
K8ÖZ ( Sahip ve Başmuharriri 

ADANA GÜNDELİK SİYASI GAZETE P. K. 44 5 Kuruş 

.l'lamur kurşun madeni
ın işletilmesi teşebbüsü 

u AN KIT' ALARI 
MEN 
~AKLARINDA 

Nenad GlJVEN 

lıtıa 
sı dııy~, ltalya ve Japonya ara-
~ n a ırnza edilen paktın dün-

~ltıı ada bırakbğı tesir henüz 

Mersin : JO ( Türksöıü mvha· 
birinden )- Kurşun ve kurşun boru 
darlığının önüne geçmek üzere lş 
bankası ile Etibank tetkiklere başla
mıştır. Bu tetkikler Anamur kurşun 
madeninin işletilmesi üzerinde yapıl

maktadır. 

Evve'ce senede 20 bin ton kur
şun istihsal edilen madeni , Etibank 
işletecektir. Burada istihsal ol1ı1nacak 
kurşunlarla memleketimizde her cins 
boru imal edilebilecektir 

Ferid Celal Güven 

Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onaltıncı Yıl - Sayı 4855 
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Alman askerleri Ro
manyaya yerleşiyor 

Royterin tahkikatı bu 
haberi teyid ediyor 
Bukreı: 10 (A.A.) - Royterin 

Alman ileri kıtalarıoın halen mubte• 
lif noktalarda ve ezcUmle Banat v~ 

Romen Transilvaoyaınoa girdiklerini 
gösteren deliller çoğalmaktadır. Al
man kıtaları şimdi Tamuşvar civarın
da bulunmakta Te cuma gUoU mah· 
dut miktarda kıtaların gelmesi bek-

( Gerisi UçUncU sahifede ) ~dan, ehemmiyetce okadar 
0 lllaınakla beraber çok yakı
aı:,Creyan ettiği için bizi daha 

dahilkadar eden ikinci bir ha
ta oldu: Alman kıtalarınm 

ila 0Praklarını istilaya başlaması. 
~ h~reketinin, zaruri de olsa, 
;~~~ın rızasiyle vukua geldiği 
R ır. Hadisenin bizzat kendisi 

SPORJ __ ı 
HATAY SEYHAN 
KARŞILAŞMASI 

~~h~llıanyayı alakadar eder. Fa-
Yarın Adana Stadında muhtelif müsabakalar var 

'ıtıel hedeflerini gözönünde 
~u~!u~.sak, hadisenin ehemmiyet 
llı~ııu daha çok geniş bir ölçü 
ilı~talaa etmek lazımdır. 
f 'Yettar Alman ve Rumen 
h 1' bu işgalin Rume'n petrolle-
afaza ve Rumen ordusunun 

Ot ~llYelerini istihdaf ettiğini ileri 
' Ve bu hareketin, Almanya 

~.Rumanyaya verilen garan
t 1Yle uygun olduğunu iddia 
~ · işgalin Rumen ordusunu 

~'Yesiyle yapıldığına inanmak 
t 8?fdil olmak lazımdır. Bir 

'-!· lllını ve terbiyesi kıt'alarla 
•tıı heyetleri ile yapılır. 

· erı petrollerinin muhafazası 
b ielince : Bu iddiayı daha 
Ulınak için iebebler mev-

~nya J lıkı ve talyamn Japonya 

Hatay Bölgesi ~porculariylc Böl
gemiz sporcuları arasında Cumartesi 
ve Pazar gUnleri şehir stadyomunda 

lngiliz Başvekili Çörçil yapılacak olao spor temasları etr4fıo· 

Bay ÇJtrPJ•t daki hazırlıklar !'!on safhaya gelı:niş
U y tir. Hatay atletizm ajanı Bay Kemal 

Mıstık dun şeı..nmize gelmiş ve iki 
=MUHAFAZAKAR= bölge arasındaki temaslara ait prog· 

Parti• şefi ram tesbit edilmiştir. Bu programa 
göre Cumartesi gUnU saat 14 de stad-

Londra: 10 (A. A.) - B. Nevil _yomda 110, 1500, 3000 metre koşu• 
Çeınberlaynin yerine muhafazakar par• 

