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KAR 
DlSESI 

Nenad GVVEN 

ılı Martının 26 sı .• General 
ordulan başkumandanlı· 

e.diliyor. Derhal cebheye 
1P ordulannın vaziyetini 
en sonra, gece yarısı Pa
başkumandan, bugünkü 

Vekili Mareşal Peten'e bir 
ııyor \'e öu mektubun ba
leyi koyuyor : 

•lirn ı 
" 'ıcFransız topraklaıından bir 

1Ybetmemeliyiz ! ,, 
•• 

n C\·vcl Hür Fransızların 
General Dögol impara· 

•~tarından bir parça olan 
LN111:m•oıUne vararak karaya ayak 

Cd" 1
• Kardeş kanı dökmek 

~. ırenç kumandan, kalele· 
1 .•stemek üzere dört kişi
ttıF lıcaraya gönderdi. Fakat, 

1 
ransız topları heyete 

1
1 arını çevirerek ateş püs· 
ereddüt etmedi. Heyetin 
~ Envalid'de Fransanın 

rı arasında yatan Mareşal 
nıı d b l ta a u unuyordu. 
nı kurtarmak üzere impa
takıarı üzerinde mücade-
olıcıncte karar veren Fran
' tvcrlerinin üzerine ateş 
c oturan Mareşal Peten 

bıç sızısı veren bu hadise 
u ~ 

ib g~n maruz kaldığı feci 
kctı kafi derecede izah 

. uvvctıi sanıldığı bir za-
1 kurt yemiş bir çınar gibi 

Sebeblerini açıkça gös· 

Ordusuna Alman kuvvet· 
nda ve b - .. d 
crı on eş gun ıçın e 

sebebler ne ise Mareşal 
er ' 
~ Ve şöhret arkadaşı Foş· 
uıerine ateş emrini verdi
r de aynidir 

a~Üdafaası içi
0

n (Bir metre 
, ısı) üstüne ayak basmak 

1~tı torunu dedesinin arka-
ı. .. de Fransayı yeniden ku
Qlrı · · . sının emriyle ateşe tutu· 
hıılletin milli dıığınıklığını, 
k Ve vicdanındaki hercü 
adar hazin ve acı bir su

k edecek hadiseler tarihte 
at, nadirdir. 

: harbi senelerce devam 
~ keşmekeşler ve milli bir
eşmekeşler yüzünden ma· 

•tı . sarsıntılardan kaybetti. 
•sesi b d"d· 1 . • u ı ışme erın, bu 
n ve perişanlığın yeni bir 

·ka v· .,d bu 'h ışı e Fransayı idare 
gun tam bir esaret al· 

.:tına şübhe edilemez. Pe· 
kazıldıA-ı zaman, altından 

1 ordulan k d . t uman anının ım-

i:ı:a. da şübhe yoktur. Fa-
h' rı, şuur ve vicdanların· 
~ç bir ıeyin tazyiki altın
ışarıdaki Fransızların in

rrıasını izahta güçlük çeki-

ca hü . 
rrıyet şampiyonluğu 

===-

Dil bayramımız bugün 
bütün yurtda kutlanacak 

Şehrimiz Halkevinde de büyük tören yapılacaktır 
Bugün Dil bayr. mının stk'zinci yıl 

dönümüdür. Bu münasebetle bütün 
yurdda olduğu gibi şehrimiz Halke
vinde de bu akşam saat 21 de büyük 
bir kutlama merasimi yapılacakt r. 
Bu merasimde ev bandosu tarafından 
1stikl41 ve kurultay marşları çalınacak, 
Muallim Rasim Göknel bir konferans· 
la bu bayramın mina ve ehemmiyeti· 
ni anlatacaktır. Ayrıca Halk türküleri 
ekipi tarafından da zengin bir konser 
verilecektir. Halk türküleri ekipi bu 
konserinde musrkimizin dil cereyanla 
riyle birlikle geçirdiğ'i safhaları temsi· 

len ilk divan musikısi ile bundan son
raki fasıl mus'kisi ve inkilibtan sonra 
halkçı cereyaniylc taazzuv etmete baş
layan halk musikisi parçalarını üç fa· 
sıl halinde çalacaktır. 

Ankara : 25 ( Türksözü muhabi
rinden ) - ~6 Eylul perşembe günü 
Dil kurultayının karariyle bütün mem
lekette dil bayramı kutlanacaktır. Dil 
kurumu genel sekreterinin nutkiyle a· 
çalacak ayni akşam saat 2! de An
kara halkcvinde tertip edilen bir tö
renle kutlanacak ve halka bayramın 
mana ve ehemmiyeti anlatılacaktır. 

Adliye, Dahiliye, Maliye 
Vekillerimiz Istanbulda 

Alman üslerinin 
Bombardınianı 
Londra : 25 (a.a) - Dün ötlc· 

den sonra Avcı :ıayyarecileıimizin re
fakatinde hareket eden bombardıman 
tayyarelerimiz grupu Manşta düşman 
mayin tarayıcı gemilerine hücum et
miştir. iki gemiye isabetler olmuş, di· 
ğer bir ğemi de yakınına düşen bom· 
hadan hasara uğramıştır Hava çarpış
masında bir tayyaremiz düşmüş, bir 
düşman tayyaresi de tahrip edilmiştir. 
fa\ eil,j gece de bum bardıınan tayya· 
re filolarımız Bismark tayyare fabrika· 
sına Kil kanalındaki havuzların yakın· 
farına Brcmcn de Doklara, Munihte ve 

AXKARA : 25 ( TORKSÖZÜ MUHABlRlNOEN ) - OAIIfLIYI<:, 
ADLlYE VE MALtYE VEKlLLERlMlZ DÜN AKŞAMKİ EKS· 
PRESLE ISTANBUL'A llAREKET ETMiŞ VE 1 TASYONDA 
\.EKALETLER iLERi GELENLERi VE DOSTLARI TARAFIN
DA. 'T U(;URf .. ANMTŞLAROIR • 

diğer bir kaç şehirde eşya istasyon
larına, şimali Almanyada demir yolu 
emtea noktarına :ve birçok düşman 

tayyare maydanlarına hücum etmişler· 

l dir. Dün sahil müdafaasına mnsup bir 
tayyare denizde bir düşman bumba 
layyareıı dlfşOrdO. 

MAARİF iŞLERiMiZ ÜZERi lDE 

Kitab meselesi tamamen 
halledilmiş bulunuyor 

<:ımeral Foş ve tornnu ( a.) nkta) 

yapmış, bir ço~ .m~letlere. v~tanl?er: 
verliğin alfabesını oğretmış ~1 ~ mıll~ 
tin. tarihin en büyük hacaletı~ı se~sı~ 
sedasız kabul edebileceğini bır turlu 
aklımız almıyor. . 

Bil yine öyle zannediyoruz. lı:ı, 
Jan Dark'ın Danton'un, Napolyon un, 

' 1 ' Foş'un milleti, uyuşuk ve sıhha~ı~ a.rı 
barındırmağa alışmış olcsn ;'ışı k 
de~'i', Jan Daık'ı, Napol) onu ço 
hatırlatan Dögol'un sesine kulak ver· 
mekte gecikmiyecckfr. 

