alaka uyandırırdı. 

- Bana bak tayyareci Edibe t 
Türkkuşunun ve Ada:ıanm cesur kızıl. 

- Emred iniz büyük hanım 
- Kadirimden , Bek iriınden ne 

haber ? 
- Gökle•e uçmuşlar efendim, gök· 

!erin en derinlerine gitmiş1er .. 
- Selcim göndersem , döıt yıldır 

ikisini de b::klediğimi söylesem , se· 
Jamımı, sözümü götürür müsün ? 

- Nuri götürdü efendim. 
- Oh ! ne ala , ne ala 1 Aferin 

Nurime • 
Merhum tayyareci Kadir de, mer

hum tayyareci Bekir de , merhum 
tayyareci Nuri de oğulları idi . İkisi 
düşmanla kartallar gıbi döğ"üşe dö· 
ğüşe ölmüşler, Nuri Eskişehi rde par· 
lak bir m:\nevrada kazaya uğramıştı. 

- Adanalı! Göklerin çocuğu E.di· 
be ! Beni dınle , derdi . Kal'aları ve 
çarpışan kı'ıçları gördüm , tutuşan 
zırh ıları seyrettim, Mahınudiyenill Sı· 
vastopo\ önJndeki ateşten <>esıni duy· 
dum Ah ... b:r defa da ta} yareye 
binsem, bir defacı~ paraşıitie atlaya· 
bılsem . Amma art ık ıhtiyarladım. 
Nerede: o omuzu tüfekli Huriye? Ne· 
rede o mekteb hocası dinç kadın? .. 
Uçmadan , paraşütle atlamadan gö· 
çersem , mezarım tayyMelerin civa· 
rında o sun. 

O'na hepim z alışmıştık . ~ütün 
Türkkuşu pılotları , paraşütçüleri onu 
sık sık ziyaret ed~r , e ..;ini doldurur· 
duk . Aı asıra : 

- Gel buraya E.dıbe , Eiıbe ne· 
redesin ? Yanıma gel opeyim .• Seni 
öpmek Demirimi öpmek dem.ektir .. 
derdi. Demir- hayatta kaian biricik 
oğlu idi . .. Oiyarbakırda tayyare üst· 
teğmeni. Operken : 

- Kızım , elerdi . Sende Demirin 
yanağındaki lezzet var. Er: cesur, en 
kahraman, örnek Adana kızı Edibe l 
Demir g bi tayyarecisın ! ... lf:ihar 
ediyorum seninle . Odu ve mıiletin 
ümidi siz'erde. V3tanın üstünde'1 ÇI!· 

Jik kanadları:ıız eksik olmasın. 
Bir müddet evvel, bır Cuma günü 

Huriye banımı ziyarete gitmiştik. Bi· 
zi öpüyor \: e dualar ed yo.du . Bır 
ara : 

- Kızım , Ed:be 1 B \n<l ...... . 

Sözünü bitiremedi Nefesi çıkma· 
dı. Hır gür.eş kadar hlşmetli , fakat 
sessiz grup elti. 

Huı iye hanımı Çrmkayayı gören 
bir türnsc~e gömdüler ve mezar ka· 
pağının üstüne tunçtan bir tayyare 
ko;dular . Ş.mdi mezarın etrafında 
esen rüzgarlar tunç tavy.ıreye çarp-
tıkça sesler çıkarıy<.ır ve diyor ki: 

- Türk tay;-areci:erinin büyük 
annesine fatiha 1 

Yusuf Ayhan 

.. 

Halkevi gençlerinin 
Av partisi 

Pazar günü 15 kişilik bir kafile 
:blinde Abtioğ'u ve Herekli lcöy
lerine bir av Partisi tertibedeo Hıl· 
kevi Spor Şubesi gençleri bir çok 

avlar yaparak geri dönmüşlerdir. 

Hatay ve Afyon gençleri 
19 Eylulde Adanada 

19 ve 20 Eylulde şehrimizde 
Hatay ve Afyon sporculariyle bü
yük bir temas yapacak olan Adana 
futbol muhtelit takımı, atlet ve gü 
reşçilerimİ! dünden itibaren mun· 
tazam egzersizlere başlamışlardır. 

Spor eğitmeni Bay Cevad Dib· 
len'in ve güreş ajanı Bay Şeref Çe· 
tin'in nezarttlcri altında çalışmağa 
başlı yan gençle. imiz varılacak neti· 
cenin ç~k parlak olacağından şim· 
di :!en ümit var görünmektedirler. 

Fuardaki müsabakalar 
ve Mersin takımı 

lzmir Fuar · müsabakalarına iştirak 
eden Mersin Su Sporları takımı bü· 
yük bir muvcıff ,ıkıyet kazanmıştır • 

En İ)İ yüzücülerin girdiklerin bu 
müsabakalarda haber aldığımıza gö· 
200 metrede Mersinden Turgud bi· 
ri9'Cİ, 200 metre kurbağalamada yi· 
ne Mersinden Muzaffer ikinci gel· 

mişlerdir. 

Sutopu oyununda birinci gelen 
Mersin ekipi sutopu oyuoo kup:ısmı 
almış, Mersinli gençler puvan itiba
riyle Fuar miisahakaları Türkiye 
üçüncüsü olmuşlardır . Mersinin kıy· 
metli g~nçlerini hararetle tebrik 
ederiz . 

Rakı aleminden sonra •. 
Ciğerci Ahmed , Yanık Mebmed 

ve Ali adlı- kimseler bir rakı afe· 
m!nden sonra birbirleriyle kavga et· 
meğe başlam•şlar ve bunlardan Ci· 
ğerci Ahmed, Aliyi kafasından bi· 
çakla yaralamıştır . Tııtulan suçlu 
adliyey~ verilmiştir . 

