
aşvekilimiz 
ün Ankaraya 

Zilıi· 19 ( ) · a.a. -· Başvekil Re-
har ref~katında Aydın valisi 
a de dun Nazilliye gelmişler 

Yonda Parti Müfettişi Mebus· 
!et ve kaza erkanı, P;rti, Hal

nsuplan ve kalabalık bir halk 
~rafından karşılanmışlardır. 
1 lıt'~İnci sahift:de ) . -----~ ._ Roma gerginliği 

Zale ediliyor gibi 
rıa· 1 ıza;1 9 (a.a.) - ltalyan mes· 
r. ığı, halyaya tatil devresini 
ge 'd ld· ~ en ltalyan çocuklarının 

t· i:I unanistana döneceklerini 
ınden ltalyan - Yunan mü-
nın saı·h I a bulduğu zannedil- ~ .+ 

~~Lt 

P. K . 44 ·> K\lruş 

Saydam 
döndüler 

( S•hip v~ Başmuharriri 

Ferid Celal Güven 

Kuruluş 'f'nrilıi: 1 J\.ıinunııscmi 1924 

Onnltrnn } ıl - Sa}t 4837 

20 EYLÜL 940 Cuma 

L~~~~~~~~ _) 

1NGf LiZLER1N 
.. ALMANYAYA .. 

HUCUMLARI 

Muhtelif 
büyük 

üslerde 
hasarlar 

iki iaşe gemi~i bat1rıldı 

lalyan mektepleri de ay 
açılacaktır. /ıı::diz 11nac11tı111 l.-tt1 1 1'•'f/Pıİ i ~tılıi fP~''lılıii.~ii11P. !.·arşı ıolımlı•rri<' 

Londıa : 19 (a.a) - Hava neza· 
reli tebliğ'i : 3ombardıman tayyareleri· 
mız l vveıki gün gündüz Ostand lima
nına, Vibı ug!>kda gemilere, Hol anda 
sahili açıklaıında bir ma\na kafilesine> 
İşuidn tayyare meydanına hücum et· 
mişlerdiı. Gece de Hamburg, Anvers, 
Teı nozen, Dönkerk, Kale ve Blogne 
limanlarına devamlı \C -şiddetli hücum
lar yapmış ' ardır, gemılere ve a~keri 
depolara mühim hasar veıdirilmiştir. 
Grine burnunda topçu me\'7.İlerine de 
hücum edilmiştir. Krcnsel, Osnabrik. 

• 

ini/erimiz Amerika
!Ja mal götürecek 

ingiltereye 
o!an hücum 

Doksan kadar ölü 1 
ve Brüksel tevziat merkezini ve Kol· 
dina civarında Stokun cmtea garlarını 
bombardıman etmişlerdir. 

Sahil muhafaza teşkilatına mensup 
tayyareler de Şerbruğ limanına hüum 

hava 

Yaptığı 

nazırının 

beyanat 

Oting sefili 
tı'enecek ki .•• 
dra 

: 19 ( A. A. ) - lngiliz 
hırı s· 

ınkler dun söylediği bir 
ŞôyJe demiştir 
Alllı O O{) an bombardıman tayya· 
l O kademeden uçarak bom

hı ~ndranın tc-şkil ettiği kara 
U:Zetine gelişi güzel boşal-

• lno.-ı· ~ 1 ızler ise hücumlarını 
il hedefi .. . 1 er uzerıne yapıyor ar 
alçak tan uçuyorlar . Mevcud 
ıırıız 1 Alman vasıtalarının im· 
rı kull1nmalıyız • Onlara bu 

l}}frtk ' ). 
Y ı at çıkarmalıyız • Haı b 

l'Jrnı:z b iz 1 aşka hedeflere çevir-

havzasında sınai istihsalat 
hl'' ııeyast11 azalmıştır . Bun1.1n 
Bebeb· j · ı de ngılız tayyarele-
Ucrn d" a ı akınlarından amelenin 
ı:z k 1 a ınasıdır . Almanlar şim. 
dar 1867 tayyare ve 4000 

)betınışlerdir . lngıliz zayiatı 
:~e ve 600 den az pilottur . 

al arı teeyüd edenlere aıtt ir. 
nıforma sının ve makamının 

1 ıhla! elm şiir . Bilmeli ve 
o~rrnecektir ki, Londra hal

lhlara karşı metanetle göğüs 
ledır H f 1 • u se 1 adam kendi 

lstanbul : Hl ( Turk ... öıU muha

birinden ) • .\merikamn memle-ketimiz· 

den tutun ve diğer mah.;ulle-r Uzcrin· 

ele mUbaayafo ba~lamasa Uzerine bu 
malları to.1ımnk için yerli nıpurcular 1 

arac;mda da teşebbu,Ier hn~lıunı?· ı 
tır. 

Y clkeoci Lütfi nıııııaka ticaret 
mudurlUğUne ve diger alakadarlara 
müracaat edcrt'k Amerika ile mem 
lckt"timiz ara~ında "ilep işlcteLilcce· 

ğini bildirmiştir. 

Londıa ve Taymis mansabından mem
leket dahıline yayılmışlardır. 

etmişlerdir. En aşağı iki iaşa gemi<>i, 
bir çok yangınlar çıkmıştır. iki tayya· 
remiz üsse dönmemiştir. 

Londra : 19 (a.a.) - Alman lay-ı 
yare!eri kent kontluğ sahillerini aşarak 

Taynıisin mansabına alılan bom- --------------
balanfan başlıca lrnsarat hususi ika· ı 
m:ıg.~hlarda olmuş ve bir kaç kişi öl. 
muştur. 1 

Düşmanın faaliyeti bilhcıssa cenu-
bi şarki' mıntakasına inhisar etmiştir. r 

Düşman gece de hücumlarına devam ' 
etmiştir. Müteaddit bölgelerde hasar 
vardır. 

Tcıhminen 90 kişi ölmüş :JOO kişi 
yaralanmıştır. Altmış diişman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Romen malları Hayf ada 

Müsadere edildi 

Kudüs: 19 (A.A.) - Fılistinde· 

ki fngiliz yüksek komiseri Hayf aya 
uğrayan bir Romen Vapuıundaki 

14 motörsüz kam>•oo ile 39 Kamyo
nu ve 30 seyyar hastahanenin mü

saderesini emretmiştir. 

Armatör Amerikaya iki ~ilep 
tahsis edecektir. Kar~ılıklı olarak bu 
şilepler Amerikadan mcmlı.: ketirnize 

ithalat e.;va~ı ve buradan Aruerikava 
ihracat· ;;\·ası nakledilecektir. Tu~k 

h 

armatörlerinin bu şekildeki te.;eb-
btısleri memnuniyetle kar~ılanmıştır. 
Hukumelten st:f~rLre n.u,aaJe j,len· 

Ribbentrop Muso
lini ile görüştü 

! İngilterenin almıyacağı 
hiç bir Türk malı yoktur 

Roma : 19 ( A. A. ) - Ribben· 
trop buraya muvasalat etmiştir. Nazır 
Kont Ciyano tarafından karşılanmı~ 
ve Venedik sarayına gide; ek Musolini 

ve Kont Ciyano ile bir mülakat yap 
mıştır. 