Ankara : 25 ( Türksöı.ü muhabi
rinden ) - Maarif Vekaleti, 1940 • ııı 
ders yılında liselerde, öğretmen okul
larında orta okullarda, sanat ve licar t 
okullarında okutulacak kitabların 1-stesi
ni ha;_ırlamış alakalılara tebliğ etmiştir. 

Kıtablar, bugünden itibaren Tür· 
kiyenin her tarafında satışa çıkaııla
caktır. Bu münasebetle Maarif Vt'ki
limiz B. Hasan • Ali Yücel orta tah
sil müesseseleri mü-lürlükleriyle okul 
kitabi basanlara ve satanlara bir ta· 
mim göndermiştir. Vekil bu tamimin
de, talebeden münhasıran en son bas
kılı kitabın istenilmemesini , bir sene 
ewelki arkadaşlarından teminir e im· 
kan verılmrsini, yalnız bu kitablardaki 
tabı. yanlı~l~rını~ ~aha önce talebeye 
tashıh cttırılmesını, kitabı birden fazla 
gösterilmiş olan derslere aid kitab-
lardan _birini okul müdürlerine danı· 
şarak oğntmenlcrin seçeceklerini , bu 
suretle ders yıb başında seçilerek ta· 
!ebeye aldırılan kitabın artık bütün 

ders yılı detiştirilcmiyeceğini bildirmiştir. 

r ................ _._ .......... .-..~u< 
Rom 1 Elçimiz ! • Ankaraya geldi i 
Ankara : 25 ( TOrk•lzU ! 

muhabirinden )- Rom• BU 1 
yUk Elçimiz HUeey;n Ragıb ! 
bugUn Ankereya gelmiftı r. ı 

~ .................................... ~ · 

ADANA 
Dün gece tam iki buçuk 

saat ışıksız 

KALDI 
Şehrimizde dün akşam saat 19,30 

da bütün elektrikler sönmüştür. Şehir 
saat 22 ye kadar karanlıkta !{almış, 

umumi yerler ve evler bakkallardan 
lemin ettikleri mumlarla iş görebilmiş· 
lerdir. Elektrik santralındaki bu arıza·• • 
nın sebebini salahiyetdarlardan bugün 
tahkik edeceğiz. 

Dakar sahilinde 
Büyük muharebe 
cereyan ediyor 
385 ölü bir çok yaralı 
Vichıy : 25 (a.a) - lngiliz kuY. 

vetlcrinin Dıkara hücumunun aebe
bini garbi Amerikadaki Fradsız ko
lonisine el koymasına mani olmak 
teşkil eylediği hakkında fngiliz Rıd· 
yosu tarafından verilen ha beri er tc· 
mamiyle asılsızdır. Fransız hüküme· 
ti garbi Amerikıda asker veya sivil 
en uf ak Alman bulundutunu kıt'i 
surette tekzip eder.~ 

L~ndra : 25 (a.a) - fngiliz kuv. 
vctlerı Dcıkar sahillerinde şiddetle 
çarpmaktadır. 385 öıü ve ~ir çok 
yaralı vır. 



D0Ş0NCELER 

ÜÇ BEYAZ 

8 eyaz sıfatının bir kaç manası 

vardır; evvell beyaz renk ifade 
eder: Kar gibi , süt iİbi , bembeyaz 
tabirleri insana diger renklerden da
ha cazibedar rörünür • Saniyen ; iyi 
.şans, jyi tali, iyi gün l'ibi mefhum· 
ları beyazla müteradif gibi telakkt 
ederiz : ( Beyaz == Ak ) olduğuna 
göre; ak gün, kara iÜD gibi. Üçüncü 
mani da beyaz Türkler için kulst bir 
mahiyet taşır ve seva-i kaynatı ola· 
rak şanlı bayrağımııın iizerindeki 
Türk rumzunu gösteren Ay Yıldızın 
renajni teşkil eder , 

Bu üç manl ile birlikte üç ayrı 

beyazın iktisadi varlıA-ımızdaki rolünü 
kısaca cınlandırmata çalıfalım : 

Bu üç beyaz nedir ? Her mem· 
Jeketirı medeni kalkınmasında amil 
olan bu üç hazine üzerinde duralım: 
Pamuk, un, su • 

Bfr bakışta anlarız ki bu üç ku~ 
vetli unsurun üçü de bize yabancı 

değildir, Bunlar, Tanrının yurdumuza 
cömertçe b11hşettlği, üç kıymetli cev· 
herdir. 

Başka milletlerin , bilbassa ltal· 
yada Musolininin , dava olarak ele 
aldı~ı bu üç cevher üzerinde, biz de 
bugün her zamandan çok durmakta
yız. HükQmctimiı, bugünkü iktisadi 
varlığımızın temel taşı olan bu hazi
nelerden azami rendımam almak için 
bütün tedbirleri almış bulunmaktadır. 

Allah bu sene Pamuğu da , 13uğ-
dayı da bol bol verdi • Çalıştıktan 
sonra her zaman dıı. verir . Gdecek 
yıllar da daha çok gayret sarfederek 
tarlalarımıza ekeceğimiz iyi cins to
hHmların ihtimamla büyütülmesiyle 
bu randıman bir kaç misline çıka
bilir. Su ise, yurdda en çok bulunan 
bir medeniyet vasıtamızdır . Yalnız 

her yerde ondan azami istifadeyi te· 
min etmek için çalışmalıyız . 

Geçenlerde GazianteB Valisi Cavid 
Ünverle Taı-ıusa gitmiştik.Orada şel· 
Jaleyi gördük ve Tarsusluların sudan 
ettikleı i istifade bizi çok sevindirdi . 

Tarsuslular, suyu muhtel f kollara 
ayırarak de~irmenler döndürmek , 
Elektrik fabrikası işletmek , arazi su
lamak gibi verimli faaliyet göstermiş
lerdir. Ben, hükömetimizin üç beyaz 
davasını, muhterem Gazianteb Vali· 
sinden burada öğrendim ve değirme· 
nin arkından akan beyaz köpüklü 
suyun varlık yaratan şairane temaşa
sına bir türlü doyamadım. Mcmleke· 
timizin Tarsus çayı gibi • hayat bah· 
.şedici sularından tamamen faydalan· 
manın yakın zamanlarda mümkün 
olacağ'ını düşünerek gönlOmil o mes· 
ut alemin cazibesine salıverdim . 

Filhakika , geçenlerde radyoda 

Adanada ticaret tahsili
ne karşı rağbet artıyor 
Mersin Ticaret okulu Orta Ticaret okulu oluyor 

iki ay sonra yeni ve güzel bina· 
sıoa kavuıacılc olan ıehrimiz . C rta 
Ticaret mektebine bu sene vaki 
olan müracaatın çokluiu karşısında 
mezkur mekteb idaresinin muhte-
lif sınıflar için yeniden birkaç fube 
açacaiı ve Mersindeki Akşam Ti· 
caret mektebinin genişletilerek Orta 
Ticaret mektebi haline çevrileceği 
öğrenilmiştir. 

Yurdumuzun en mühim iktisat 
bölgelerinden biri olan Çukurova· 
nın ticaret tahsilini karşılamak üzere 
Maarif Vekaletinin gösterdiği bu 
gayreti Çukurovahlar şükranla kar· 

1 

şılamakta ve Adana Ticaret mekte
bine iki sınıf ilave ederek Lise de
recesine çıkarılmak suretiyle çocuk· 
!arımızı Lise tahsili yapmak için 
Ankara, lzmir ve lstanbula gitmek· 
ten kurtarmasını sabırsızlıkla bek· 
lemek.tedir. 