Bir muhtara ceza 

B.alcafı köyü muhtarı köy işleri· 
ni ihmal ettiğinden vilayet idare hey. 
eti karariyle köy kanunurıun 46 ıncı 
maddesine uyuiarak 5 lira para ce· 
zasiyle tecziye edilmiştir. 

~./iaarif kadrosunda 
Gümüşhane - Şirvan merkez 

Mithat paşa mektebi muallimi Ce· 
mal O.~uz Öcal ve Kars - Sarıka· 

1 
:nış merkez F evziplşa mektebi mu· 

a!limi Adnan Demir Tekin vilaydi. 
miz ilk tedrisat muallim kadrosuna 
verilmişl..:rdir. 

Ziraat Bankası fabrika
sında yangın başlangıcı 

Qjn 2 nu naralı Ziraat Bankası 
fabrikasında bir yangm başlaı1gıcı 
olmuşsa da hiç bir basar vulma 

gelmeden söndürülmüştür. 

~ 

Köyleritdı~k 
pla nlaştı~~~. 

·oı• Adana köyler• 
sı etrafında başlat'°;! -
muntazaman de'f8~ el' liir 

birliklerinden nahıY 
Dahiliye Vekaletind~ 

· - . t'fel .aa·ı· emır uzerıne ce r-_• ı 

lanmakta olduğunu 
yazmıştık . .J! 

Bu cetveller "e .°"fy 
bjrliklerden münf~r~ 
temian bir nahiye t~.C~k 
ceği ve nahiyelere. 1~n. 
d h·ı d·ı • . j~ıdl l&rııı a ı e ı ecegı Je . 

.. t ·ı . . . .i '1} gos en mıştır. 'lil". 

V·ı A . . dah1:J 'ta 
ı ayetımız çd~~ 

850 köyden 109 u hrı 
sında da köy kanu~ıı it 

edilmemektedir. ~:~1 ldt 
edilen digcr 61' ııı1 by 

k · tel a 
nahiye mer eıı ·ıd' )..l 
bunlar Vekalete bı .J..ı 

oel'P'' 
Eşref y 

r l ,ısı• 
Mevcud on ş e . J 0 

·rıı o 
dokuzunun yerler~dıı' a 
let DemiryolJarı 1 11,~d 
yetle haber ald1ı1~a l rn 

M•JO 
altıncı işletme . ~e 
Ocmirağ'ı vaıife_gın .• 

Üç senedeo~er~.,~~ 
işletme MüdürltJğU~ın .. ,te 
vaff akıyetler ~oak' ~~r 
sevdiren ve Mu 11 ~ilik 
de sempatisini kat• 

·ıe 
mümtaz iduecirıt' • 
ha büyük başarılar l 
Dairelerde ~e llak 

dünden itib9 
( 

·rde 
Resmi devaı b• 

kış mesai sa.at1811 SO 
dan 12 ye ve 13· ~ 
dar mesaiye de\'' 1 

l· 11 Baş mual 11 

bir toplantı 1 
ıııı• 

Yeni ders Y' ~'I' 
Ju tedbirleri alnı' ~h: 

d ~O·_k)I 
eleleri etrafın /J ıtr': 
gün Guipaşa il~e# 
saat 15 de aıer pf y0 
muallimleri bir to j ot 

dır. ,i' Yo 
21 Eyluıde 111 

'- kö 

Halim AJg.1noğ~telJlj 
ne Gazipaşa [ile l'ııı ko 

ı. '"" ıı> o keze bağlı .o, ~ so 
leri de toplarıac• 

Maliye "'J da 
k rıttv bil 

Varidat 0 ~ M 
Avni Savaş, rıı'1~~ Y<t 

40 liraya çık~r.•1~ rece terfı ettırı , 

Meıtı0' 
1 ri .Hukuk işe 

Güvenç'e bir afı /ı 
nu emraz ınutıb'/ 
. ' rıbeŞ tıranca ya o 

rilmiştir. 
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TORKS0Z0 3 Sa&ile 

ıt&sözti 
(;UNIJEl.Jı(. Cl.dll~Al.IANA -

Abone Şartlar-ı --

,.._f, Aylık l'WO Kuruş 
IJJ'"lık da abone yapılır 

,~-Dış mem!P.ketli!r için 
4bnne beıkli d<'gişrnez 

jo alnı:: posta masrafı 
- zammedilır. 
'/_ .--:- ilanlar için idareye 

ef' lliiracaat edilmelidir • 

b,hMANYA VE 
~jlYE:TLER BIRLIGI 
k•ç~cıra : 16 (1'eltfonla) - Bu. 

1'1:,nkü Ulusta dış politıl.:a sü· 
111 llUnda ~·ıkan makaleyi ayrıerı 
·~ 'lerıyorum: 

~ 'te:rın : A. ŞüJ<rU Esmer 

d lırı,.nya ile Sovyetler Birliği 
~ arasında 23 agustos 19.:S!I 
oY ~~ • k01 un~_alanao saldırmazlık mi 
bit~ b Yıldonümü münasebctiyte, 

ıdl At'f ta cvcl gerek Sovyet v_e 
1 ~1 illan ıazeteteri ik~. devl~tın 
e dostıugunu tebaruz ettır en 

tııı' Yaıtnışlardır. Bu yazılara ba 
i .)':l~rııa, SovyetJer tlırliğı de 

i llod " 23 .ağustos paktından 
ıııı'' Urlar, 
ı·~1 lllcırı JU~ Bu nunluk ifadesi samımı 
&e~ nu biJmlyoru:z:. Fakat bu 

ri s~ıninıi bıle olsa, şunu ha· 
jjJI~ lazundar ki tarih henüz jov· 
ter ~Olan misakı bal<kındaki hiik· 
k•'' _;rıniş değildir. 
.ııl. kın aktine amil olan sebep-

Japonyanın 

Fransadan 
istekleri 

Şanghay: 16 (a.a.) - ~as" a. 
iansı bildiriyor: Japon heyeti Fran· 

111z Hindiçinisi makamlarına Japon
ya'nın kati ve son isteklerini tebliğ 
etmiştir. 