Sovyetlerin Kafkasya 

manevraları bitti 

İngiliz ticaret Korpo.rasyon mümessili böyle diyor 

İzmir : 19 Türksözü muhabirin· 
den) - İngilız ticaret kor porasyo 
nunun salahiyet sahibi bir rüknü, 
memleketimizd! faaliyete g~çen fr 
caret birlığinin faaliyeti hakkında 
aşağıdaki İzahatı venniştir: 

"- Müttehit kırallığın ticaret 
korporas )Onuharp zamanında ve 
sulh zamanında Balkanların, Cenubu 
sarki Avıupa'da ve Orta Avrupa'da 
lngıltere'oın gösterecttği ticari faa· 

li yeti idare eylemek üzere kurulmuş 
büyü kbi .. teşekküldür. Sernıavcsinı 
Britanya hükumeti vermiştir, kefıli 
Britanyan milli banka~ıdır. 

Macar başvekili 

=:BİR HEYETLE -

T ransilvanyada 

u kazmaktadır. Berlin ve Ro 
anıa ıının yuvnlarını bu millet 
a katiyen azmetmiştir. 

Londra : 19 a.a. - Bu sa· 
bahki Moskova radyosu, Kaf
kasyada Kızıl ordunun yap
makta olduğu manevraların J 
dün nihayet bulduğunu bildir· I 

~ mi~tir. ~ 
................................................. ..,.... .............................................. .,.... 

Bırliğin serm;ıyesi, Britanya ban· 
kasının Sf'rrıtayeııinın tamamına mu. 

adildir. Yan i'ıirliğin görı-ce~i İş yal · 
( G~r ... i Uçu t::U nbifcd~ ) 

lH.JDAPE:;ı·ı·g : Hl l A. A. ) -

8L\Ş\'l~KIL TELEKİ BlW.ABgH İN
Di<: EKSı>tmI~ER OLDUGC llAL· 

DE J I~ A ~Sil ... \' ı\. 1 YA YA C İT.ı\\ f Ş
TIH. . l il DUDLARl.N XllIAI TES· 

n !Ti 1\li;:SELELımı llı\K -
KINDA ,\\l.!ll'fP.LIF lü),\\EN i\\A

CAR T\Lt J\C) ,\\ISYlı. ' lXL:N 

ı'lÜZAKl': RELl•.RI < ıELl~CEK 1 IAl~ 
TA YA Kı\ 1 >AR DE\' J\,\1 EDECl~K
TlR . 
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Ceyhan Mektubu 

Buz derdi 
Ceyhan: 19 (Türksözü muhabi· 

rinden) - Ceyhanda havalar henüz 

serinlemiş değildir. Bilakis bugün· 

lerdeki sıcaklar daha şedit ve insan 
muhakkak soğuk bir şey almakla 

az bir müddet olsun <>ıcağm tesirin· 

den kurtulmakda ve hararetini tah
fif etmektedir. 

Fakat maalesef; Ceyhan bugün 
gene buzsuz kalmışdır. müteaddit de. 

falar yazdığımız halde, bu işle mtş. 

gul olunmamakda ve neticeitibariy 
le memieketi buzsuz bırakılmak
ta.-:hr. Asıl gündüz sıcağın, tesirli 

zamanlarında ele geçmiyen buzu 

akşamdan sonra ve havanın serinledi
ği zaman ne yapmalı? ... 

Soruyoruz, Bu bal halen tema· 
<Ji edüp gidecekmi dir?. 

Halkevi köycülük kolu 

Halkevımiz köycülük kolu bu pa-
2ar Ayas nahiyesirıe bir gezi tertip 
edecektir. Alınan haberlere nazaran 
bu gezide köylülerle temaslar ya· 
pılarak bir iki de konferans veri 
Jecektir. Bu bususda şimdiden alaka 
<JarJar hazırlıklara başlamışlardı. 

Gaz Muhtekiri 

Fahiş fiyatla gaz satarak ihtikar 
yapan bakkal Mehmedin dünkü 
muhakemesi, gösterdiği müdafaa 
şahitlerinin rlinlenm~sine ve gaz ya · 
kalanan mahalde mahkeme keşif 

yapılmak üzre muhakemesi 2419/940 
gününe bıreıkılmıştır. 

Ha"acı gençlerimizi hamil ve 

Adanadan kalkarak lskenderuna mü 

teveccihen giden bir tayyare bugün 
şehrimize uğrayarak, şehrin üzerin· 1 

de müteaddit uçuşlar yapmış ve yüz 
lerce vecızeler atarak yoluna devam 
etmişdir. P<!k alçakd an uçarak Cey· 

hanlıları selamlıyan havacılarımızı 

bütün C'!ybın hılkı oturdukları yer· ı 

den dışırı fırlayaralc temaşa etmiş· 1 

ter ve elleriyle sdamlamıslardır. 1 
1 

M. Selçuk ı 

Toprak Of isi Mübayaatı 
27 Milyonu Buldu 

Toprak Mahsulleri Ofisinin müs· 
tahsilin menfaatini vikaye etmek 
maksadiyle şehrimizde tesis ettiği 

Ajanslık, İcra Vekilleri Hey'etinin 

tasdikinden geçen normal fiyatlarla 
kısa bir zaman içinde, düne kadar 

yaptığı Arpa ve Yulaf mübayaatı 

27 milyon kiloya baliğ olmuştur. 

Eldeki Stokların krsmıaz:amı Mersin 

yoluyla Çanakkale ve Geliboluya 

ihraç edilmiştir. Yine ayni merkez· 
)ere Menin üzerinden bugün de 3 

bin ton Arpa ve Yulaf gönderile · 
1 cektir. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin geçen 

seneye kadar yurdumuzun muhtelif 

noktalarında tesis ettiği şube- ve a . 

janslıklann sayısı 57 idi. Bu sene 77 1 

ye iblağ edilen bu miltar ahiren 91 

e çıkarılmıştır. Adana ajaoslığırıın 

faaliyetinden memnun olan merkez 

bu ajanslığın Adarıada daimi bir 
mübayaa şubesi olarak kalmasını 

tasvib ettiği memnuniyetle haber 1 
alınmıştır. Sehrimizde ajanslığı aza- 1 

mi gayretler sarfederek tam bir 

vukufla idare eden Bay Abtullah 1 
Gündaş'ın yine bugünkü vazifesinde 

1 

kalacağı da ümit edilmektedir. 1 

Karısı olmadı diye bir 

kadını bıçakladı 
Yortan mahallesinden Turan oğlu 

1 

Yusuf Ôzbilek. , Şeyhmustafa ma· 
hallesinden Ali kızı Fatmayı keudi
siyle evlenmeğe icbar etmiş ve red 
cevabı alan Yusuf Ôıbilek muğber 
olarak Fatmayı bıçakla yaralamış· 1 

tır. Adliyeye verilen cHih birinci 
sulh ceza mahhernesince yapılan du 
ruşması sonunda 35 gün h:apse ınah 
kum edılmiştir . 