Halkevimizde 
verilecek konferans 

Dunya ahvalinin devam eden 
buhran ve nezaketi dolaylsile vatao· 
daşlıı.rm uyamklığım, vatan ve yurt 
mUdafaası işlerindeki kanaat ve dny· 
gularını olgun, ileri, taze ve bir tut· 
mak maksadile yut'ttaşlarım•zın ikaz 
ve irşadı için C. l I. P. Genel sek
reterliği yuksek makamınca yapılan 

program mucibince Bingöl mebusu 
sayın Feridun Fikri pazar gUnU A · 
do.naya gelecek ve 30/9/940 pazarte· 
si gUnU saat 17,30 da Adan.ada Yeni 
Halkevi bahçesinde bir konferans 
verdikten sonra 1{10/ 940 salı aUnU 
~aat 17,30 da da Cevhanda bir kon-
ferans verecek.tir. . 

Mevzun Ye mahizeti itibarile çok 
ehemmiyetli olan bu kouferamta 
tekmil yurtta~ ları mızın behemehal 
bulunmalarl \'e faydalanmaları rica 
olunur. 

Milli Piyango 
Yüz lira ile iki kat elbise, {1.000) lira ile bir kaç kat elbise ve 

bir iki oda takımı, ( 2.000 ) liraya uf ak bir irat, ( 5.000 ) liraya bir 
küçük ev ve bir küçük otomobil, ( 10.0JO) liraya bir aparlı· 

man, ( 20.000 ) liraya, bir apartıman, bir ev ve bir de otomobil ala
bilirsiniz .. 

( 60.000 ) lira ile apartımanlar ve otomobil hariç bir fabrika 
büyük bir işletme, muhteşem bir çiftlik kurabilirsiniz. 

Hayalden, olmıyacak işlerden bahsetmiyoruz. Bunların hepsini 
( 4 ) liralık bir Milll Piyango biletiyle temin etmeniz mümkündür. 

Derhal bir bilet alınız. Adana'nın şansı açıktır. Milli Piyango'nun 
son çekilişi 7 İlkteşrin'de Adana'da yapılacak. Bu çekilişte, ( 44.498) 
numara ( 480.000 ) lira kazanacaktır. 

dinlediğimize göre , yurdun birçok 

yerlerinde sulardan istifade edilecek 

ve elektriksiz yerler de ışığa kavu· 
şacaktır • 

Cümhuriyet hükumeti , kanallar 

açtırarak, barajlar yaptırarak, elektrik 

tesisatı kurdurarak, fabrika işleterek 

su davasını kökünden halletmeğe 

başlamıştır . 

Bu üç beyaz cevherin ci.zibesin

den ayrılmayalım. lş hayatına daha 

çok sarılalım. Refah, selamet bunlar
dadır. 

Vehbi Evlnç 

( HERGUN 

a 
BiR FIKRA ~ 

El====J 
Kısa vadeli taksit 

İngilterenin Nevkastel şehrinde mağaza sahibi bir 

kadmm ödemeğe mecbur olacaAı taksitler emsaline te· 
saduf edilemiyecek kadar gariptir. Bu şehrin hukuk 
mahkemesi o kadına bir ödeme emri gtind~rir' Çunku 
kadın satmaldığı bir cigara bukme makinesinin ~on 

taksiti olan 27 İogiliz lirasını ödemekten istinkaf etmiş
tir, Çunku makinenin işe yaramıyacak kadal" eski oldu

ğu ve kendisinin kandmldığı iddiasmdadır. 

Mahkeme makine sahibinin alacagını tasdik ve ka· 

<lını ödeaıeğe mahkö.m eder. Ancak, bu hukmun doğru 

olmadığına sonradan kanaat getil'ir. Yaptığı lıakm:lığı 

tamir etmek için tuhaf bil" çareye bJşvıırıır. Borçlıı 

kadının 27 İngiliz lir.ısını hel" ay birci." farthiog ile ö. 

demesini karar altına alır. F arthing İngilizlerin bizim 

metelikleri miz gibi en ufak paralarıdır, .Mahkeme bu 

ııuı:-etle adaleti yerine getirdiğine kanidir. İşte muhzar· 

rır olan sırf makine sahibidir. Çunku bu kadar ufak 

bir tahsitle 26 İngiliz lirıı.-ıı tam 2 lGO senede ödenecek.· 

tir. 4100 ~enesi.nde mo.kine sab.ibinin a.lıfadunn ah.fad ı 

•bala taksit almakla meşgul olacaktır. 

••• 

1 

12 
A 

Türkiyede 1 

kiim Kadı~ y 

fabrik3~ 2 

Om 
çalış' 

. ,ı f 
Milli Me11•11

' J 
t l·ı· ~ . dl,,. ay va ı ıgıne .. 

bölıtsindeo iJÇ' 
velce yazmıştık· 
de işçi aramakt• ,Y. 
a1dığımız Adzn• ,J 

bb",. 
larmm bu teşe ·~ 
de nazarı dikk•~,. 
öğrendiğimize go il''8. 
da birini çekiib ~ 

k-ııı ~ 
. olan 115 ınah. 11

, 1, 
mensucat fabrık ~ 
larma Adliye Ve > 

edilmiştir. 
ııııJ~ tfı 

Iskarta pa ~ 
Vekalet 

·ıe 
Ticaret Vek~ e ~ 

rğııı racatçılar bir 1 k 
. 1 d ratJ)le 

emır e tŞ m~ c' 
'h'' karta pamul.c 1 • 

'I ·cttf• :' dar menedı cnı., 
1 

,et"' 
1 kete 1 

re dış mem e e~ 
kalitesi yijksek t 1 

ihraç eiilecek ~ b 
memleketimiz ' ' 
ckatır. "~2 

•• 11ev Müşteri dotJ 
hk~"' a ma 

· · de İŞ fln 
Şehir ıçın .. ,ı · 

büslerinde, oto~~fl d" 
d 

.. ı'şr.ıtl o 
re e en uç. ~ Jıl 

iki müşteriyı dok,,/!_' 
u~· ı 

hamızda yazmış e . e" 
za mahkemesıll 'rııfl tik 
Süleyman Balcı 30 
sona ererek 22 g 
edilmiştir. ~· 
Veteriner . 

Veteriner' O · 
. l'ğ' k ı liseft tıpı ıne ı .. 