Japonlar Fransız Hindiçinisinin 
üç bölgeye taksimini istekmtedirler. 
Bu taleplere göre, Tonkin vileyeti 
Japon kontrolu altına geçecek, An· 
nam bir tampon arazi haline ifrağ . 
edilecek, Saygon bölgesi ise Fran 
sız kontrolünde kalacaktır! 

Hanoy'da bir Japon hava üssü 
tesis edilecektir. Sahil kısmının deniz 
üsleri tesis edilmek üzere Japonlara 
terki istenmektedir. 

Bir askerin Mareşal Pteoe 
yazdığı mektub 

Paris: 16 ( A . A. )- Tas ajan

sı bildiriyor : Dernicr Nuvel gaze· 
tcsi terhis edilmiş bir askerin Ma· 

reşal Petenc hitaben bir mektubunu 
neşretmiştir. Mektupta şöyle denil

mdktcdir : 
" lztırablamnız hududsuzdur. Aç· 

Jıktan ölmekte olan işsizler ordusuna 
iş veriniz. Sabrımız tükenmek üze· ' 
redir. Çocuklamıuz açlığa mahkum· 

dur. 
B. Blum'un tevkifi ıe derecede açıktır.: Sovyetıcr 

r t a Almanya hakkmda da de Cenevre ; 16 ( A. A. )- Yichy-
rtJ~k d~vl~tıcr hakkında da iti· de neşredilen resmi bir tebliğe gö· 

hııısı besliyordu. Demokrat re seki Fransız Başvekili , Leon 

Sovyet notasına 
Romen cevabı 

Moskova , 16 (a.a.) - Tıss a· 
jansı bildiriyor: 13 eylülde hariciye 

komiser muavini B. Dekonozof Ro· 
manya elçisi B. Gafenko'yu kabul 

etmiştir. Sefir .komiser muavinine 

Romen askeri tayyarelerinin Sovyet 
arazisinin ihlal ettikleri ve Romen 

hudut kıtaatını tahrikatta bulunduk~ 

lırı hakkındaki 29 ağuıtoı tarihli 

Sovyet notasana Romanya hüku· 
meti tarafından verilen cevabı tevdi 
eylemiştir. 

B. Metaksas Atina 
Elçimizi kabul etti 
Atina, 15 (a .a.) - O. N. B. hal

diriyor: 
B:ı7vckil B. Mctaksıu, Ankara• 

dan udet c:tmi7 olan Ttırkiyc Buyuk 
Elçisini. dun kabul etmiştir. 

Graf Spee'nin mevkuf 
mürettebatından kaçanlar 

Buenos - Ayres : 16 (ı.a.) -

Graf Spcc'nin dört zabit vekil.i,I 

mevkuf bulundukları Martın Garcia 
adasmdan kaçmışlardır. Bu suretle 
kaçanların miktarı ondoku.ıa baJit 
olmuştur. 

Bulg aristanda 

lar askere 

bazı stnıf· 

alındı 

Sofya : 16 ( A. A. )- Bulgaıiı· 
tan 57 iÜnlük talim devreıi için 

muhtelif sınıftan on bin kişiyi ıilih I 
aJhn• almıştır • · 

1 Alman generalları 
Manş sahillerinde 

Londra : 16 (ı. a) - Alman or

dusuna mensup 19 genM•l Mınş 
limanlarına gelmiştir. Berlindc bü· 

yük bir grrginlik oldutu söylcn-
111cktedir. 

Amerika lngiltereye a~da 
70 tayyare vermekle 
Vaşangton : 16 (ı.a) - Haber 

ahndığına göre, Birl~ik Amerika 

lngiltereye ayda yedi yüz tayyar4' 
vermektedir. 

Afrika harakab 
( Biriııd .!alıi.fr<len artaıı.) 

nubu şarkisinde Koryolinya üzerine 

bombalar atmışlarsa da maddi hasar 
olmamıştır. 

Cura hava meydanına hücuın o• 

den tayyarelarimiz bir hanııara ve.ı 

diter binalara tam isabetler kaydet

mişlerdir. Bir çok büyük yangınlaıı 

çıkarılmışbr. Tayyarelerimiz yeniden 
Assaba hücum · etmişlerdir. 