1 
larl:ı 4Xt00 metre bayrak .lıc.oşusu, 

ti şefliline bu akşam itti.fakla B · tek adım atlama ve· gUlle atma mUsaba

Çörçil seçilmiştir. İntihap Londrada J kaları ve yine ayni gUn saat 15,45 
aktedilen hususi bir içtimada yapılmış·! de Hatay ve Adana mııhtelitleri 
tır. Bu içtimada Lordlar, A·nm ka-
marası azaları ve muhafazakar par· futbol maçı yapılacaktır. Hataylı 
tiye meosup namzetleri bulunmuşlar· gençler 40 kişilik buyuk bir kafile 

dır. Parti reisliğine başka namzet haliode Cumartesi gUnU sabahleyin 
gösterilmemiştir. şehrimize gelmiş bulunacaklardır. 

> ..... ._. .... -. ._ ............. -............ { 
!Sovyetler Almanyadan ! 
• b. . . • i ır şey ıstememış i 
i i 
i Moskova : 10 ( A. A. )- i 
i Ta• ajansından: Sovyet hU- i 
i kQmellnin ••ki Polonya blll- i 
i gelerlni Almanyadan istedi· ! 
l öin• ve bu husuat• iki m•m 1 
i leket arasında müzakere. [ 
i ter cereyan etti61ne dair t 
i olan haberlerin hakikate ! 
i uygun olmadılını ve tahrik ! 
i mak•adiYI• yapllmıf •ayia· ~ 
i lar Oldujlunu bildirmeğe i 
i Tas ajansı mezundur • i 
i i 
;-._.49J .. ,.., ........ ., ....... f9!; ......... 91 ........ : 

~it arı askeri ittifakın açık be-

be 're Ve Amerikayı tehdid ol- ou·· ZCE BOLU DEM.RYOLUMUZ oıu tabet, Sovyet Rusyayı ye- } 
tııu~lllağa mecbur etmek gibi , • 

tt~:~;~~:enA:ra~~:af~le gl~1~~u ~~ 1· Çı·N ETU~· o· LER ı·KMAL EDı.LDı· s() erı bir pamuk ipliğine bağ· 
gCltıvYet Rusyanın, bu son itti
~ ta, haklı olarak kuşkulan
~ har tabii bir şey yoktur. Al
oısc <>lan bugünkü vaziyeti ne 
~ 1Jtı, Sovyet Rusyanın Avrupa 

t Şarktaki büyük menfaatleri 
• Ve Amerikanınki ile hem a-

~en ı Jan a eyh bu son Alman - ltal-
ibon ittifakı Sovyct Rusyanın 

re . 
~ııv sıni demokratlara doğru 
~ıı ~etli bir rüzgar telakki edi
oı esabı daha çok evvelden 
tt~n Almanyamn Sovyetlerden 

~db· muhtemel her tehlikeye 

l 
ır alınası da çok tabiidir • 

Cı b .. b· Ugün, dünden daha çok 
ık'·~ ~hemmiyetle. Almanyanın 
'ptnış bir davadır . Birbirini 

1 ~lonya, Norveç ve Fransa 
~1nde harıl , harıl benzin 

t~t 1tnanya , iki aydanberi de 
tt0kt8Pbğı hava hücumlariyle 
t • Sarını eritmek üzere olsa 
btıı~· <>vyet Rusya dan istediği 

•n alamadığı muhakkaktır. 
( Geri si ikinci sahifede ) 

AMSTERDAM'IN 
BOMBARDMANI 

Alman askeri üslerine 
yeni akınlar yapıldı 

LONDRA: 10 ( A. A. ) - 1N
GİLiZ BOMBARDIMAN TAY-

YARELERİ DÜN GECE AL-
MANYADA ASKERİ HEDEF-
LERE VE MÜNAKALE YOL· 
LARI İLE İŞGAL ALTINDA 
BULUNAN LİMANLAR ÜZE
RİNE HÜCUMLAR YAPMIŞ -
LARDIR . 

A.MSTERDAl\1: JO ( A. A. ) -
STEFANl: İNGiLlZ HAVA KUV
VETLERİ EVVELKİ GECE AMS· 
TERDAMI BOMBARDIMAN ET· 
MlŞLERDlR. ALARM BEŞ SAAT 
SÜRMÜŞTÜR . DÖRT EV YI
KILMIŞTIR . 