B·rse•· 
yan Nadide 1 

Mali yed' 
d ·,efil 

Maliye aı .. 
11 • . • dıJ ·" murıyet ıçı~ 'baıP". v 

müsabaka ıcntı k 

miştir. Bunlard•~~ 
4 küçiı 

" o Bekir Erd ,ıl j bil 

Davud ve f5ın. · ~J ap 
1 fab'' ..ı: dü 

Burduroğ u ol•f" de 
maktan suçlu de 

dır. (1 im; 
Yine Y unu~ nd' 

iki çocukda siptıl ,fi tın 
'-" d ~ç k• -· ıı:anın an u uı)ı 

d r alıı 
tutulmuşlar 1 'oS 

ŞEHiR il 01 
Şehrimizde ~rlı §e) 

bava hafıf rüı~•;at 
En çok sıc• 

ecyi bulaıuştU· 
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YQ 1 + 
ROGRAMI: 

TORKSôZO 

Afrikadaki askeri 
harekat 

Kahire : 25 (a.a) - lngiliz hava 

Ingiltereye 
yeni akınlar 

kuvvetleri tebliği : 22 Ey!Ulde bom- Dün sekiz Alman 
barclıman tayyarelerimiz Mamasgir 
tayyare meydanına hücum etti. Bom tayyaresi düşürüldü 
baların hepsi heddlcrine dü~müş· Lon:fra : 25 ( A. A. ) - Hava• 
tür. ve_ dahili emniyet nezaretleri tebliği:• 

Dün de ayr.i hedefe ikinci bir Duşman gece hüc1.1mlarına devam 
hücum yapılmıştır. Üç infilak görül · etmiş ve esas hedefini Londra olarak 

tutmuştur· Gal üzerine bır çok bom· 
müş ve bu infılakları bir yaoğın ta· ~a. at~ımıştır. Bir çok kısımlarda ge-

k

t• " kib etmiştir. Dün Tobruk limanına lı~ı guzcl 11tılan bombalardan birçok 

,j,J. 26-9-1940 d 'k. h'' 1 t b 1 d h 1 
1 

ıw; p Perşembe a ı ı ucum yapı mış ır. ına ar a asar ar oldu, yeniden ba-
~.ıı ro Bombalar binalar arasına ve Dal- zı hastahanelere isabetler vaki olmuş· 

b
bur gram , Saat B'-' 31'1 t Öl " J · M" ., gakıran civarına düşmüştür. 2 l-22 ur. u ve yara 1 miktarı h~nüz belli 

ıriOI u~ik : Hafif Program değildir. Londra bölaesi dışında ha-
Aj Eyliil gecesi Eritrede Zolaya bücum 

6 

g
ört 

111 

ans habeıleri sar ve zayiat azdır. 
·~ıv.20 t:- edilmiştir. Bir kampın ortasında yan L d 

b ı •• ı:.v kadını-Yemek 1 k 1 D" d M b on ra : 2!) ( A. A. ) - - Dün 
Lfi •vı" gın ar çı arı mıştır. un e ay a. k' d -uııı... Uz.ik : Plaklarla se !Z uşman tayyareııi düşürülmüş ' 

1 

Pr dagadaki tayyare meydanına muvaf · dört avcımız kaybolmuştur. 

k•:',.,,s M~~am, saat ayarı fakıyetli hücumlar yapılmış binala- İ .1 V•'ıl' ı ... ~ıık: Türle ra tam isabetler kaydediüniştir. iki ngı İz deniz ticaret 
ıans haberleri t d t h · d'lm' t' b " Mü 'k ayyare e a rıp e ı ış ır. nazırının eyanalı 

ııııJ•>lıı.ol~ıM~ !ürk Cenubi Afrika hava kuvvetleri. L d 25 ( ;ı p uıık: Potpuıikr de ayni günde Hab<şistana hücum on ra : A. A. )- Deniz 
t M~o~kram, saat ayarı yapmışlardır. Bir dü~man bombaı- ticarket nazırı , deniz ticaretinin bu-

~.~· : Konserto dım n tayyaresi tahrip edilmiştir. gün .ü vaziyeti hakkında şöyle de 

~~ Yo Caz orkestrası mi~tır : 
S •ıik : Türk Suriyede lıalyanlar - " Almanyanın harbe girdiği 

,,ı~J) T ••t ayarı, ajans hakkında aleyhtarlık zaman elinde bulunan ticaret filo· 

tı t. Of,, 1~l'llsil En keskin silah K h' 25 ( A A ) R sunun altıda hatta ~beşte biri mü· ı;1 
1

,

1 

- a ıre : , , - oy-
eti•'' 

1 
1( Uzik : Dinleyici istekleri ter: Suıiyede ltalyan aleyhtarı yeni sadere edilmiş veya batırılmıştır , 

,.~ ~ 0••1ına (Sihhat Saati) tezahürler ol~u. Eımısri gazete•inde o;gcr altıda bir nisdetindeki mik· 
'fe ı adyo : Gazetesi çıkan bir radyo telgratında şöyle tarı da bitaraf limanlara iltica et· 
J,Jıl I ~Üzik: Radyo Orke•tras deni! ektedir : Bütün Suriye milli miştir. Yani Almanya bugün tona· 

il »b•nd teşekkülleri memleketin nihai mu jının üçte ikisine maliktir . ltalyan 
.. 23.30 p kadderatmın Jngiliz zafeı ine bag· lı ticaret filosunun da döı tte biri mü· 

i'1e" --- roa-ram ve_kapan_ış_. __ ti ~ olduğunu gözönünde tutaraic hal · sadere edildiği veyahut batmldıgı 

Deniz zayiatı 
Londra : 25 (a.a) - Amirallık 

dairesi tebliği: Onbeş onaltı Eyh'.ilde 
sona eren hafta içinde düşman faa
liyeti neticesinde ticaret filosu ka 
yıpları 16 fııgiliz mütt ~fik ve bitaraf 
gemisinden ibarettir, 
Bunların mecmu tonilatosu 49200 

dür. 22 Eylule kadar Almanların 

zaptecl i lmiş veya fr.gi iı donanması 
veyahut batınlrrıış varurlarının mec
mu ton ilato~u lOl 04·rnoo tonilato· 

dur. 

Çin "e Hiodiçini 

Çunkinğ : 25 ( • a) - Çin kabi· 
nesi Hindiç.iııideki J ı pon ,hareketin
den do.f(aıı vaziyeti tedkik için dün 
ikinci ddrı olarak top lanmıştır. Alı· 
nan karaı lar giıli tutulmaktadır. 

Sanıldığına göre Fransaya bir 
protestoda Lulunmuş ve Çin hükı'.i · 
meti Hmdiçioi anla şnnsı sebebi ile 
vukua gelecek lıütüo kByıplardan ve 
hasarlardan Fransııyı mesı'.il lutaca 

ğını bildirmiştir. 

Açllan İngiliz gemileri 

Madrid : 25 (a.a) - Alınan ha
berlere a-öre, dün öğledtn sonra bir 
lngiliz krovazöı ünüu c Öı t torpid\J 
muhribi ve iki deııızaitı gemisiyle 
birlikte atlantige doğı u Cebclüttauk· 
tan ieçtiği görülmüştür. 

J\vusturalya kuvvetleri 
arıt •yb ı yan heyetine karşı açıkça husumet tahmin edilmektedir • 

o an denizaltı 1 ·ı f e 1şt f»!dra 2 göstermektedirler . Komisyon aza- o ngı iZ ticaret ilosu ise dünya Melburn : 25 (a.a) - Haro kı-
••• . l' : S (a.a) - Amirallık sına birçok tehdid mektobları gel· kyanuolarında durmadan seyrüıe· binesi yeni bir lırk• teşkiline k11rar 
·oi• dö •ın denizaltı kemisinin üs miştir. Aı.ii gece dışarı çıkmamak· fer etmtktedir. Harbten evvelkı ti· verın•şlit. Bu lırka derhal hareket 
~d :.la •ıncdi~ini ve bu gemiye kay tadır. Hayfa bombardımanı ltalyan· caret filosunun ancak yüzııle edecektir. Bu karaı la Avusturalyanın 
tık· ~İtn, a:ıariyle bakıldığını bildir · lara karşı Arab husumctioi bir kat sekizini zayi cttık , Bu zayilltı da seferi kuvvetlen döıt fırkaya balit 

f-- daha arttırdı , fazlasiylc telafi ettik . ı oluyor. 