Bazı tüccarlar pamuk 
fiyatını ylikseltiyormuş 

Gerek şehrimizde gerek kazala· 
rımızda hububııt ve pamuk fiatların 
da bir gayri tabii yükselme hasıl ol· 
duğugörülmüştür. Bilhassa harice 
yapılacak pamuk ihracatı gözönüne 
alınarak pamuk fiyatlarında esas ol· 
mak üzere Hey'eti vekilenin karariy. 
le tayin edilerı 60 kuruş fıyatm Cey· 
banda bazı tüccarlar tarafından 62 
ku•uşa çıkarıldığı ve bu hareketle
rin hususi maksatlara matuf bulun
duğu anlaşılmıştır. fşe el koyan tica· 
ret vekaletinin memleket dışına pa· 
muk ibracatıoı menettiği ögrenilmiş· 
tir. 

B. Hulusi Seyhan 
İzmit Evkaf müdürG hemşehrimiz 

Hulusi Seyhan mezuniyetini geçir 
mek üzere şehrimize gelmiş ve bir 
müddet kalarak dönmek üzere Ha
taya gitmiştır. 

Bir gramafon hırsızı 
A lidede mahallesinden keresteci 

Mustafa Erdoğan'ın gramafonunu 
çalmaktan suçlu Konyalı Mustafa 
oglu Mehmet Sabrı'nin birinci asli· 
ye c~za mahkeme~iode mevkufen 
yapılmaktH olan muhakemesi dün 
sona ermiş ve hırsızlığı sabit görü· 
len M ~hmet Sabri 1 sene l ay hı p 
se mahkum edılmiştir. 

Yakalanan kumarcılar 
Turan Coşan, Durmuş Gülden, 

ibrahim, Hüseyin Aş, Zeki ve Se· 
lahattin Ünsal adında altı kumarcı 
eski istasyon caddesinde z~ki ve 
Edib'in kahvesinde zarla kumar oy
narlarken 410 kuruş parayla birlik· 
te suç üstünde yakalanarak adliye· 
ye verilmişlerdir. 

rF 
il HERGON BlR FIKRA 

~ 
il 

~:========:=:..:============~ 

nereye 
Çok faki[' biC' ado.m biC' gUn kuçuk o~luyla Sokakta 

gidiyordu. YanlaC'ından biC' cenaze geçti. Cc:nazenin ar· 
kasında biC' kadın dö~Unt:C'ek ağlıyor ve şöy!I! söyleni

yordu: 
- Kocacığım. Seni ö.vle bir yeC'e göturUyorlar ki 

orada ne yatak, ne yorgan, ne ek nek, ne viyec.ık vı~r ... 

Çocuk kadının bu sözleC'İ ka.rşısınd 1 b•ı.b:ısını dö 
ııerak dedi ki: 

- Baba bu cenazeyi bizim eve ıni gritlırUyoC'l.:ı.r'? 

* * * 
Şunun bunun sofra<ıında geçinen biC'İsi be~ıH1rmağiy· 

le yemek yeC'di. Bi[' gUn sofrada bulunanlardan biri 
dayanamayıp soC'du : 

mı==============d) 

gönderildi 
- Yahu nc:den b..:ş p :ırmakla yiyorsun! 

liazıC' cevap tufeyli ~öyle dedi: 

- Altı [>D.C'magım olnıad1ğı içini.. . 

* * * 
IlıC'sı:r.ın biC'isi bir evden elbise çalmıştı. Kenılisi 

bunu .. at nıı.k UzeC'e biC' dellal:ı V.!C'di. Fakat elbise del· 
lalın elindeyken çalındı. 

Ark<ıda~ları bır muJJet soara yani arına eli boş dö-
nea hırsıza s oC'dular: 

- E 1 biscyi kaça sıı ttın. 

Cevabı j>U oldu: 

- Sermayc:sine veC'dim. 

• 
30 tay~: 

· bir ~ 
Adana ya ti: 

BombardunaP ' 
,., 1 

tayyareJerimizd~ll ıJ ' 
yarelık büyük bır 
yakında şebriıniıe 
radan Mersin ve 
haber alınmıştır. ~ 
olan bu tayyare1.ı; 
temaşasına arzedı",J 
leri gösterilmiş ol fe' 
zular üzerinde kOI' 

cektir . ti 
P 

.. ~ b• 
azar gunU :,iı" 

Türkkuşu gençler 

paraşütlerle at1•111
' 

30 tayyaremiıirı \ 
da daha geniş Jlll 

ve bir çok tayyare 
ketleriyle beraber 

k . 8ıJ 
gösterilece tır · , 

lomuıu ı1 bir kaÇıd•' 
kalması muhte(1Je 

Otele d , 
manda öl 

Dün hayvan P~, 
yünden İsanın k s•'), 
dara 110 lir.ı.Y3 ~.1 eski sahibi tar~ıtJ'...lı. 
bine tes!im ed• I":'" 

. ve ·Jja 
hana getırılmıŞ . i '[. (f,.ç•' 
ka,şıyakaya b kİll 
köprüye kadar s• 

ntJl'I 
ken bir kamv0 ti 
kerek firara başl• 

a~• :h1drşi o'~nı s · 
rseSI 

savurarak kız 1 dl, 
. pı11' bır vukuat ya ..• ~ 

pısını açık gördtl ,, 
girdikten sonra 
rerek kendısine Y 
lere hücumlara ·yel 
haber alan eıt1"1 

danın tutuımasııı' C 
mişlerdir. Seyh11

;, 

tahribat yapıJll'~ 
cumlarla etrafa tJ,I 

1 ııısf1 ayan azgın 
1 

,,o' 
b · ak• eynme , ay . ıe 
edilmek suretıY 

. e 
Cesed sahibıtı 
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iiterenin alm1yacağı 
bir Türk mal. yoktur 

( Biriuci sahife.len nrtnıı) 

ve mt-sela beş ton mal alarak 
lini ödemek de~ildir. 
~ynı zamanda lngiliz mali me· 

1 ~ •• 
goz onünde tutarak Balkan· 
ve Avrupa'da her türlü mali 

ari faaliyet göstermek, kısaca 
nya hükumetinin Avrupa'da 

lcmiyen ticari ve ilcsadi saatini 

az bir surette işlctmeğe çalış · 

giltcre, siyaseten bağlı bulun· 

himaye gördüğü ve himaye d 

lkelcrlc ticari ve iktisadi müna 
lcrini ahenkleştirccektir. Esa · 
iirkiye'dc faaliyetimizi bu ka· 
c . 
nış tutmamızın başlıca sebebi 
dur. 
giliz ticaret birliği şimdi ne 
•ktır? 
tın alacağı ticaı i cmteayı na· 

kledcccklir? 

suallere cevap vermek, bir
İçin pek zor bir iş olmasa 

tir, 

riliz ticaret birlitinin Ankara' 

''1Yan rnüzakerelerdt de tebı
t~rdiği gibi satın alamıyacağı 
Ustatni bulundutu Türk malı 

'· Bize her şey, hem de pek 
Zlıtıdır. 

kiycde yetişen her maddeyi 
Yettcrine göre, detcrlerini öde. 