Ankara : 10 ( Türksözü mubabi- • 
rinden ) - Yeni Demiryollarımızın 

biran evvel döşenmesi için hazırlık
lara hararetle devam olunuyor . Ada· 
pazarı lsmet paşa yolu üzerinde Bolu 
Düzce kısmının etüdleri ikmal edil
miştir . İrana giden demiryolunun 
Elazık - Palu kısmının inşası 7v mil· 
yon liraya ihale edildi . 

• 
Aerika tebası Çini 

terk ediyor 
Şanghay : 10 ( A. A. ) - Royter: 

Şanghaydaki Amerikan konslosluğu· 
yakında bir resmi tebliğ neşrederek 
Şanghay bölgesinde bulunan 300 A
merikalıyı Çinden ayrılmağa davet 
edeceği bildiriimektedir. Tahliye ha
beri Şanghay borsasını alt üst etmiş 
ve bir çok kıymetlerin sukutuna sebep 
olmuştur. 

• 

İngiltere üstüne 
dünkü .hücumlar 

Y anğınlar çıktı 
Londra : 10 (a.a) - Hava neza

retinden: İngiltere üzer~nde çok yük
sekten uçan avcı ve bombardıman 
tayyarelerinden mürekkeb düşman fi
loları :tarafından yeniden hücumlar 
yapılmıştır. 

Düşman tayyareleri kontlluklar
dan ileri geçememişlerdir. Bazı şehir· 
ler ve köyler üzerine bombalar dü1-
müş ve tali derecede hasar olmuştur. 

Bir düşman tayyaresi şark :sahilini 
aşarak Libreton da bir fabrika üze
rine attığı bombalar az hasar yap· 
mıştır. 

Cenup sahilinde bir şehir üze
rine yapılan hücumda bir çok evJcr 

( Gerisi dördUncU snhif ede ) 
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Alman kıtaları Rumen 
topraklarında 

( B'~ Ma~al~d~n utıa ) 

TORKSOZO 
=z==== 

O.en.iz.aşın ıutnbalardan bir damla 
.Jlcp,zin ıetirtmesine imkan yoktur . 
Romen kuyulan Almanya içın son 
ü~d ve tfricik menbadır . El· 

'bette,kendisi için bu kadar hayAti bir 
mıntıkayı e\de bulundurmayı , ve o· 
m, D\':lbtımd tehlikelere Mrfl , kep~i 
kuvvetleriyle korumayı istiyecektir . 

lçel mebusları dün Tar- ı Puti o~ak 
s"st3 tetkikler yaptı 1 p:~~:~·~':.,~ 

başlın.1pı tır . pijn .~, .. 
ve çarşı ocakları kongrel Ve bu tcdbid Sovyet Rusyaya k'rşı Mersin : 10 ( Türksözü muhabi 

almakta oldutu da şüphesizdfr . Çin· rinden ) - Villyetimiz mebuıların-
kü, Türkiye ve Yunanistan harb ha· dan Emele~ General Cemal Mer· 
rici ~ldlkça, Jn~liz • Romen müna· sinli, Emin lnankul, Muhtar Berker , 
s~~i ne ~tursa, olsun Romen pct· Ahmed Ovacık dün şehrimize gel· 
rql '~nnın İngiltere tarafından mif ef v~ halk ile temaslarına baı· 
bir ~ca~e uttaması düşünülemez· lımışlardır. Saat 16 da C H. Par-

0 halde Almanya Romen kuyu· lifinde tüccar ve çiftçilerimizin di· =: ~ime ka~şı muhafazayı ist~mek· lı;kleri~ ~e dinlemişlerdir . Bu top· 

Diş-er taraftan Romanyanın Alman laotıda Parti viliyet kaza heyetleri 
kıtaları tarafından işıalinde bambaş\ca reisleri , belediye ve Halkevi ve 
bir hedef daha aranılabilir : Ziraat Odası reisleri de bızır bu-

Son Brenner mülakatında , harbi funmuşlırdır . 
Akdeı\iz ve Afrikaya nakle karar ve- Mebuslanmız bugün do Tarsusa 
r~n iki tota_litcr ~evlet büyük çapta giderek orada tetkiklerde , çiftçi 

istatistik müdür muavini 
Mersinde ko._feı Al vudi 

Meraio: 10 (Tijr~ muhabi· 
rinden ) - lıtatiıti~ .. Ull müdür 
muavini buıiin ıebrimiıe ıelmiı ve 
akşam Halkeviode umumi nüfuş il· 
yımı hakkında güzel bir konferans 

vermiıtir. 