Kahire: 16 (a.a.) -· Royter bildi
riyor: Mısır Libya hududunda SeUüm
un lşgalı bazı memleketlerde tabii bir 

endişe uyandırmışsa da buradalci Ü· 
naat bu liarek&tın Mısırı harbe süriik~ 
Jiyecck derecede: askerf ehemmiyeti 
haiz ohnad.ıA"ı merkeı.ındedir. Bir yuk· 
sek hükumet mt:muru Royter muha· 
birine "Jtalyan harekatı Mısırın iıtila . 

sına başlanacak şeklini alırsa hiç te
reddüt etmeden söyıüyorum ki, o u
man harb ilan c.:deee~ız. askerlerimiz 
ozaman loiiliz askerh:ri ile yanyA&n• 
savaşaçaklardır,, demiştir. 

a,te ( Cel'lsi <lörduncu sııhift'de ) ' BIGm ihtiyaten tevkif edilmiştir. 
e~~,::.:~~~~~~~"""="'"-="""--=~=-='"'=""'~ 
b' 
1 

f rika No. 19 
sendelediQ"ini hissettitinden ellerini yere koyarak, dört ayakla 
yürürneğe başladı. elhasıl bütiin kederini ~arap bardak!annr 
da bo~muştu. Kendısi de, felaketinde hiçbır dahli, ve bu te· 
Jakele hiç bir .suretle mustahak olmıyan kansı ııbi hayvan 
olmak istemişti. 

,30 

Ttf ~t OfAN R'ı\t>r 
ıı• 
k,., 
kO/ttı: DAVID GARNETT Çeviren: NEVZAD 00VEN 

"~ 1 Bunun üzerine ona seslendi: 

eıı/ - Silvial Gel şimdi artık. Biraz uslu ol, eQ-er sıkılı· 
P Yorsan artık elbise giymiyeceksin. istemiyorsan artık m~_ya 

,J Oturma. Sana vadediyorum. Yalnız bir ş~ye . r~zı o~~tan~. ıst'.
_,~ Y~tum. Yalnız çıkmamağa. Bu çok tehlıkelıdır. Çunku, bır 
~~ ke,,Peğ'e rastlaı san seni öldüreceği muhakkektır. 
ıelı'J Bu sö~leri biter bitmez, Silvia sevinçle kocasına do~ru 
e'ıf'., koştu. Ve etrafında dolaşmağ-a ve ona sürünme~~ .b.aşladı. 
~il O kadar yaltaklanmıştı ki, B. Tebrick memnuniyetsııhğıne ve f Soğuğa reğmen onu okşamağa mecbur oldu. 

- Oh, Silvia! diyordu. Ne kadar kötüleşlin, ne ka· 
cl~r hi~ekarsın. Hatla görüyorum ki, bundan gururlanıyorsun 
bıte. fakat, bunun için sana hiç serzenişte bulunmıyaca~~~: 
Mukavelemizde ben vadımı tutacağım, sen de taahhüdunu 
Yapacaksın. 

Eve döndükleri zaman B. Tebrick büyük bir ateş 
Y?ktı, ısınmak için lıir, iki kadeh alkol aldı. Sonra bir daha, :•r daha derken oderece içmişti ki, artık kendisini çok necŞ'eii 
ul~ağ"a başlamıştı. O zaman içine tilkisi ile oynamak arzusu 

ie~dı. Zaten fettan hareketleriyle o da kendisini buna teşvik 
edıyordu. Onu yakalamak için ayaa-a kalktığı zaman biraz 

B. Tcbrick'in serhoşlukla, bu işte ne kadar ileri var
ı..lıiuıı anlatmak suretiyle okuyucularımm yüzunu kızartmak 

iı.Lenıem. Yaınız şurasıııı söylıyeyıın lc.ı, erlC111 sul.>ab ok.ad.aı: 

serho~. okaaar bıtab kalını~tı kı, bu ak~am cv-..cı 1reçcnJcıi 

hemen hatırlayamıyordu üiıc .. ~ır aktwn evvel, çok ıçcn Dır 

adamın ertcsı i'Ull, karektc:rının temaınıylc a.._sı bir liurettc 
hareket c:tmcsı ıstısnasız bır ka.ıdedir. 

B. Tebrick için de böyle oldu, O gece nekadar ~eU, 
ne kactar hayvaui t>ır surette hareket ettı ıse ertesı abıtlı d• • 
okatlar mahcup, okadar melanko!ıkti. öuyüıc bır rıcKtiınet d&ı· 

yuyordu. Uk yaptıiı ı~. yuksek sesle allahtan ııinı&tmuu afhn& 
<iılemek oldu. Yanın saat dfa üstü kalarak w.lıdı& yaJv11ra.. 
bumian sonra, kalktı ieyindi. Fakat, bulun iU" ınahz.un ve 
kederli oldu . .tfa vaziyeıro k.ı:ınsmın çırıl çıplak sa~a, sola ko~
ınasına nasıl tahammül etti~rıi tasavvur edebılırsıııız. Fakat, 
yeni bır ıslahat devri açmanın ve sözünü tutmamanın hiç tc: 
do2ru olmıyacaa-ını düşündü. Onunla bır mukavele yapmı~tı. 
~onuna kadar sozı.inü tutacaktı. liinacnaleyh çok muteessır 
olıııasma ve arzusuna rai"men, onu istedıa-ı iibi harekette ser
bı.:st bıraktı. 

Aynı sebeple yani, mukaveleye riayet etmiş olmak için 

onu masaya oturma~• da zorlamadı. Yemea-ini bir kap içinde 
vererek bır k~şede . ~emesine müsaade etti. Hakikalı söyle
mek lazımgelırıe, Sılvıa da yeıueaini çok uslu v• tcmiı bir 
şekilde yedi. Ve o sabah dışarı çıkmak için de bir at7.u a-öı 
termedi. 

-ıonu Yer-



Sabile 4 

Almanya ve Sovyeller 
Birliği 

( Üçüncü sahif,·den artan ) 

devletlerle işbirliği yapmak için se· 
nelerdenberi sarfettiği mesai müs 
bet bir netice vermedi. 

Hayal sukutuna uğrıyan Sovyet· 
ler Birliti, nihayet Almanya ile an· 
laşmak imkanı hasıl olu~ca, bu fır· 
satı kaçırmak istemediler. 