~e ~~~--=-~~-----~~~~~~-=-~~~-----~~.-..,.~~--
ika No 2s 

Ttr~t Of AN ~Ar>J 
Alı~~ ; 

e •rı· o ~ • AVID GARNETT 
Çeviren: NEVZAD GÜVEN 

eı'ı' 
ijO 
,i 

atıc Bunun üzerine, B. Tebrik, elinden geldiği kadar sür
Va bahçeye koştu. Silvia onu görünce çok korkmuş ve du
ke~il .doğru acemi bir sıçrayışla atlıyarak yere dü!lmüş ve 
rıın dı~den geçmişti. B. Tebrick yanına vardı~ı zaman, başı· 
b ~ovdesinin altında kaldığını görmüştü. Boynu kırılmışa 
erızıyo d B k h ~ ok r u. u manzara karşısında zavallı ocanın eyecanı 
adar b.. -k d l k b' uyu olmuştu ki, bir müddet, ona yar ım e ıne 

ıle akı • 1 aptal s~na gelmemiş! diz çökerek bu ca.nsız gövdeyı apl~ • 
dütü .. ğa, sola çcvırmeğc başlamıştı. Nıhayet, karısının ol
de nu anlamıştı. Maruz kaldığı bu felaket karşısıııda nıukad-

rata kar .. h d ... de şı mut iş surette küfrederek Allalıtan ken ısının 
. oracıkta d '· .. b' ıına 

1 
' erhal canını almasını diledı Yuı kızartıcı ır 

nsız ık b 1 . . · u ıranı ıçınde: 

rırn1 b' ~ '!etmez mi Allahıml diye bağırıyordu. Sevgili ka· 
ır tılkı y ~r· d ğ'l tnidir d . ~pmak suretiyle benden gasbetmen ka ı e 

1 
• 

alıyorsu e,? şımdı de biricik tesellim olan bu tilkiyi elimden 
rı • 

Hıçkırık! ı y t o kad ara a~lıyor ellerini uğuşturuyordu. nnm saa 
ar şidd tll . ' . Şey urn e bır ıztırab içinde kalmıştı ki, aı tık hıç hır 

urunda d x.·ı · d · ı 'd e•ı dı. Ne o anda yaptığını, ne e ı en e 

• 

ne_ ya~acağını düşünüyordu. Yalnız arlık mahvoldu~unu ve 
m~~kun olduiu anda ona nihayet vermeyi düşünü.yordu. 
Bulun bu ~snada küçük Polly onun yanında kalmıştı. Evvela, 
B. T~brıck e hayretle bakmış, sonra, ne olduğunu sormuş 
ve .nıhay~l te korkusundan o da a~lamağa başlamıştı. Fakat, 
lılkıye dıkkat bıle etmiyordu. Gözunün ucuyla bıle bakmı
yordu. Yalnız saçlannı yolmaga devam edıyoı, Allc.ıh<1. tıılab 

cdıyor, havaya yumruk gösteriyordu. Ü k<H.li.lr JaıJa ı...oık.· 
muşlu kı b. -d J ' ır mu < el sonra, kapıyı açarak l>alıçedeıı ki.il'• 
ıııışlı. y 

B. Tebrick nıhayel, bitkin ve maruz kaldığı felaket 
karşısında scn;crnlcmış bır vaziyette, sevgılı Lııkısıııı cJıi~tüg"u 

yerde bırakarak eve döndü. 

Evde ancak ıki dakika dur<.Ju. Elinde !Jiı ustura oldu
ğu halde tekrar çıktı. Çunkü, gıı tlaı}'ını ı.;cseı c._ ıııtıllar etmek 
ıııyetınde idı. UmıdsıLlıgın bu ılı~ ıuudlıış ıztıı ;ıbı onu çıledcn 
çıkarııuştı. . 

Fakat, tilki . . oı tadan kaybol~uştu. Bir an, etrafına ba
k~nd~. ~ayreller ıçınde kaımı~u. Sonr.ı, bırdenbııe hidd ll _ 
dı, tılkınin öJüsümi birisinin çalınış olauğunu <lüş- d" e u eıı . k k un u. ualı-
çenın apısı açı tı. Dosdoğru oraya koştu Küçuk lJ il , • ro y nm 
kaçarken açık bıraktığı bu kapı küçük bir a 1 G ı · k l v ııya açılıyordu 

ece en umes ıayvanlaıı bu avluya kapatılııdı. 0 · 
~aıı ve apteshancler de burada bul d dun lı ım
ııin karşısında ıkı büyük tahta kapı , dunu~~r ll. l3ahçe\ ar ı. uU kapılar b' 
arabanın g-eçebileceıl"İ kadar yükscktı. ır 

B. Tcbrick avluya girdiki zaman kork . 
fakat, her zamankinden daha çok canlı b. ~dan delı olmuş 
ra sıçıamağ-a çalışan tilkisini orada b ld ır alde bu kapıla

u u. Ona doğru koştu, 

- lonu V•r-



Sahife 4 

Ceyhan Mektubu 

Ceyhan Halkevi
nin Bir Gezisi 

Ceyhan: (Hususi) - Pazar gü· 
nü sabah saat 7. Halkevi önündeyiz. 
On dakika sonra Ayasa Mütevecci· 
hen hareket ed e ceğiz. Fakat listede 
i•imleri yazılı bazı arkadaşların he
nüz gelmediği, liste okununca anla
şıldı. Nihayrt vakıt ve arkadaşlar 
tamam. 

* * * 
Muayyen Saatde Halkevi önün-

den otobüse binerek hareket ediyo 
ruz. 75 dakikalık bir yolculuktan 
sonra Ay:ıs nahiyesine varabildik. 
Amma, ) of= ar da okadar düzgün ve 

iyi değildir . z :ra, toz pek bol oldu· 
ğu gibi 35 ki'omctrelik yolun kısmı 
küllisi bozuk, ve otobüs muhakkak 
bu yerlerden pek ağır gitmek mcc· 
buriyetindcdir. 

Başda Ayas nahiye müdürü Ra 
sim Balaban ve sabık Belediye Re· 
isi Yusuf Erzin oldugu halde, ka 
labalık bir halk kütlesi tarafından 

karşılandık. 