Pahalı satılan kokmuş 

balıt<lar 

bır hareketın baş'angıcı olmak uzere \ .. I 1 ,.1 b ı 
Balkanlardan harekete geçmeyi dü· ye tuccar a temas ar\'a u unmuş· , 
şünmüş olabilirler. 8u takdiide Alman· lardır · •• 

Yumurtalık ve Karıtaıtan ıcb· 
rimize son günlerd, bol miktarda 
balık getirilmektetlir. Hiç bir ııbbi 
ttşkilitın muıycoaiadeo ı~çirilme· 
den sabi an bu b'l4ların çotu ba · 
yat ve kokmuı o'4aıkla l>eraber fi. 
yatları da ıüna~ı detiımekte ve 
artmaktadır. Bu İıfle mqrul olmak 

belediye~·a ıç ~a bttırı~dtn reç 
miyor s;o.µ,? 

ya için en kestirme yol Romanya yo· Seyhan Mebusları dun 
ludur. C h "tt•l 

Tehlikeli bir avantör mahiyetini ey ana gt 1 er 
almak istidadında olan bu projenin SJyban mebu~orı te~fikler yapmık 
tahakkuku için Almanya ve ltalyaqın ve çiftçi ile te~aslarda bulunm=tk 
röze alaca~ı risk o kadar büyüktür üzere dün Ceyhana ti,miılcr ve 

i, Romanyanın işgalindeki gayeyi bu dün ıkıam Adanayı dönmüşlerdir . 
~k.tada arıtmak ç~k uzak bir ibti1"9ali 

=·ş:~~~;;E;i::~k~: k:=::.r: 1 ----------:-:-ı 
~~e;i ~~:-riç:'1~:;:~: C. HALK P RTISI 

olll@~ pl~uq ı'tm~yı duşuneceJını de 
göz pı:ıü~de tutmak fay~asız bir dıi· 
reoqif\ik çletildf . 

Su '°" nadisç~~ dpgp vaziye· 

• 
OCAK KONGRELERi 

Bugiia k~ngr~si yapılacak ocaklar 

in iokişf ftııı da, ş\{q~iye kadar kar· 
flaşm'f. pldy.~uı:ıı~z birçpk endişe v~
fici t.a~s~e.r karşı~ınclcı ~l~uğu gibi, ı 
loğukkanlı4\< YF \t,ndi kuvvetimize 
olan derin emniyetle beklemekteyiz . . I 
~ Ocağı KonRre tarj~i Günü Saat Kongrenin yapılacağı yer 

Nevzad OUv•n ~-------=---~--...ıı;. ....... -.;..._~...;;;....i.-----..;;..;;;.------=------::--:---:-""-~~~ 
Kayalıbat 
Karasoku 

11/ 10/940 
111101940 

Cuma 
Cuma 

20.30 
20.30 

Ocağında 

Ocağında Parti Umumi Heyeti 
<tiin Jop,landı 

Ankara: 10 (TurksözU Muhabi· 
rinden) - Cttmhnriyet Halk Par· 
tiıi Umumi İdare Heyeti; dun mutat 
ol'n h~~ık. toplantısı ya~ılmış, 
Partiyi alakadar eden mevzular U• 

serinde mllzakerelerde bulunmu~tur. 

yarın kongresi rapılacak ocaklar 
Ocağı Kongre tarihi Günü Saat Kongrenin yapılacatı yer 

Köprüköy 
Alide de 

12110/940 
12/ 10/940 

Cumartesi 
Cumartesi 

20.30 
20.30 

Ocağında 

Ocağında 

(=============B=i=R= 8 

RAMAZAN ı •=F=IK~R=A='='====================~ 

Akşam namazına davet 
Yemekten sonra Naşreddin hoca Bektaşiyi namaza 

kaldırmak için ne lazımsa söyledi. Bektaşi kızmıştı: 

- Hoca, dede. İslim meıhebinin bu kadar geni4 
olduğunu bilmezdim. Rüyamda namaz caiz mi diye bir 
sual sor.sam buna da ''evet,, diyeceksın .. 