• ••tın ılacatJz. Türkiyeye ver· 
~tcditiıniz ithılit emtaasında 
•Yat trnpoze eylemek hatırı· 
geçmemiştir. 

le bir şey,şüphe edilemez ki 
Oatluk mün1ı1ebetlerine , bem 
t ticari zihniyetlere uygun 
az. 

b halinde Britanya adasının 
~ratorluğunun bir çok mad· 
1 bir yerden digcr bir ytre 

Sovyet - İngiliz 
konuşmaları 

Londra : 19 ( A. A. ) - Avam 
kamarasında sorulan bir suale Maliye 
Nazırı Saynın müzakereler devam et
tiği cihetle Baltık devletleri bankala
nnın lngiliz bankalarında mevduat 
hakkında beyanatta bulunmaktan im· 
tina etmiştir. Nazır şunları ilave etti: 

-" Vaziyeti ben de bilmiyorum. 
Fakat Sovyetler hükümetleriyle gÖ· 
rüşmeler devam etmektedir . Bir an
laşmaya varacağımızı tahmin ediyo- • 
rum • 

Yugoslav Ticaret Nazın 
dün Atinaya geldi 
Atina: 19 (A.A.) - Yugoslav. 

ya Ticaret Nazırı buraya gelmiştir. 

nakletmek kolay değildir. Bu itibarla 
Britanya aeasının ihtıyaçlarını Tür
kiycc4en temin eylemek ve bu me· 
yanda Yunanistan ve kısmen Yugos 
lavyadan mübayaat yapmak bizim 

için mümkündür. 
Yakın şark ordumuzun her türlü 

ihtiyaçlarını da Türkiyeden temin 
etmek pek kolaydır • 

Alacatımız malları Basra yoliyle 

sevkedebiliriz. Fılistindeki kuvvet· 

lerimiıin bütün ihtiyaçlarını bvradan 

tedarik edeceğiz • 
Yol yalnız bu delildir. Haritaya 

bakmata lüzum yoktur . Bizim ka
panmaz yollarımız vardır • ,, 

Otrenditimize göre lngiliz tica· 
ret birliği ticaret alemimizle tema· 
sını muhafaza için lstanbul ve Jz. 
mirde birer mümessil bu'unduracak 

ve bürolar açacaktır • 

Ttr~t Of AN R'ADJ 
": DAVID OARNETT Çeviren: NEVZAD G0VEN 

Silvia bu suretle, dişlerini gösterdikten sonra, "h~r 
def asında sanki şaka yaptığını anlatmak ister gibi ~n~ gulu
>'0rdu. O, üzerine giydirilen elbiseleri yırtmakla da ıktıf a ~t
trıeınişli. Bir akşam gardöropuna girerek ne kadar clbıs~ 
varsa dişleriyle tırnaklariyle lime lime etmiş, hatta bir bebeğı 
bile giydirebile~ek büyüklükte kumaş parçası bırakmamıı~•· 
~clinlık elbisesi bile onun ellerinden kurtulamamıştı.. ~u . ha
dıseden sonra, ne yapabileceğini l'örmek için, her~e.yı ıh~ıyar 
k~dına terketmiş olan B. Tebrick karısının idaresını yemden 
bızzat kendi eline aldı. 

ihtiyar kadının avdetiyle içinde uyanan ümitler artık 
Yıkılmış ve şimdi onun yanında bulunmasından pişm~nlı~ 
~uymağa başlamıştı. Filhakika ev işlerini görmek, yemeğı p~
~ır~ek ve yama yapmak suretiyle kendisi için faydalı olabı
lırdı. Fakat, onun sırnna vakıf olmasından endişe duyuyoıdu. 
Bilhassa, onun, karısını idaresi altına almağa çalışıp ta ınu
vaff ak olamayışının bu sırra ifşasında müessir olmasından 
korkuyordu. 

Eter o, Sılvia'yı daha sakin bir hayata alıştırmata 
rnuvaHak olsaydı, bundan mütevellit gurur onun ağımı kapa· 
)'acak ve bu husustaki muvaffakiyeti onun hanımına karşı 

İtalya tebliğine 
•• vaziyet gore 

Roma : l 9 (a. a.) - ltalya teb· 
liği: 

Düşman deniz kuvvctlt-ri Bardi. 

ya ile sahil mıntak2sında Sidicl· 

barani arasır~aki ltalyan kıtaatı 
üzerine ateş açmışlardır. Onbin ton· 
luk kravazôıü bir ftalyan tayyaresi

nin attıtı torpille hasara uiratılmış· 

tır. ltalyan hava kuvvetleride Mer

samatruh nıcvzilr.tine ve diğer as 

keri hedeflerine hücum etmişlerdir. 

lsviçre siyaseti 

Bcrn: 19 (A. A.) - Neşrdelcn 

bir beyannamede Federal Konsey 

lsviçre siyasetinin demokrasi prrn· 

siplcriyle sevk ve idarrsine devam 

edileceği ve memleketin istiklal, 

hakimiyet ve vckarına aykırı hedtf-ı 
lcri olan hareketlerin bertaraf edile· 

ceti söylcnmekt,.dir. 

Metaksasın beyanatı 

Atine : 19 (a.a) - BaıveL-il, Me· 

taksaı ıazetrcilere, başka yerlerde 

ikti11di buhrana ıebeb olan hadise 

Jer tesirinin Yunan iktisadiyıtında 

da hissedilmeğe bııladıtını ve iş· 

sizliti azaltmak için ötedenberi alın 

mıı tedbirlerden başkaca yardım 

tedbirleri alındıtını söylemiştir. 

lngiltere - İsviçre 
ticaret müzakeresi 

Londra : 19 (a.a) - lsvİçre ik. 

tisat nezaretinin yüksek memurla

rından bi•i ablukanın tatbikine ta

alluk tdcn bazı meselelerle deniz 
aşııı m mlcketlerdt-n getirilecek gı· 

da madJeler i hakıcında görüşmek 

iizere Londraya gdmiş, müzakere · 

lere baş'amışlı•. 