Almanlara gelince; onlar da in· 
giltere ile anlaşmaya çalıştılar. An · 
!atamayıp da harp ihtimali belirin· 
ce, şarktaki cephelerini açık bırak· 
mamak için Sovyetler birliği ile 
itilaf akt tmeti faydah gördüler. 

Demek ki Alman - Sovyet 
paktı, her iki devletin de yaptığı 
bir hesap üzerine imzalanmıştır. Bu 
hesapta hangisi dotru çıkacak, han · 
gisi yamlacuk tır? 23 Ağustos pak· 
tının tahrik eltıği hadiseler henüz 
inkişaf ı:.fhasında iken bu suale 
kat,i cevap vermek mümkün değil. 
dir. Fakat şimdiden söylenebllir ki 

eter Almanya, Fransa gibi, lngilte· 
rc'yi de mağlup edecek olursa, sov· 
yetler pazarlıkta zararlı çıkacaklar

dır. Çünkü tütün Avrupa'yı hege
monyası altına almış bir Almanya 
om er geç şarkta Sovyetlerle karşı 
karşıya gelmesi beklenebilir. O za-

zaman Sovyetler, yalnız başlarına 

muıaff er bır almanya ile döğüşe· 

miyeccklcrdir. 

Esasen Almanya Avrupa kıtası 
üzerinde kuvvetlendikçe Sovyet va. 

ziyetinde l:ıu devlete karşı bir ıert· 
leşmc ve ayni ııiıbetle lngiltere'ye 
karşı bir yumuşama hissedilmcğe 

bışlamışt ır. 8unun bir tezahürü, Al· 
mın-lngıliz hava harbinde Sovyct 
radyolarının lngiliz muvaffa kiyetleri-

T0RKSôZ0 

l'·-----Biçki yurdu kayit mua-
Adana Yeni çırçır ve melesine başladı· 
ş.i_f!eme fabrikası müdlir-1 R . .. ' 
lugünden: 1 efıka T umerkan 

ilan Ada nada b 
gösterile 

( Birioc:İ 
~incle seyahate çık 
cılık dairesi. ~aşd 
Bay Emin Alı e 

Saym müşterilerimize: Adananın ilk biçki ve dikiş idi Parlak bir şekıJcll 
" Çekildiğinden itibaren bir haf. müessesesidir. Memlekette yetiş havacı gençlerııni' 

ta zarfmda Klevland çiaidini kaldır· · d' · k' ı· d k b' · t bat Y 6 tır ığı ıymet ı mezunları var ır. ısa ır ıs ıra 

mıyan müşterilerimizin c;igitlcrini,ica Şeraiti haiz mezunlar yurd ac;abi l profesörümüz ~af 
ra tutmuş olduğumuz Türk nebati 1 lirler. Kaydolmak ve ttfsilit almak podro~da ver~;f' 
yağları fabrikası depolarına ~aldır · için sabah 9 dan 12 y~ ve ı 4 der ~~~i ~~~~rc:z~~ a 
dı~ımı~dan, ~leridc kızma ın~~ uliyeti 18 e kadar Bebı k ı i kilise sokağında Gı:ııç.erınıız P 
muşterıye aıt olc,c ~ı, ve ayrıca d~ ı ı bı'çk'ı vur 'u .. d .. , .. w.. .. t ı .. rken hıllkın ııc: J r mu ur ıugu.ıe muraca 
ton başına bir lira mağaza kirr.sı vı.- tıyor, b nleıce !.. rt6' 
bir lira da nakli}'e masrafı alırıacıığı 12275 8-10 çocuk gıbı yeıı 
ilan olunur.,, 12306 17-18 - Sekız yuz .ınet: 
-------- -

1 
yoldu tayyaresınd d-

ni tebarüz ettirmeleridir. Sovyet rad-

yoları, ol-jektif olarak bu vaziyt ti 

teşhis etmekt~n ziyade sovyel heıri-

ci politika rüzgarın n hangi tarafa 

doğru estiğini gösterir. 

ikinci bir tezahür de T unııda ye· 

ni bir rejim kurmak yolunda A 'man 

ya tarafından atılan a iıma ı...arşı Sov 

yet hükumetinin takındığı sert va. 

ziyettir. Malumdur ki Alnıanya Ro. 

manya meselesini tasfiye ettikten 

ıonra , Tuna nehrinde ıeyrisef eri 

tanzim etmek için Tuna devletle

rini Viyanada bir kouferansa çağır 
mıştır • 

Besarabyanın ilhakından sonra 

Tuna devleti vaziyetine geçen Sov

yetler Birliği, bu konferansa çağı· 

rılmadığından Sovyet hariciye müs. 

teıarı Mos:Covadaki Alman sefiri 

nezdinde teşebbüste bulunmuştur . 