- Hiddetlegme erenler: bizim kitapta her türlü ders 
var. Zaman, mekin ve .şahsa göre fetva veririz. Senin 
gibi zındık bir herifi yola getirmek için başka çare bu· 
lamadım. 

Hoca bunu müteakip mihraba geçti.. "Allahüekber .. 
deyip namaza durdu. Yirmi kişilik bir cemaalın arasına 

bektaşi de kanştı. Diğerleri gibi taklid yaparak ve hiç 
bozmayarak yatıp kalkmakta devam etti.. 

Zıvalh bektaşi, namaza idmanı olmadığı için fena 
h;tlde yorulmuş ve bir aralık oturduğu yerde kalmıştı. 

Uzun sureler okumak suretiyle teravih namazı tam üç 

buçuk saat devam etmişti. Hoca bu suretle bektB:Şiden 
mükemmel bir intikam alınışta. 

Namaz bittikten sonra buzlu şerbetler içildi, tekfar 
kahveler, çubuklar ikram edildi. Fakat yatıp kalkmaktşn 

yorulan ve bitap ol~n bekta,inin hiç sesi çıkmıyordu. 
Hoca da k~rşıdan bıyık l!_ltından gülüyordu. Bir aralık, 

- Yahıı erenler, dedi. namazdaki qalin ne i~i? .. 
Daha namazın yarısında pes dedin ben senin bu kadar 
~evşck oldutunu bilmezdim. 

- Hakkın var hoca efendi sen 40 senedir namaz 
kılarsın . Senin kadar idmanım olmadığı için tabii nama· 
zın ya ısında yoruldum kaldım. Ben kendimi bu hususta 
mazur görürüm .. Fakat benim namazdaki acemiliğimi bil· 
diğin halde bir saatt~ kılınacak bir namazı üç buçuk sa-
at temdid etmekle ne diyeyim. Danlma amma SCJlin de 
bu kadar eşek :olduğunu bilmezdim. 

mııtır. , U1ucfmi Of'f•qc; 
yoklama neticesinde ekser 

dıtı için kongre nizamDI ... 
1 

bince bu ak~m~ tehP' 
Çarşı ocuı \ ~ .ı•~ ~ 

lcef\IJ'e akdet~tis. HalDU"" 
caktı nisabı ckıeriyetin ,..,....,.. 

için 20 kişinin bulunmaSI 

ditL anlaı~mıştır. , 

Çocuk oyuq yer~ 
bir vaziyeti' 

Borsa karşısındaki ç 
)erini hp okuyucumuz 
hr lır. l ,S - 2 sene ev'f 
üzerinde dikkat v~ alik.,.. 
hergün yüzlerce yıv unun 

tı~ı,oynadıtı bu temiz bı 
yüzüstü bırakılmıı, oyun 

Y•r'°1az bir haıle. gel~iştifı 
pisliti i~e yüz kız\rt•c~ 
zara göstermektedir. 
ruz: l:iu bahçeyi çocukla 

f ade•İ!le ıçmakt' ıcaba 
~· v~rdı, ki bugün kıp 
n•l'1UŞ ve bit çöplük 
konu~muştu r? 

B. Zihni Bf 

Şehrimiz Ticaret me~ 
qıaıi"- ve muhase\le ötreı 
daıımız Zıbni '~yo l\P.~ 
lİ§C§\ M~terqatik ve i~ti 
menliğine teıfıın tayio ol 

Kıymetli arlcgda1111111I 

deriz. 