Sovyel · Danimarka tica

ret paktı dün imzalandı 

Moskova : 19 {a.a) - Sovyet· 

lcr birlı~İ ile Danimaı ka arasında 

bir ticaret anlaşması imzalanmıştır. 

---
TÜRKiYE BiRiNCiLiK 

FlUldlb>oD 
MAÇI YAPILIYOR 

Ankara : 19 ( Türksözü muhabi· 
rinden ) Milli küm~ şampiyonu Fe· 
ncrbahçe takımı ile gruplar arası bi
rincisi Eskişehir Demırspor takımı 21 
ve 22 Eylğ etarihindc Ankarada 19 

Mayıs stadınJa ıki fudbol maçı yapa

caklardır. Hu maçl.ırd,ı puvan hesa· 

biyle galıh gl'lecek takım Tiirkiye 

şampiyoıııı il.in cdılt·c··klir. 

olan sevgisini bir kat daha artıracaktı. Fakat, bu işte muvaf
fak olamamıştı. Silvia'nın tilki oluşu onu müteessir etmiye
cekti. Gevezelik yapması da çok muhtemeldi. B. Tebrick'in 
şimdilik yapabileceği şey ancak onun Stokoe köyüne gitme
sine mani olmaktı. Çünkü bir köyde dostların rast gelmesi 
ve bir çok insanların kendisinden Rylands'da neler olup 
bittiğini sorması büyük bir ihtimal dahilinde idi. Fakat, bir 
taraftan ihtiyar dadıyı, diğer taraftan kendi karı ını aynı za
manda gözönünde bulundurmak ve onların kimseye raslgel· 
memesini temin etmenin iktidarı haricinde olduğunu görünce 
ne yapacağını kendi kendine sormağa başladı. 

Aldığı kötü haberlerden, karısının Londraya hare
ketinden ve yabancı memleketlere yapması muhtemel olduğ-ıı 
seyahatten bahsederek hizmetçilere, bahçıvana yol vt-reliden
beri, memlekette hakkında bir çok dedikodular yapıldı~ın
dan emindi. 

ilan ettikinin aksine olarak hiç bir yere gitmediği 
için, bunun yeni yeni dedikodular doğurduğu da şuphesizdi. 
Halbuki, e~er bütün hakikatı bilseydi!. Filhakıka memlekette 
şöyle bir dedikodu dolaşıyordu. Bayan Tebrick binbaşı Sol· 
mes ile kaçmış, ve B. Tebrick ıztırabından deli olmuştu. Kö
peklerini, atlarını öldürerek evine kapanmış, hiç kimse ile 
görüşmek istemiyordu. Bu hikaye bütün tef erruatiyle kom
şuları tarafından icad edilmişti. Bu insanlar ınuhayyeleleri çok 
kuvvetli olmıyan, hatta yalan hile söylemek istemiyen insan· 
lardı. Fakat, bütün diğer dedikoducular gibi bir eksiği ta· 
marnlıyorlardı. 

Çok az insan vardır ki, bilgisizliA"ini başkalanna ili· 
raf edebilir; onlara ş~ veya bu şeyden bahsedildiki ıanıan, 
hu husust~ mutlaka bır ~e.y. bulup söylemeleri lazımdır. Çün
ku, dığer ınsanları~ takdırını kaybedeceklerinden, (can sıkıcı) 
olmaktan veya (dun yadan haberdar ol mı yan) lar arasın,1 id-
hal edileceklerinden korkarlar. - Sonu Vır _ 



Sahife 4 

ilan 
Halkevi Reisliğinden: 

Müze ve taı ih ~ omitc ~inde o.ün 
ha l bir azalık için 26/9/940 Peı şen 
lıe günü saat 18 de Halkt"vinde ın 
ti hap yapıla cağrndan lıu şu beye 
kayıtlı arkadaşların o gün ve o sa
atta Halkevine gelmeleıi rice o'u· 
nur. 12325 

Zayi Mühür 
Mehmet Sait yazılı tes•ikli mührümü 

zayi ettim. Bu mühürle madam Siir 
sokdan başka kimseye borcum yok 
tur. Yeni miihür yaptıracağımdan 

gayip mülı rii n hükmü olmadığını ilan 
t-derim 

Adananın Kayışlı köyün 
dt n Sait oğlu Mehmet 
Sait Zengin 12327 

Çiftçi bit liğinden: 
Ç1ftçin ı i1. ahval dolayısile <cnebi 

memleketlerden gelen Ziraat makine 
ve aletlcriııi tedarik edtmediğinden 
Çukurovanıo istihsal kudretini mu 
hafsza edebilrr.ek gayesile çiftçinin 
mühtaç o'duğu makinelerin celLi 

hususunda Birliğimiz Hükumetimiz 
nezdinde bi r teşebbüs yapmağa ka 
rar verdi~inJ< n hernevi makine ve 
ziraat a'fll(rine ihtiyacı olanların 

isimlerini Birliğimize ka} dettirme
l eri ehemmiııetle ilan olunur, 

12326 20-21 

İlan 
Halke. i Reisliğjnden: 

Halkevine ait eski bir piyar.o 
ile müstanıel bir elektrik motörü 
23 ~ 9-94 ) pazartesi günü saat 14 
de eski h Jk~vi binasında pazarlık 

sureli le sa tıl rı c 1ğından talipl1:rin ay-
ni gün ve ayni saalta eski halkevi 
l>ioasında l •.ıluomaları. 

12315 19 - 20 

20-9- 1940 .CUMA 
7.:10 Program , Saat ayarı 

7 .1fi Müzik : Hafif Program 
8.00 Ajans habeı leri 
8.10/8.20 Ev kadını-Yemek 
8.:10 Miizik : Harif Program 
12.30 Program, saat ayarı 
12.35 Müzık: Semai ve Koşmalar 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik: Türk 
13.20/ 14.00MUzik: Senfonik program 

18.00 Program, saat ayarı 
18.05 Müzik : Fransız Musiki.sinden 

18.30 Müzik:Anadolu Halk Havalaıı 
18.50 Müzik: Radyo "Swıng-" Trıo' 

su 
19 · 15 Müzik : Türk 
19.45 Saat ayarı, ajans 
20.00 Müzik Türk 
20.30 Konuşma (iktisat Saati) 
20.50 Temsil 
21.30 Rad; o : Gazetesi 
2l..l5 Müzik: Radyo Salon orkestrası 

22.:30 Saat ayarı, Ajans 

. 

i'.2 45 Müzik: Radyo Salon OrkeJtrası 
23 00 Müzik : Cazband (PL) 
23.25/23.3uPıoıram ve kapanış. 