Teşebbüsün mahiyetinden ziyade 

,.. 

yaµılış tarzı dikkate layiktir . Sov· 

ydler lıu teşebbüsü gizli olarak 

daha dostane bir şekilde yapabilir 

lerdi.:-lalbuki teşebbüsü yapar yap 

luğa atan gençler 
Edıbe, Bdyan Mı.t 
Nalbandoğltl , Ce 
Uygun, Fcrıd Ali

0 topı aga ındıtcr " 
ve heyecan dohı 
şılandılıır. r 

Gençlerimize . 
maz, bir cevap beklemeden bunu e~ı • otelde oğle yenı • ~ 
ajans ile neşretmeleri , Sovyetlerin 

Alman politikasına karşı iğbirar 

hislcıini gösterir. Filhakika Roman 

yanın Almanya tarafından garanti 

altına alınmasını Sovyetler Birliği 

iyi nazarla görmemişti • Fakat bu 

kantasınaa da ai' 
mıştır . d• 

Dün de Mcrsıo 
yan g~ııç havacııa 
teKı clt şcıırımıı.e ide 

Bugun saal 8 
decek olan gençle~ 
cuıuıdur temenni e 

noktadaki memnuniyetsizliğini ifade ---- ---

etme&"e vakit bulmadan arkadan bu ' 

Tuna meselesinin de geJmesi, Sov 

yetleri,Tuna havzasında takibedilen 

Alman harici politikası hakkında 

mağnalı bir observasiyon yapmaya 

sevketm!ştir , 

Sovyet teşebbüsü , 23 Ağustos 

paktının yıldönümü münasebetiyle 

yazılan makalelerden daha manidar· 

dır • A. Ş. ESMER 

ClNSl 

[f~Y~~)RoGRAMıtJ; Türk Nebati Yağları 
, ı--,-~· 

17-9-1940 SALI 
7 .30 Program 1 Saat ayarı 

7 .Oö Muzik: Plaklarla Muhtelif 

8.00 Aians habeı teri 
8.10 Ev kadını-Yemek 
8.20/8.:10 Müzik : Plaklarla Hafif 
12.30 Program, saat ayarı 
12.!i5 Muzik: Muşterek şarlular (Pi.) 1 

12. 50 Ajans haberleri 
13·05 Muzik: Plaklarla muhtelif 
13.20/14.00 Müzik Hafif Orkestra E-

se&leri 
18.00 PrÔiram, saat ayarı 
lö.05 Müzik : Cazband 
1~.30 Çocuk saati 
H.1.00 Ço1:uklo.r için mUzik 

19.15 Müzik Türk 
19.45 Saat ayarı, ajans 
20.00 Müzik : Çiftcinin Saati 
20.15 Konuşma (Çiftçinin saati) 

20.30 Müzik : Büyük ..fasıl heyeti 
21. 15 Serbest Sııat 
21.30 Radyo Gazetesi 
21.4S Müzik : Radyo salon orkest-

rası 

Limited Şirketi Fabrikasından 
Milli Mensucat fabrikası yanındaki Prese fabrikamız faaliyete geçmiş. 

tir. Fabrikamız geniş ambarları ve son sistem presesi ile pamuk sahiple· 
rini heryerden ziyade memnun edecek vaziyettedir. Pamuklarını fabrika· 
mıza prese t.lttirenler her bakımdan karh c;ikarlar; doğrudan doğruya 
Fabrika idareııine müracaat edilmesi müşterilerimizin menfaatları icabın 
dandır. 2 - 6 1 ;ı:303 
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En bol • 

zıyayı ve tasarr ,, 
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edebilirsinit Ampullarıyla tem;n 
Satış • 
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TAHSiN BOSNA 
22.30 Saat ayarı, Ajans 

1 
1 

22.45 Muzik.:Rııdyo salon orke!l(rası L Abidin Pş. Cadd. Telef. 274 
2ıoon3~5 Mürik:Cailia~(~) l~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~ 
23.30 Proıram, vekapanış. 



E: var? 
yok? 

• 
sonra 

ıy Romı hastınelerind~n 
yoldı düıerek bayılmıı 

•tı~da bir kıdın yıtmlmıı 
•va yapıldıktan ıonra ka· 
e ~elmiş ve ilk sözü renç 
bır Y•ıındaki çocutunun 
iirülmeıini istemek ohnuı· 

!ette bu kadının 11pıttıtı 
• mahaza ihtiyaten ver· 
ıraıtırılmııtır. Adrea o· 
.e evvel evlenditi ve 33 

ıyrı bulundutu koc111 
n~n idi. Adımcatız, ıim· 
lılcınh olmuı ve evlenmiş 
1 oldutu halde baatane· 

Zevcesini tanımııtır. 
1 gittiği zaman birdenbire 
ızasını kaybetmiı ve k~n· 
OCaıın ı ve çocutunu unut 
tnd· · ıııne ıcıyan bir aile bu. 
•hnııtır. Fakat ikinci de· 

TtJRKSOZO Sahife S 

Umumi 
günü 

nüfus ;sayımı 
için hazırlık 

kontrol memurluklarından istisna edilecekler 
Sayım günü olın 20 lıkteşrin 

Pazar, yakınlışmııtır. O gün hepi· 
miıio sayım memurl1rına sühulet ıöı· 
tercrek bütün nüfusumuzu ICaydet· 
tirmemiz milli ve içtimıi vazifemiz· 
dir. O gün için. 

Sayım Kanununun .SO inci mad· 
desinin 3 üncü fıkrası hükmüne tev· 
fikın sayım ve kontrol memurlutun· 
dan iıtiınası lazım gelenleri ıptr 
da neşrediyoruz: 

1 - Saylavlar; 
2 - icra Vekilleri Heyeti u111: 

3 - Cumhur Riyaseti ve Başve 
kilet memuru ve müstahdemi 

ve muavinler. 
7 - Vekalet ve umum müdür· 

lildttin bilumum müşavirleri, mü· 
fcttişleri. 