Ya"ala aq 
Reıul G~y adında bir 

Da..ud ve Ali Kaya ıdınd.I 
iki ~um•rcıxa evinde ıcı 
suretiyle kuta•• o)'C1a 
ktlanmıı v~ müu~ere 
kuruı parayla birlikte 
edilmiıtir • 

T qQlanan cürüın 

Gt!çen bir ay içinde tf 
şüpheli kimseler üzerinde 

Y.~slan M ib aıaşb .. ..,a I 
1 topha tabanca, 3 kam•' 
biçak ve ciffüm ileti 
sustalı biçak, 4 kamı ve ~ 
'-~~ir{hniıtir. Ayrıcı 6 ~ 
.. 2 ~ti e~ı:41r ~ 
8 kili Ü WıPar oy~ . 
olıfak ,dliyeyo veril_..., 

Kızılayın teı• 
Milli ~nsucat f ab · 

duğumuz iaae kutusunUlt 
1 da ve az zamanda yüı ·e 

lira otuz üç kuruş çıktıll 
tür. Fabrikamn Kızslıy'ı • 

termit oldtju bu y~k~ 
kıya teşekkür ederız. 



TORKSôZO 

Abone Şertları 
l2 Aylık 1'?00 Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

l-!Jı§ memf.PkP.tler için 
Alıone bedeli ilegi§m<'z 
rya/nız poçta masrafı 

zammedilir. 

2 - /tunlar için idareye 
rniirncaat edilmelidir. 

~lrnao askerleri Roman-

k: ~·. Yay,a yerleşiyor 
ltırı • 

~ cı ahifcden aıtan ) 

k~ 
llıektA-l' f ~ır. 

e .\sk D.un Arr:ı tan bir çok Alman 
· ı· tr, Tamuşv,ıırdan geçmiştir. Fakat 
lı k 

\ ır surette yapılan bu usul Al· 

~1•ra harp usulu dahilinde yapıl· 
~hta. "e Bukreşin iyi mahlm:ıt alan 

fıllerinde izhar edilen kanaata 
~ 

~J'. Romanyanın şimdiye kadar 
11111.· 

" 1 teminatları ad1k do~ru olma· 

~·Ilı <>nunıuzdeki iki glln z:arfıoda 
t ıt olc.hığu, lngilterenin Romanya 

ltıUnagf'l>atını kesmeğe karar verme· 
1~1nılmaz bir şekil o.laGaktır. 
.Jngiliz elçisi yalnızl petrol istibsa· 

~ııasebatı olan İngiliz tebasının 
anyayı terke davet etmiş ol· 

h ~ beraber bir çok lngilizlerde 

~:tı lnesul bazı un!urlarm tehdidi 
k\ırıda hareket etmektedir. 

Çinin kurtuluş 
bayramı kutlandı 

Çang-Kay-Şek mühim 
bir nutuk söyledi 

Çunkiog : 10 (a.a) .- Çin cüm· 
huriyetin kuruluş yıl dönümü müna· 
ebetiyle Çang-Kay-Şek millet 

ve orduya yaRtığı bir hitabede şôy· 
e <ıemiştir: 

- " Çinin mukavemeti devam 
ettikçe Japonyanın üçlü ittifaktan 
istifade etmek ümidi tamamiyle bo· 
şa çıkacaktır. Japonyanın şarki As
yayı fethetmek teşebbüsüne de Çin 
sona kadar kadar gekcekfü. 

Sözde yeni nizam vesilesiyle A5 
yada Japonyanın tahakkümünü ta· 
pımayacak olanlar pişman olacak· 
lardır. Asyanın şarkına aid Japonya 
ile akdedilen muahede sadece bir 
kağıd rparçası olarak kalacaktır. 

Mitıetler Çine yardımları ve Ja· 
ponyayatazyiklerini artırmaktadırlar. 
Japonyanın ihtirasları Çinin fethine 
münhasir değildir. 

"Mısır Meclisi bir ay 

sonra toplanıyor 

Kahire : 10 (A. A.) - Royter: 
Kabinenin dünkü toplantasında Ma· 

~~haya bir hücum bir Paşa baricl işlerin müzakeresi 
1 ~ için parlamento~un der hal toplantıya 

~-ı ıılta : 10 ( A. A. )- Dün gece davet e(jiJmesini istemistir. Ba~vekil 
\ tty~ . yapılan hücum esnasında halihaztrdaki vaziyetin böyle bir 

e ''ai .llRılız ,,avcısı bir düşman tayya· tedbiri istihdaf etmediğini ve parla· 

~i ~ dü~ürmüş, bir digerini de cid· 1 mentonun her halde bir ay içinde 

ı ~uğratmıştır, 1 toplanacağını bildirmiştir. 
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Bir müddet böylece onları seyrettikten sonra, yine 
tebessüm ederek kaşlarını öyle bir şekilde çattı ki, B. Tebriek 
onun: 