TÜRKSÔZÜ 

Asri • 
ınema 

-

Pek yakında salo-
• • n-unu yenı mevsıme 

açıyor. Her sene 
san'atın en nadide 
incilerini, en kıy
metli harikaları ve 
en göz kamaştırıcı 
filmlerini toplar. 

Elb~se Diktirilecek 

' 

r 

Devlet Demiryolları 6. cı işletme I.r omisyonuo
dan: 

Konya Talebe pansiyonumuz talebeleri için kumaşları idarec~ ve 
rilmek üzere 80 takım elbis~. 106 p jdma ve 50 paltonun maa harç di. 
kimi açık eksi:tmeye çıkarılmıştır. Eksi ltme 7 / 101940 pazartesi günü 
'saat 10 da Adanada İşletme Müdürlüğü binasında Komi<>yorumuz. 
ca yapılocaktır. Muvakkat teminat 35.02 liradır. Şaıtn~ meler Niğde, 

Konya, Mersin istasyon şef.ik!e• ine komİS) or.uır.uza ve Konya talebe 
P.msiyor.u Müdürlüğüne müracactla bedelsiz göıülür. isteklilerin 940 
yılı Tic ret O.:lôsı vesikası ve bu işi yapahilecekleıini gö.sterir vesaikle 
birlikte gününde müıacaatlaıı. 

. 
12322 20-25-29 1 

Toros Fabrikasından: 
Çiğid anbarımız çırçırlaıın çalışmasına mani olacak derecede dol· 

muştur. müteaddid müracaatlarımıza rağınrn, Lugüne kadar çiğidlerini 

kaldırmamış olan Müşterilerimizin 25/9/940 tarihine kadar kaldırmalarını 
rica ederiz Yukarıdaki müJdet zarfında kaldırılmıyan çiğidlerde husule 
gelecek firt>, çürüme, yanma ve elhasıl her dürlü bozulma ve zararlardan 
dolayı Fabrikanın hiç bir mesuliyet kabul etmiyeceği gibi. çırçır ların dur
mamasını temin için de mevcut çiğidlerini piyasa mucibinca kendi hesap 

l larına satacağımızı değerli Muşterilerimiıin malumu olmak üzere ilan 1 
eyleriz. 20 - 22 12329 -

Maarif Vekilliği 
Erkek Terzilik Okulu Müdürlüğünden: 

1. - Nıhari ve parasız olan erkek lerıilik okuluna ilk okul mnunlaıı· 
alınır. 

2. - Üç yıllık dikiş tahsilinden sonra talebeye dikiş "kalfalık., ve 
dördüncü sene biçki tahsilinden sonra da Biçki "makasdarlık,, diploma
ları verilir. 

3 - Oku1un gündüzleri dışarda terzilikte çalışanları mahsus geceleri 
ameli ve naıari dikiş ve biçki dersleri öğreten "akşam kısmı,. vardır. 

4. - Kayıt devam etmektedir. Kabu. ve devam şartları müsaittir. 

5. - Mufassal izahat almak için lstanbulda Divanyo'undaki okul 
müdürlüğüne müracaat etmei;dir. "8796., Tel: 22480 12324 

1 
Seyhan Vilaye 
encümenind~ 

1 - Adana -
nun 30, 000-37 ooO rn 
arasında yapılacak ~~ ıç 
keşif tutarı olan (71 K 
kuruşla açık eksiftoı~Ye ı bi 
tur. tO r ç 

2 - Eksiltme 3,, şil 
müsadif perşen be ~(j~ ta 
Vılayet Daimi Encuııı Dyll: 
caktır. 'ıf dilı 

3 lstt yenler bil . T 
elt 

evrakile şar ı naırı ~ sc 

k . . N f. Müd11' rn mt ıçın a ıa 

caat edebilirler. (S 
4 - lsteklileriıı 

'"' ~ uruş muvakkat teıl11 'i! 
ehliyet vesikası almak 

'bttO madde 1e yazılı tarı 

evvel bu gibi işler ~ e ~ı· 
v,.sikalannı dilı:kçelerıll J t ıl , 

., '!"' mu'•' 'tn surrtı e vı ayete 
1... d td, 
azım ır. 20<~ 

12304 15 ~ a 

Seyhan P.T.f· ~n, 
ğünden: 

1
, ç 

1- Yeraltı kablo ·y hı 
yısiyle kazılan yerftf 1~ la 

üzere 12.000 adet bebl R 
bayea edilecektir. Mu t ~ 
li 720 lira, mu vakka t 
liradır. l 

ık er 
2- Eksiltme~ ~ç ,_,ı frnd 

9-940 cuma gurıu .. ,a 
d P T r M .. dürlııı ana . , . u ~ 

alım satım komisY
00 

yapılacaktır. ..a ke1 

k. fP" 
3- Bu bapta.• uıJ. ~rıi 

me şartnamelerin• g ~ınc 
talipler - mesai d• t < 

.. M··d·· J"k kalelll 'J'lıışı 
gun u uru dı'lc 
t ksiltmeye iştiı ak e ..,~ .a 

w- ın 
minat makbuz veya ıf 

O ıe e• 
ret odasından 94 . lı~t' Bu. 
mış vesikalariyle bır tt r 
ve saatinde koıııisY011 ı' i 

0

1 

12266 1 V • Ya· 

1 dd.,. &rı .. ' 
nhisarlar A p u 

• et 
düılüğündeı>· ,_ bib 

· Akça deniz tuılJjjp eı 
1.. eu trrıi 

kulaklarda tebel ur. eıı 
dilecek olan tah~111 tıi' 
men bedeli on bır 

ttsbit o'unan bin. ~ıı 
me tuzun mahallıP ~ğ-0; 
hisarlar Başmüdür~,.r 
cek anbarlara ka 111 
Adanada boşaıtıl~tıf 

15 
olarak anbarlars "'~l 
Başmüdürlükte ~~ t 
mucibince 1919 9d r d 
91940 gününe ka 11 

rt 
detle ve pazarlık sıı 
ye konu1muştur .. 

11
t 

Taliplerin teıtl'~11d' 
raber yevmi muaYYk. ~ 
de Başmüdürlükte ~r. 
racaatları ilan olu~ıt 

19-Zv 

c 
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vaır? 

yok? 

yerine uyku 
İç köylüleri çok fakirdirler K 1 .. b 

u u elerde otururlar ye 
bir avu,. · · 'b ' . v pırınçten ı arettır. 