8 - Devlet Şurası reisleri, aza· 
lan başkatip, müddeiumumi ve baş· 
muavinleri, 

9 - Divanı muhasabat reisleri, 
azası, başkatip, müddeiumumi ra· 
portör ve mürıkipleri, 

1 O - Ankara müstakil Jandar· 
mı taburu mensupları, 

11 - Askeri, Mülki ve Hususi 
hastıbane, dispanser ve ıenıtoryom· 
larıo mensupları, 

17 - Posta, TeJrraf ve T• 
fon, radyo idarelerinin bütün ._. 
ıupları, 

18 - Devlet ve şirketler ı ... 
f ından iıletilen deıniryol idareleri· 
nin menıuplırı, 

19 - Dcmiryolları işletmesi n 
liman idarf'leri menıupları, 

20 - Hakimler, MüddeiumUllll
ler ve müstınblclar, 

21 - Umumi Belediye hizmet· 
leri gören su havıgaıı tenvi şirket 
veya idarelerinin mensupları, 

22 - Un fabrikası ve detir
mcnlerinin mensupları, 1 

1 Zaınan evvelki bafıza11 1 

~rı canlanmıştır. 33 ıene 
'' •yrıfıktan ıonra tekrar 
tııuıtur. 

4 - Vekaletlerin Müsteıarlarm, 
Umum katipleri, daire reisleri, U· 
mum müdürleri ve umum müdür 
muavinleri, müstakil şube müdürle· 
ri, kalemi mahsus ve ıifre müdür 
ve memuru; 

12 - Askeri Mülki ve Hususi· 
mekteplerinin Müdür ve idare· 
memurları, 

23 - Bilumum itfaiye teşkillta 
mcnsuplırı, 

24 - Milli ecnebi bınkal .. 
müdürleri, idıre meclisi freilİ ft 

azaları ve Anlcarada umumi .... 
kezleriadelci mub11ebe ve vezıae ft 
memurlariyle her servis için iıiıale
rini bildirecekleri ikişer kişi, 

bun yerine 
d labun kıtlıtı vardır. 

&abu,, stoku yakında tü 
en &abunun yerini tutacak 
•tanıyor. Journal gazete 

leaeb~tıe yazdıtı mıkalo . 
n dıyor ki: •Sabunun ye. 
~r tutacak bir madde 

.. detildir. Fakat az çok 
lorecek birşey bulmak 
•railyadaki sabun fıbri· 
lbİJler, fenni ara~tırma 
Profesör Macheboeuf ve 

~e .birlikte çalıtma Tem. 
cıındenb,.ri devam edi· 

~dı. bir •sabuna benzer• 
uınıd edilmektedir,. --
eye verilecek 

hat vesikaları 
ti' \terilen seyahat vesi· 

evlet Demir Yollan ten 
'•İnden iıtifadc makaadi· 
ır . esıncc verilmekte olan 
r damga resmi kanunu 

ci maddesine göre, 23 
.''•rne tabi olduğu alikı· 
lldirilrniştir. 

;.danı "sen beJıi terketmi• 
1.Yecclc oldu. Lakin ruya· 

d• çıkarılan ıedalar gi · 
az bir feyler kekeledi. 

eşeli Tosunun tılısımı ile 
•andı. Humması içinde To· 

at UstUndc kuvvetlere ma· 
16k balinde gördu, 

elilı.feu yana pı-k idareli 
ba~ını salladı ve çekildi. 

0 gece ve~·a ertesi sabab 

ut eyini satın aldı. Mama· 
•uHfferiyd 111a&lubu11 

1.Uaıiyle biraz elaemmiyeti. 
1 ~ oluyordu. 

'u tu 1° rmek çok zor oldu 
~ilip kalmaıa alıcietmi,; 

atla ayala Uzeriadc dire• 

5 - Vekalet ve umum müdür· 
lükleri, mü-takil şube müdürleri(mu. 
basebt, daire, zatişlcri ve evrak mü· 
dürlcri dahildir.) 

6 - Müstakil umum müdürler 

Buğday 
ihracatı 

Ankara: 16 (Türksözü muhabi· 
rinden) - HükOmet butday, arpa 
ve Mısır ihracını menetmiıtir. Fakat 
bu lcarar bu mahsullerin rekolte 
vaziyetleri tespit edilinciye kadar· 
dır; yani muvakk&ttır. 

Mıhsul miktarı resmi olarak 
tesbit edildikten sonra memleket 
ilıtiyacından fazlası için tekrar ihraç 
müuadui veriltcektir. 

Bu sebeple ihracatın men kara· 
rı ile bu maddelerin fiyatlarında 
bir değişiklik beklemek doğru de· 

!ildir. 

13 - Askeri fabrikalar ve ha· 
rita umum müdürlütü mensupları, 

14 - Mevki ve merkez kuman· 
danfarı ve askerlik şubeleri reisleri, 

15 - Binbaşı ve daha ,.,Yukarı 

rütbedeki zabitler ve askeri memur• 
lar, 

16 - Doktor ve eczacılu, 

ve Mısır 
meselesi 
Abdioğlu köyü ilk okulu

nun temeli atıldı 

Misis nahiyesine bağlı Abdiotlu 
köyünün tam teşkilatlı ilk mektebi· 
nin ihalesi l 100 lirayı yapılmış ve 
mektebin temel atma merasimi ev· 
velki gün icra edilmiştir. 

Temel atma merasiminde Misiı 
nahiyesinin çalışlcan müdürü Bay 
Hüs~yin Tunçel ·ve köy ihtiyar he· 
yetiyle yüzlerce lcöylü hezır bulun· 
muştur. 