TORKSôZO 

BU AKŞAM 

ASRi SiNEMA 
SUVARE <I 

1 8.45 
1 

8 

CAROL LOMBARD ve 

1 MATiNE ~ 
2.30 il 

JAMES Srf'EV ART 
TARAFIN'OAN YARATILAN 

ı Birbiri için yaratılmış 
Fran-;ızca o;födtı , mcv-;imin t•n buJ uk aşk filıni bn ı> lıyor. 

l li -; !>İ v e nı llec:.;İr fi l m l ~ri "t:vc:n lerin l nk <lir nnxarlaril C! sey rede celderi 
h u cmı.nlsiz , -:;n lwı.(t• kal plt'ı· i ht',\'l'Can ve hC!lc:cr nla titretecektir. 

l• I" t • KER~\ IT ,\ \.\YNARD tara fından çevri :cn hea ve en• y ecanlar)a d o lu c:crgtı zeşt Ve maCt'l'A filmi 

intikam Darbesi 
Telefon ------250= On dakika bir istirahatden ve 

yorgunluk kahvesi aldıktan sonra 
Nahiye Müdürünün dairesini hep bir· 
likde ziyaret ediyoruz. Kafileye re · 

............................................................................. 

refakat eden müdür, bize hem Ayas 
bıkkkında izahat veriyor ve hem deı 
bir eşi 'fürkiyede bulunmıyan o gü
zelim tabii pilajın bakımsızlık yüzün 
den bu yıl taşradan pek müşteri celp 
olunamaması hakkında yana yıkıla 
şunları ~öylüyor: 

- •Ben buraya geleli daha beş . 
1 

ay oluyor. Bu yıl denızde geıek yerli 
halkın ve gerek taıradan gelecek 
misafirlerin banyo yapmaları ve is· 
tirahatlarinin temini için bir deniz 
hamamı yapdıramadık. Amma, ge 
lccek seneye sai olursak muhakkak 
bu işi halledeceğim. ,. 

Müdür .. n bir köyde tarla ktıfi 
olduğu için bizimle fazla meşgul o
lamıyacağından özür dileyerek ay
rıldı. nunun üzerine emrimize veri 
len bir sandala atlıyarak denizde u· 
fak bir gezmti yaptıktan sonra, hak· 

1 
kında bır çok efsanevi hıkayeler ve 
masallar söylenen "K.ız Kuleııne. 2eç · 
dik. Kuleyi gezip ve bir de yüzme 
müsabakası yaptıkdan sonra öğle 

yemeğini yedik. 

Öğle sonu, Ayas'ın temaşaya 
şayan mahalleı i ile tarihi bakımdan 
tetkike ve görmtğe değtr yerleri de 
gtzilmiş ve halka l:ir çok broşürler 
dağıtılarak bir de konuşma yapılmış 
ve saat 18 de Ceyhana avdet edil
mişdir. - M. Selçuk 

Halkevi Reisliğinden : 

(Dil bayramı) 

1 

1 
Dil bayramımızın sekizinci yıldö· ı 

nümü bugün saat 21 de evimizde 
halk türküleri tkibinin de iştirakiyle 
merasimle kutlanacaktır. 

Giriş serbesttir 

ilan 
Seyhan vilayeti daimi encümeninden: 

23-9-940 Tarihinde ihale edilmek üzere (9968) lira (08) kuruşla 
açık . eksiltmeye konulan Adana - Kozan yoluııun 54 . 908 - 64+ 099 
kilometrrlcri arasındaki Şosa tamiratına istekli çıkmadığından 3-10-940 
tarihine müsadif ptrşenbe günü saat onda ihale edilmek üzere müddeti 
on gün uzatılmıştır. 

isteklilerin (747) lira (61) kuruş muvakkat trminıt vt.rmek suretiyle 
vi layet daimi encümenine ve keşi f görmek için de Nafia müdürlütüne 
müracaatları ilan olur.ur. 12347 

ilan 
Karşıyaka Tapu Sicil Muhafızlı· 

ğından: 
Senetsiz tasarrufattan olup Tuzla nahiyesinin Hakkı bey mahalluin· 

de kain ve cinsi (fevkani b<"ş tahtani bir ahır ve etrafı duvarlı muhıt bir 
avludan ibaret kargir idarehane binası ve bu binınm ittisalinde bir göz
den ibaret kargir tuz anbarı ve her iki binanın zemini ile bu binaların 
garp ve cenup kısımlarını ihata eden arsa) dan ibaret olın ve on bin iki
yüz on sekiz metre murabba ve hedudu şimalen tırikiam ıarken tarikiım 
garben Kürtoğlu Mehmet (Ağa) tarlası ve köy odası arsası cenuben ha· 
zineye ait arazi ile mahdud olup hazineye ait mahallerden olan ve lnhi. 
sarlar idaresinin işgalinde bulunan mezkfü gayra menkulun intifaı inhisar
lar idaresine ait olmak üzere maliye hazinesi namına tescili mezı ur ida
relerce talebedilmekte olduğundan bu gayri menkuluiı ciheti taaarrufiyeai 
hakkında 5 T. Evvel 940 Cumartesi günü öğleden sonra tahkıkat ve me
sahası yapılacağından bu yerde alakai tasanufiyeai onlınlar varsa mez · 
kfir müddet zarfında müsbit evraklariyle birlikte Seyhan Karşıyaka Tapu 
Sicil mu haf ızhğına veya keşif günü mahhallinde bulunacak olan memura 
müracaat eylemeleıi ilan olunur. 12340 

lşbankasına imtihanla memur alınacaktır 

Orta mektep ve Lise mezunlarından talip olanlar 7 Teşrinievvel 1940 
pazartesi günü saat 14 de Adana lşbankası şubesinde yapılıcak imtİ· 
handa hazır bulunmak üzere vesaik ve fotograflariylc birlikte imtihan gü 
nünden evvel lşbankasına müracaatları ilan olunur. 

Alaka 
TiearethanelD 

lcu,un 2519194()/ 1 
Müessesemle alık .. 
mezkur tarihdeO 
muamelelerin hiç bit 

26 

Ankara asliye 
kuk mahkeıll 

Koyunpaı:arınd• 
veıinde Ulucanlar ,.dl. 
No. lu evde Mehdi 

Ankuanın Akbltrff 
dorocak ıokak 1 
rımz Şefıka Aknıall 
hinize açılan b 
duruşma günü ~~ 
tarih ve saat 9. ıçill 
davetiye teblii'İflC 
mede bulunmadı 
fikamn tılebiyle ;:. 
detle Ankarada çı~.AM 
nıdı çıkan TiirktoP'"ı 
ilanen giyap karart 
verilerek muhak 
bulunduju 12-t~ ..... 
kıra 11liye birincı 
aiode bulunmınll ,;, 
bir vekil gönder .. _.. 
U. M. K. ııun 142 
maddelerİM te;!: 
yerine kaim 

1 teblit olunur • 

Mürettip s 
Matbaamızın 

bir çahşmık üze~e 

yaç vardır • ld 
racaatlırı 

Bu 
Nöbetçi 

Hık 

Tarsuı 

Umumi 



(Evar? 
yok? 

'Toprak Mahsulleri Ofisi l C~~han belediye-

Ad A • d sının çok devam • 
öpüşmeyiniz! 

ana Jansın an etm• f ı· • ıyen aa ıyetı 

c:nin. 'ayrisıbhi bir şey oldu 
P•f' bılıniniz amı bu kadarını 
•11 tasavvur edemezsiniz. Bakın 

icra VckiJleri hey'cti karariyle buğday alım fiyatlarımıza kiloda [20] 
para zam yapı1mıthr. 

Çiftçilerin satacakları buğdayın hakiki değer fiyatlarını öğrenmeleri 
için ilk def'a ajanMmıza göttermelerini ilin ederiz. 