çok kanaatkardırlar halle· 
şikayet etrnezler. A~ni za. 

tasarrufa çok riayet ederler. 
l"I · . u erınin çoğu kışın tasarruf 
de vakitlerini uyumakla ge· 
Tarlada çalışmak kabil ol· 
10iuk günlerde kulübelerin

aılar, gece gündüz uyur 
uretle yernek ihtiyacım his· 

'· Açlık tahammül edile · 
hale gelince kalkarlar, bi· 

•n1111ş pirinç yerler, sonra 

atarak kış uykuıunı devam 

lilcr bu suretle yiyccelı:ten 
tasarruf ederler. Falcat 

dı kış uykusundan kalktık
an islcelet gibi kaldıkları gö 

elik gazete satıcısı 
~ buçuk milyon nüfusu bu· 
uııan Şikagonun mükellef 
1'1ııd1n birinde bu şehrin 
t•zet .. .. f b' c muvezzn şert ıne ar 
;~•ilıniştir. Ziyafeti Şıkago· 
DtGk gazetesinin sahibi ver 
. •vetliler arasında bütün 

~~ lahipleri bulunmuştur. 
~ 90 yaşında bulunan mü· 

ern on brş yaşında iken 
tlanıııtır. Çok zeki ve ça· 

utund•n sattıtı gaıetenin 
~ndisine röportaj yapmak 
hı Ve ' • V · d rrnıştır. ornerg yenı 

c lbuvaffak olmuş ve mu· 
ırasında rnümtaz bır mevki 

!tı': lakin kazancı eksilmiş 
. gırmiştir. Bunun üzerine 
ın •ahibinden kendisine es· 

esinin verilmesini rica et· 

u talebi istemiyerek kabul 
r. 

1 
lhüvezzi tekrar işe başla· 

)~Phtı teşki at ile gazetenin 
u •on derecede arttırmışhr. 
tt' • •rıe nıukabıl çalıştstı gaze. 
~i k,ndiıine ölünceye kadar 
t~ Üzere büyük bir maaş 
ış ve şimdi de mükellef bir 
ermiştir. 

HADiSELER KARŞISINDA DÜŞÜNCELERiMiZ ._. ______ ... ____ ----........ ___ ... 
savaş, artık gaz harbine 
döküleceğe benziyor 

BU OLACAK, ÇÜNKÜ ... 
ltalya ve Amerika gazetelerinin 

son günlerdeki neşriyatlarından öyle 

hissediliyor ki Avrupa harbi yavaş 

yavaş gaz harbine dönecek. ltalyan 

gazetelerine göre lngilizler Almanya 

üzerine fosforlu, yakıcı ve muharriş 
bir madde atmış, bu gaz harbinin 

başlangıcı demekmiş; Almanya buna 

mukabil lngiltereye gaz harbi yapma
ğa hak kazanmış. Amerika gazetele

rine göre lngilizlerin sebebiyet ver· 
diği için değil, fakat Almanya harpte 

sıkışbğı için gaz harbine başlıyacak· 

mış. 

Bu rivayetler doğru mudur. de· 

ğil midir ? Şimdilik kat'i bir hükum 

verecek vaziyet yoktur. Ancak Al

manlar tarafından lngiltereye yapıla· 

Yaz an 

P. P. 

cak ihraç hareketinin çok gecikmiş 

olması, fazla olarak lngiliz tayyarele

rinin her türlü tahminler hilafına Al· 

manyaya mukabil hücumlarda bulun· 

ması zihinlere şüphe veren bir nok-

tadır. 

Hakikaten lngiliz tayyareleri bir 

hafta evvel Almanyaya fosforlu, ya· 

kıcı ve muharriş bir madde atmıştır; 

bu madddenin bilbassa tarlalar, orman-

lar üzerinde tahribatı büyük olmuştur. 

Fakat bu maddenin bir günden fazla 

Kahve ithalitını artık 
ı Ziraat Bankası yapacak 

kullanıldığı işitilmemiıtir. Acaba bu 

tarzda bir hareketi lngilizJec Almanlara 
karşı:" Siz hava taarruzlannda gayri
insani şekilde hareket ederseniz bizim 
ellerimiz armut devşirmeyecektir. işte 
misali,. mi demek istemişlerdir '? 

Eğer Almanya, ltalya ve Amerikan 
gazetelerinin dediği gibi lngiltereye gaı 

hücumu yapacak olursa şüphesiz buııa 
lngilizler aynile mukabelede buluncak-

tır ve bu hal lngiliz milleti için oldu
ğu kadar Alman milleti için de çok elim 

olacaktır. Bıı takdirde efkanumumiye

nin vereceği hükum lngiltereden ziya

de bu işte Almanyayı mes'ul görecek· 
lır. Ve herkes: "Almanya Britanyaya 

ihraç harekeli yapmakta muvaffak 
olamıyacağını anlayınca işi raz harbi· 
ne çevirdi,, diyecektir. 

Başvekilimiz Saydam dün 
A nkaraya döndüler 

( Birinci snbif eden artan l 

Başvekilimiz Parti bahçesinde bir 
müddet istirahattan sonra basma fab· 
rikasına giderek alakadarlardan f abri

lstanbul : 19 ( Türksözü muha· İzmir üzüm piyasası yük- rikanın faaliyeti etrafında malumat al· 
b irinden ) - Gümrükten ~ıkanlan r or ve satlam mışlar ve fabrikayı gezerek dokuma 

Batan lngiliz gemisi 

kahvelerin birkaç tüccar ehnde ~·· ,se. 1~ 19 ( Türksözü muhabirin ima!Atını tetki~ buyurmu~ıa.rdır. <?ğle 
larak · asada bir buhran başgoı· J zmer ' _ . yemeğini f abrıkanın kantınınde yıyen 
t pıy · ı'çı'n ala'"kadarlar tedbir den )- Dun borsada yenı mahsul ı Başvekilimiz öğleden sonra pamuk 
ermemesı ı -- · · - · hararetli sa· . · I 1 ki d 1 tanbuldaki bütün uzum ve mcır uzerıne k d 

4579 
islah istasyonunl\ gıderek tetkıkatta 

er a aca ar ır. s ·ı k tışlar o .. 'm .. uştur. Akş_ama a ar . . 1 bulunmuşlar ve Nazilliye avdetlerinde 
kuru kahveciler tesbit edı e.ce .ve 1 2 90 l 

b çuval uzum v.e. ı .ç. u.v. ı ıncır kazalardan n-elen heyetleri kabul ede· 
bunlara evvelki ihtiyaçları nıs etın· O 1 d b t 6 

ı satılmıştır'. zum er. e u .. un ~una· rek görüşmuşler, kazalannın umumi 
de mal veıilecektir • .. ralarda elJııer santım yuksehş ol· ahvali hakkında ınalümat almışlardır. 