ITO R KSÔZ O'N o N KOÇOK il l K Ay Es ı f ---

H~~taDok 
ni \·ordu. Lakin onu Ö.) le dö\·dulcr' 

Ö.)~le asıldılar ki, sonunda ko~arak is· 

tediklcri yere gitmel0 mecbur oldu. 

b d vam eden 
Sarı ırmağın oyunca c 

iniıten ve Çelebiler KoprU9Undcn' 

d k. d' ıJ r bir .) oldan 
nt:brin sa~ tarafın a ı •oC 

Mabmudun evine vasıl eldu 

r Ih' r'dııki A.) ni gundc onu '\eş• ıS"ll 
pıızara gitmek Uzcre bir arabaya 

k t 1 C 1• b' ba sahibini 
oş u ar. c.) an ır ara 

bekliycn ıöhrete şimdiden kavu1muı 

gibi ,guluyor, Mabmudun nefuiad"cıı 

.) Uı:UnUn derisi titriyordu. Karıkoca 

zcrzavat ttcpetleri arasına gUçlukle 

sıkıştılar. To un lurbaçlandı, yola 

ko' uldular. 

Fakat hayret! Te un yolu takip 

ccle.)cği yerde sUratle sola upb ve 

tıırlıının ortasıudan lsmailia evine 

doğru uçar ıihi ko~mağa başladı. Ev 

karşıdan g8rUnUyordu. Fakat ıeçidin 
öbUr tarafında idi. Tosun oraya do.1· 

- 25 Emniyet ve isayıı itle
riyle nüfus sayım işinin idıreıi nok
tasından Vali ve Kaymakamlann 
lüzum göreceli nisbette emniyet, 
Jandırmı, Orman ve ıilmriik ma· 
haf aza teşkilatı mensuplar. 

itimadı suistimal 
eden arabacı 

Arabıcı Mustafa adında bir lcö1 
İşçisi Şahinağa töyü çıftçilerindea 
Bay Mırza Mehmedin 1838 kilo ko
zasını arabayı yükleyerek şehrimize 
getirmiş ve bırsıya kaydettirmeclea 
Emin Dolunay çiftçi fabrikasında 
çektirerek 328 kilo pamutu 208 

liraya satarak parayı zimmetine 
geçirmiştir. 

Jandarmamız tarafından yıkıla· 
nan Mustafa hakkında yapılan tala
kikatla Jandarma bölük kumandam 
üsttetmen Neiıd bizzat meşgul ol· 
maktadır. 

doJru, dupeduz, zaptol~nmaz bir hırt1 

ve Unıitle koşuyord11. SurulLleaen •• 

sallanatı arabada Mahmut baJınp 

çağırıyor, Ceylin aoı çığlıklar kopa· 

rıyordu . 

Likin Tn,un ae onların, ne de 
kollar1nı kaldırarak ko~up gelea kö.J'• 

luleruı batırmalarına ve tebevvUrle 

çekilen geme aldırmadan uıl kendi 

twlcrine donmek heve inde idi. 

_Mahmut atlamak i~n de!Palda. 
LAkuı CeylAn dch1et içlınle sarıldı ft 
aam ıkı hıthı. Araba uçurumun kena• 
rına y.eti,ti. Ôyle oldu ki, du~mekto 
olan c!clıa. bafını yeni aahipleriıae dol· • 
ru çevırdı. Onlar e~e&in iri gözlerin
de ~ir rah parıltuı sesmeıe aacala 
vakıt bulabildiler. 



s \jh' TORKSOZO 

TiirksOzii Gazete ve Matb 

1 
1 

T •• k •• •• G İ • • Okuyuculanna, dünyanın her tart r sozu aze esı. vuku bulan hadiseleri günü gününe 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plio 

Türksözü Matbaası : nta, Biltimum Matbaa işlerini Türki ================= mevcut matbaalara rekabet eder de 
de tabeder. 

CDOt Kosmo: -
Sağlam, Temiz, Zarif. Cilt ( Türksözii 

Mücellithanesinde Yapılır. 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf l•rihl : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ıjanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muımelelrri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

ZirHt Bnhsırd• hırh11lı \e iUarsız tasarruf hurplunıı 
ea az 50 lirası bulunanları senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aptıdaki planı göre ikramiye dıtıtılacakhr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 

500 it 2000 it 

4 .. 250 1000 
" .. " 

40 " 
100 " 4000 " 

100 .. 50 " 
sooo " 

120 
" 

40 " 
4800 " 

160 " 
20 " 

3200 " 
DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li

r.dan at•l'I dütmiyrnlrre ikramiye çıkhiı takdirde yüzde 
20 fullsile verilecektir. 

Kuralar ıtncde 4 dtfı, 1 Eyylül, 1 Birir.cUrıun, 1 Matt 
ve 1 Hazi11n tarihlerinde çtkiltcrktir. 

Çocuk inaanlarm çiçctidir. Seviniz okıayınız fakat öpmeyiniz. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

1 

Doktor Muzaffer L 
Seyahadden dönmüştür 16 Eylul ~ 

itibaren muayenehanesinde bastal 
baılıyacaktır. 

• 
T. iŞ BANK 

1940 Küçük Cari Hes• 
ikramiye Planı 

K••id•l•r : t •ulaat, t Marı•, t 
t ıkincitetrin tarllllerlnH f 

Kumbaralı ve .ltambarasıs hesaplarda eo .S 
bulananlar karaya dabU edilİ'• 

1940 IKRAMIYELElli 
1 Adet 2000 Liralık 2.00o 
3 " 1000 

" 
3.000 

6 
" 

500 it a.OOo 
12 it 250 ,, s.000 
40 ,, - tt 4.000 
'i~ ,, 50 ,, 3.750 

210 
" 25 ,, 5.250 

T. lı Bankasına para yıbrmaklı, yalrdt . 
miı olmız, ıyni zamında talihinizi de dene_., 

.. 

.. .. 
" 