- llleter ne korkunç şeymiş: ı 
S laerika tıb "I · . k a cmının pe iyi ta· 

' ş on profesör garjp bfr tec 

BUGDA YIN VASIFLARI 

A) Ekstra, sert, ve yumuşak buğdaylar. 
tılar. Sinemada figurınlık 
kız ile satıcılık eden on kı· 

•raya loplaCfılar. Bu kadın· 
· . ~ızlar güzellik müsabaka· 
tll' ~rıp kazanacak kadar gü • 

Satın alınabilme şartlarını l.aiz olan yüzde 3 den fazla çavdın yüzde 
3 den fazla ecnebi maddesi bulunmayan ve hektolitre vezni 76 lc:iloğram 
veya daha yulcarı olan sert ve yu :mışak buğdıylardır. [kızılca, sünt~r ve 
mahlut hariç] 

şe-' ~ hepsi de muayeneye tabi 
ııo~ tur. Sıhhatleri yerindedir. 
b• torlar b . . - 1 . J il . u ymm guze e stcrı· 

'6 lllış kauçuk eldivenler giy
Ve ellerine sterilize edilmiş 

lt verdiler: 
ô .. 

, PUnüz! dediler. 
· !ltcller tab ki .. - t 11'1d a arı opun<:e, a-

cr~al Los Angelei Jabora· 

dRonderildi. Tahlil neticesi 

.a Yirmi ila beş yüz cins 
•ılea· b 'k 1 ulundu. iki gün son· 

• ... 
1 topların her yirmi daki-., ,,,, b' 

"' ' it nesil çoğaldığı görül. 

mikrop mu 

B) Normal, sert ve yumuşak buğdaylar. 
Satın alına bilme şartlarını haiz olan yüzde 3 den fazla çavdarı ve yüz_ 

de 3 den fazla ecnebi maddesi bulunan ve hektolitre vezni [71 kilogram 
dahil ve ve 76 kiloğram hariç] sert ve yumuşak buğdaylardır. 

C) Kızılca ve sünter buğdaylar. 
Satın alınabilme şartlarını haiz ve hektolitre vezni 71 kiloğram veya 

daha ziyade olan, t'C11ebi maddesi yüzde 3 den ve çavdarı keza yüzde 3 
den fazla olmayan buğdaylardır. 

Dl Mahlut buğdaylar. 
Satın alma bilme şaıtlanm haiz bulunan yüzde 3 derı fazla ecnebi 

maddesi yüzde 3 den fazla çavdarı olmayan ve hektolitre vezni 71 kiloğ
ram veya daha ziyade olan ve içerisinde yüzde 70 den az sert dane bu· 
lunan sert buğdaylar ile yüzde 70 den az yumuş de buğdaylardır. [ döo· . 

, meli sert darıeler sert addedilmez yurnuşak!ardaki kızılcı ve sünter dane· 
leri yumuşak meyanında hesap edilmez. 

FIY AT 
Ekstra buğdayların fiyatı kiloda(5)kuruş (5J) nntim~ir. Normal buğ· 

daylarm fiatı kiloda (S) kuruş. Kızılca ve sünter buğ.iayların fiyatı kiloda 

1 (4) kuruş (75) santimdir. Mahlut bağdaylarm fiyatı kilo~a (4) kuruş (75) 
santimdir. 

Yeni esasa göre azami çavdar nisbeti yüzde 20 den yüzde25 e ve ccne6i 
madde nisbeti de yüzJe 10 a çıkarılmıştır. 26-27 12349 

Ceyhan: 25 (Tu .. ksöz;U Muhabiria• 
den) - Cıyhanda bakkallar evnlce 
aeytin daıaesi YC helva ıihi yenecık 
nıaddcleri kapalı camekanlarda bıı· 
landurarak, Karasinek ve toa, toprak. 
k..omasıoa dik.kat ederlerdi. &pey l1;ı
mUddetdir böyle temizlik i1ioe riayet 
eden yoll Ye h.er bakkal yenecek 
maddeleri açık:dJ bıılııodurmakta ve:. 
aatmaktadırlu. 

Binaenaleyh, halkın sılıhatı bakı· 
mıııdan bu işlerle alak.aJarlarıa bil· 
hassa me gul olmaları lazımdır. 

:remlzltk i•I 

Ceyhan Belediyesinde, geçenlerde 
~imdiye kadar görUlmemi;ı bir fekildc 
tcraizlik Ye sokak, cadnel~ri sulama 
faaliyeti göruhlu. F:ıkat bu da iki 
gUn deYarn etti. 

Bu bir iki gUn zarfında kasaba• 
mn muhtelif semtlerinde buluun butUll 
lulu lambaları tl, ak~amdan yakdı· 
rıldı. Sokaklar ve caddeler daha sa· 
bab g Un doğmadan ~ upurulel'ek arazo.z: 
ve arabalal'la mUkemmcl sulattırıldı. 

İşin tuh afı ~urasıki, belediyenin böy· 
le bit-dccıbire faaliyete ıeçmesile ça· 
buk yorulacnfını anlnyan tııbiat Cey • 
hana ba1tan a~nğı sulndı. 

Luk.lcr i~e lıal cn muntanm yaıı· 
mıyor. Kalı vaktıoJa ve kah saat 
19 - 20 raddelerinde yakılır. Temiz
lik me~de ~ine gelinçe: Bunlar da es· 
ki~i gibi. G önUl i~terdiki belediyenin 
bu faaliyeti hemen durmayıp bir mUd· 

det olsun d evam edey di. Diğer taraf· 
d an :ı.k~am Uzeri biraz t emiz hava al
mak Uzre is tasyon caddesinde gnzi:ıti 

y apmak isteyen halk , cnıldenin hiç 
su!a.ıımaması dolay ı sil e, vesaitin gelip 
geç mesinden kalkan tozJn ıt l en:ı halde 

rahats ı z oluyor. Bu cn<ldenin de lıeL" 
gUn sulanması lazımdır . .. 

Romanyada terhisler 
Makinist okuluna Bir esrarcı bir seneye 

.. ~olduğu 'b· d'' h devam edı"yor 

.ıtlll k . g r ı unyının er h k " ) 
e etınde sivil tayyarecili tahacüm ma um o du 

reşütçüliite çok eht-mmi· Esrar satmaktan suçlu olub ikin· Bükreş : 25 {a.a ) - Oıdunun 
'Yor S Şehrimiz Ziraat mektebine bağ- · 'k t h' · d 
d 

· ovyet Rusyada son ci asliye ceza mahkemesinde mev· genış mı yas a ter ısı evam etmek· 
a t lı olan ziraat Makinist mektebine k f d' G J k aın bin tane paraşüt u en muhakemesi cereyan eden te ır. ene urmaya ziraat için 

Pıl bu sene müsabaka imtihaniyle otuz I' h Ç 1 k I ~ ınıştır. Bu kulelerde pa· po ısçe mcş ur zevattan Ahmet e· meme ete iizumlu işçi vermek üze-
tatbikata yapan kadın, talebe alınacaktır. Haber aldığımıza lik, esrar satmaktan dün bir sene re orduyu yüzde kırk nisbetine ka-

Ctıçlcrin sayısı bir milyon göre mezkğr mektebe girmek üzere müddetle ağır hepse mahkum edil· dar terhis etmek salahiyeti verilmiş· 

l~-d-ır_. _______________ 2_s_o~k-iş_i_m __ ür_a_c_a_at~et_m_ı_·ş-ti_r.~----~'-ru_i_şt_i_r. __________ ~·-------------t-ir_. _______________________ __ 

ltorun b. 
1 • . . ır ahbabının çok sev-

On Şırın kızı Behire ölmüştü. 
U Sık k "tdi sı dert dökmeğe 

Yordu B - . b' anı · ugun yıne ır ar· 
atıyordu: 

/.ırıViy~na'da oturan bir kadın 
ta• uş palazına tutulduğunu 

nın Viynna'dan uzak bir 
<>turan h . . 
b emşıresıne mektupla 

aJ'U mektup hemşiresinin ÇO· 
"ıne ge · ın B çmış o da kuş pala· 

1. k
uş. u hınzır mikroplar yal

u lan ye ·d k 
llaiınle h~ e almıyorlar baş-

) şe ırden şehire gidiyor· 
fı· 1 

Y e hacılar T- k" te k ı ur ıye'ye Cava-
/.~ o cra mik b ' 

Cava'd ro u taşır, yahut 
~ckke an, Hindistandan, Bu-
koler~: k~lera getirirlerdi. 