Ticaret Vekaleti alakadarlara mu muştur. Piyasa çok satlamdır . 7 Gece belediye tarafından şereflenne 
him bir tamim göndermiştır. Bu ta: numara üzüm 13,S kuruşa , 8 nu: bir zıyafet verılmiştir. 
mimde, kahve tacirlerinin son bır mura 15,S kuruşa , 9 numara 18,J Nazıllı: 19 (a a) - Başvekılımiz 
imtihan geçirdikleri v~ eğer mem· kuruşa , 1 O numara 22 lcuru,a , 11 Refik Saydam Ankaraya müteveccihen 
leketin dört aylık ihtiyacı olan 25 11umara 27 kuruşa satılmıştıt • buradan hareket etmıştır. 
bin çuval kahve ötede beri~e g~z· Piyasa açılalı beri ilk defa bor· • _ 

1 • • da buhran başgosterırse saya 12 numara üzüm getirilmiştir. enrp pıya1a . ,. z· • K 
bundan sonra kahve ıthalatını~ _ı-. Malümdur ki, bu üzümler de ara· 
raat Bankasını verileceti ve butun burun mıntıkasında yetişir, iri, çok 

mlekette kahve tevziinin Banka güzel ve lezzetlidir . Satıcılar kilo Londra : 19 ( A. A. ) - Ami· 
~uebeleri tarafından yapılacatı bil. başına 40 kuruş istemişlerse de ala. rallık daireıi Narval denizaltı ge-
y cılar 38 kurnş vermişlerdir. misinin battıtını bildirmektedir. 

~ını hiç sevmiyordu. Ondan 
Yordu. Kurtulmak için çare· 
nihayet bulmuştu. Eve çap· 

dirilmiştir._--------------------------------------· 
--------------- Ah, yüreğim nasıl çarpıyordu. Fazla 

~ C N ıri~çoK il ı K A 'VE s J 1 bı' r şahit bulundurmuc: olmak içın ka-

kız hi2metçı almak ve kızla 
bır cürmümeşhud yapmak. 

kocasından aynlmak için ter· 
komediyi oynadıktan sonra 
arkadaşına anlatıyordu: 
} enı aldığım güzel hizmetçi 

hb bana müjdeledi.,, Madam 
u sabah oldu. 

z mütehayyir oldum. Lakin 
en değil, Roıanın bana bunu 
i tarımdan pekaz mütehayyir 
c kekeledim: _ E E lyı· 
b .. ·-ctrı? ... 

?h, çok iyi, madam. Üç 
/' beni kovalıyor, sıkıştırıyo:-

ben pek çabuk davranmak 
um. Curmumeıhudu ne vakıt 
bana haber ven~ ız. 

ü R K S ô Z C'N .ı. \.v J y 

pıcıyı da yukanya çıkartmıştım!.. 

Koynundaki kadın 
" _ E\et, Rozam, dur bakalım!.. 

Perşembe günü olsun. 
" _ Perşembe günü muvafık, ma· 

M" " " müteyakkız bulundur· dam. usyoyu . 
k . . o mine kador hıç bır şeye ma ıçın, 6- • 

müsaade etmiyectğım. . .. 
" - Gevşeklik göstermıyeceğını· 

ze emin misiniz? . 
" - Evet, madam, tamamıyle e· 

. . " " " bü ük vaatlarla tah· 
mınım. "1osyoyu Y . hangi 
rik edeceğim. Vaadın ıcrasını · · 

• f öyler mısı· saatte ıstediğinizı lut en 5 

niz? 
" - Saat beşte, güzel Rozam. 

• - Neı ede olacak... Benim o· 
damda. 

" - Peki, sizin odanızda. 

" Şimdi, şekerım, ne yaptıgımı 
an'ıyorsun, detil mı? ilk önce anamı, 
babamı, sonra amcam Overlen ' ı reısi, 

daha sonra komın dostu olan hAkim 
mösyo Rahleyi aradım Kı.-ndılerine 

gostereceğım şeyden bah ctmedım. 
Sonra duvar saatı \ urmaya bastıra 

bastıra odamın kapı ına kadaı go tur· 
dum. 

Saat beşi , lam beşi bek !edim ... 

Sonra duvar saatı vurulmaya başla
yınca, kapıyı ta arkasına kadar açbm. 
A, a, a . Tamam .. Ne baş azizem! Bu 
başı gormeliydjnızl Aptal herıf dönüp 
de arkasına bakmaz mı? Ah, ne gü
lunç manzaraydı! Guluyor, gülüyor, 
guluyordum .. Babam kızmış, kocamı 
dövmek ııstıyordu, Kapıcı, bu iyi hız· 

melkar, gozumuz önünde geyinmesıne 

yardım ediyordu. Kocam askılarını ilik 
lıyordu . Ne maskaralık ne maskaralık!. 
Rozaya gelince, ne mukemmell Ağlı
yordu, ağlı> ordu. Kıymetli bir kız doğ
rusu! lhtıyacın olursa onu unutma! 

" işte meseleyı anlatmak ıçın he
men, derhal sana geldim. Hürüm ar
tık, > aşasın talak!,, 
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lLöra<dlor 

T. İŞ BANKA_ 
1940 Küçük Cari Hesaplar ;·~ 

ikramiye Planı t-1 
ıo• N 

Ke,ideter : ı Şubat, 1 Mayıs, 1 AO"' Y~ 
ı ıkincite,rin tarlhferinde yapılfr• R 

ıti r Lı 
Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarda en aı e p 

bulunanlar kuraya dahil edilir. • •• 
1940 IKRAMlYELERl 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 LirB 

3 
" 

1001) ,, 3.000 ,, 

6 
" 

300 " :3.000 .. 
12 

" 
250 ,, :3.000 ,, 

40 " 100 " 4.000 ,, iiıı 
15 ,, 50 ,, :J.130 '' ıst 

· ... "'tü 9 .J- :::;. "-)o ,, Ja " - " - ...,..... biJlıta 

T. İş Bankasına para yatırmakla, yalnız par~ r ' 
miş olmaz, ayni zam anda talihinizi de drncoıiş 0 11 

/ __________________ __..-- ' 

- _)I 
D_o_k_t_o_r M-. -u-z-af-fe_r_L~O~ 

Seyahadden dönmüştür 16 Eylul paı,,, ti 
İtibaren muayenehanesinde hastalıtfl 
başlıyacaktır. ~laı: 

TürksOzü Gazete ve Matba ,: 
~il 

ı a 

dl oı 

Türksözü G t • • Okuyucularına, dünyanın her tarafıı> ~ i~ aze esı . vuku bulan hadiseleri günü gününe vef da 

================================== Gş A.fr 
D J 

•ıın 

t , 

t 

~-' Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plafl de :a 
Türksözü Matbaası: rita, BilU.mum Matbaa İşlerini Türl<İ~:r'.dı ================= mevcut matbaalara rekabet eder der Jıir = •le 

de tabeder. lakri 

Tl\Jırk~©~l\Jı <CöOt IKn~mu : 

se 

•şla 

oıll'ı 

... •1 

Sağlam,Temiz, Zarif Cilt ( TürksöziiJ~: 
Mücellithanesinde Yapılır. 

llıo 

ltıla 
ed 