ı Ur. B ı ehşetli salgıniyle 
ı1 en eski b' k , ır arantine 

ITÜR K s o z Ü'N ÜN KÜÇÜK 111KAyEs11 === 

d ktoru olmak sıf atiyle diyebilirim ki 
o ıx. - -sakınmak usulü11ün noksan ıısı yuzun· 

den çok seneler hac zamanı Mekkede 
kolera zuhur ederdi. Bahara hacıla~ı 
da latanbuldan geçerek memlekellerı· 
ne avdet ederlerdi. " . 

Biz o zaman bu hastalıkla Turkı· 
h · · b laşaca · 

yenin herhangi bir şe rının. u . . . 
kından endişe ederdik. Tatbık cttığımız 

. 1- ağmen uene bazı 
karantıne usu une r 0 ik 
kere memleketi bulaştırdılc. Bulaşı 
hastalıklar mikropları bir evde odad~n 
odaya, bir mahallede evden eve, bır 
şehirde mahalleye sirayet ederler. .

1 Hasılı gözle görülmiyen bu katı 

mikroplar insanla, eşya ile devrialem 
etmektedirler. Maalesef halkın bir ço· 
~u bu hakikati bilmiyorlar. Cahil sınıf 
gibi münevver geçinen tabaka dahi 
bulaşmak meselesine ehemmiyet ver· 
medikleri için ya kendileri bulaşırlar 
yahut başkalarını bulaştınrlar. Bu yüz-

. den memlekette her sene birçok kur
ban :vermekteyiz. 1şı c Behirenin be· 
beği buna bir misaldir. 

Ben bu bebeğin nereden Behire· 
nin eline geçtiğini çok merak ediyor
dum. Nihayet babasından tahkik edip 

anlamaia muvaffak oldum. Bana de· 
di ki: 

- Bir Alman zabitiyle dost ol
muştuk. Bu zabit yılbaşı münasebetiy
le Almanya'dan birçok oyuncak ge· 
tirmiş. Bunların arasında bulunan bu 
bebeği Behireye vefatından bir hafta 
eve! hediye etrnİ:jlİ. Behire gece gün
düz bu bebekle oynar halt! geceleri 
koynunda yatırırdı ... 

Anlamak ıstedikimi anladım ama 
yüreğim de sızladı. Bu acı ile diğer 

küçük hastalarımı gayet dikkat ve ih
timamla tedavi ettim. Ve onları be
bekten yuttukları 7.İhirlerden kurtar
dım, sevindim; fak at Behi?enin ölümiy-

le ruhuma gömülen elemleri unutamı-
yorum. • 

- Doktor! Eğer anasının, baba
sının ihmali olmayıp da vaktiyle yeti • 
seydiniz belki Behireyi de kurtarab~. 
lirdiniz?.. ı 

- Belki ?... Belki .... 



.. 

1 
1 

S.ble ' TORKSÔZÜ 

T Ür ksÖzÜ Gazetesi: Okuyucularına, dünyanın her tarafııı~• ~ 
vuku bulan hadiseleri günü gününe verıt• 

==========::::::::::::::::::=========== 

• 
Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plin tı;· 1 

Türksözü Matbaası: rita, Biliımum Matbaa İşlerini Türkiye: 
:==:=:=::==:=::=:==:::;:=::=:=:==:=:==: mevcut matbaalara rekabet eder dereC t 

de tabeder. -. 
-

a 
a 
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Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 
M.ücellithanesinde Yapılır. 

TÜRKJYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihJ : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~ri 

Para biriktirenlere 28.800 lha 
ikramiye veriyor 

Zi12at Enı aır c~ hn l< ı eılı \ e ilhı~l7 tn;an uf he s~plarına 
en az 50 liras ı bulunanlara senede 4 defa çek ilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 

500 
" 

2000 
" 4 " 

250 t• 1000 ,, 
40 ,, 100 

" 
4000 " 

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

" 
4800 " 

160 
" 

20 il 3200 il 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Ji. 
radan aşağı düşmiyenluc ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasi)e verilecektir. 

Kuralar senede 4 dda, 1 Eyylfil, 1 Biıir.danur, 1 Matt 
'c 1 Haziun tar i hleı irıc!e çtkilecektir. 

~ 

~------------------------------~-\ 

1 

• A5 T. iŞ BANK /4 ~ 
1940 Küçük Cari Hesaplar : 

l . Pl"' ıts kramıye anı ir. 
,,,, 1\ 

Kefideler : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 AO" a 
1 ıkincite,rin tarlhlarinde yapııır• il"" 

elli 1 1 
Kumbaralı ve kıımbarasız hesaplar da en aı t2-

bulunnnlar kur aya dahil edilir. 1 
1 

1 940 İKRAMiYELERi 
' ir• 1 Adet 2000 Lirnlık 2.000 µ 

3 " 1001) ,, 3.000 ,, 
6 11 5QQ H 3.000 11 

12 il 250 " 3.000 11 \'j 

40 " 100 ,, 4.000 ,, ~ 
73 il 50 il 3.730 ,, "2 

210· ,, 25 ,, - 5.250 11 ~i 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yatnız .par~.,,/~ı 
miş olmaz, ayni zam anda talihinizi de dtrıem.:.::1k 

Adana İsmet İnönü Kız Eı19i: 
müdürlüğünden: ~ i 

·----------------------------------------------

1 - Adana ismet lnöoü kız Enstitüsü binB&ında 1 ~ti~ 
bin lira bedel ile açık eksiltmeye konulmuştur. . etl) il 3 

2- Eksiltme 1 O T eşrinievel 940 tarihine müsadıf f' 1 ın 
11 de kız Enstitüsünde teşekkül edecek. Komisyonda y ;1 , 0~~ 

Çocuğu re-faha kavuşturmtk isti)oısçnız Çcc\Jk Esirgeme Kurumuna 

Ydda Bir Lira verip Ü)•e olunuz 1 Çocuk Milletin en kıymetli hazinesidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

3 - isteyenler bu işe ait mukavelename. ke~ifoaıı>e lıı 21; 
görmek için Enstitü müdürlüğüne müracaat edebiJir. . fi 

4 - isteklilerin 75 lira muvakkat teminat verrrıe51 rfP'' 
yaptığına dair Vilayetten alınmış ehliyet vesikası göstt

3
tJ 
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