. - Kardeşlerimle iyi alay ettim, demek istediğini açık 
hır suretle anlıyabilmişli. Babalığı hakkında da tecessüs du

;y_ n yalnız o iili. Sa.atini görmek istiyor, kulağına götürüyor, 
bakıyor ve tancbüble kaşlarını çatıyordu. Bir müddet sonra 
tekrar saati istiyor ve yeniden bu esrarengiz şeyin mahiyetini 
~eşf etmek ister gibi katlarını çatarak düşünmeğe başlıyordu. 
u kadar zeki olmasına ra~men bundan bir şey anlamağa 

~uvaff ak olamamıştı. Şüphesiz ki, saat hakkında bir fikir mu· 
ıafaza etmişse de bunu çocuklarına öğretmek için hiç bir 

15ebeb görmemişti. 

k . Bir gün B. Tebrick tilkilerin bulunduğ'u mağarayı ter
d etmış ve tepeyi koşa koşa iniyordu. Birdenbire evinin önün· 
ele bir arabanın durmuş ve arabacının orada dolaşmakta ol-
u~unu hayretle gördü. Eve girdiki zaman kendisini bekliyen 

~ıYaretçiyi gördü. Kansının amcası idi. 

l Birbirlerinin ellerini sıktılar. Papas efendi B. Tebı ick'i 
<ıııırnakta güçlük çekmişti. Beraberce yukarıya çıktılar. Sil-

"'\, 
Almanya lrlandaya .i .. ];i .. {el3J!f sD 

tazminat veriyor 

Londra: 10 (A: A.)-Dub· 
Un'den_resmen bildirildiOine 
göre Alman hUkOmati Wex-

ford kontluöunda Campilenin 
bombardımanı hakkında te
essUflerini beyan etmiş ve 
tazminat vereceğini blldir· 
miştir. 

Polonya ve Çekoslovak 
ricalinin müşterek içtimaı 

İhraç olunacak mallara 
ait lisans . talepnamelelii 

lstan~ul ve lzmir mıntaka tica· 

Londra : 1 O ( a a ) - 'Polonya 
ve Çekoslovakya reisi cümburlariyla 
kabine aıalan toplantı yaparakmem 
leketleri arasıoda dostluk inkişafına 
matuf gÖtüşme!er yapmışlardır. Ta· 
rafeyn istıhbarat nazırları nutuklar 
söyleyerek lngilter~nirı zaferine iti· 
madlarını beyan etti! r. 

ret müdürlükleriyle ihracat müdürlük· 
leri tarafından verilmekte olan ihraç 

Dakar kumandanı 

lisanslarının bundan böyle te~isatları 
hükümetçe .satın alınan şirketler ve 

Cenevre- : 10 (AA)- Vichyden 
bildirildiğine gör<", General Viand 
Garbi Afrıka topçu vı• ,Dakar şeh
rinin müdaf..ıa kuvveti • ıine kumandan 
tayin edilm'ştir. 

devlet daireleriyle yapılan malzeme 
muvakeveleleri ve devlet obliga.s· 
yonları taksitleri ve emsali gibi 
mukaveleler ahkamına deblokaja 
tahsis olunacak mallar için lisans 'Yunanistanda yeni kanun 
talepnameleri Ticaret vekaletince 
verilecek ve muamele Vekaletçe Atine : 10 ( A. A. ) - Re5mi 

ceridede neşredilen bir kararname 
mucibince hükumetin esrarını ifşa 
edenler hakkında cezalar şiddetle· 

necektir . 

tekemmül ettirilecektir. 

Amerika Cumhur Reisi 
namzedinin beyanatı 
Vaşington: 10 (A. A.) - Cum· 

huriyet partisinin namzedi Vilkisöy· Bulgarların tekzibi 
lediği bir nutukta oöyle demiştir : Sofya : o ( A. A. ) - Bulgar 

- " Siyasetimiz hiç bir za· ordusunda Alman za iıitlerinin mu· 
man bir yatJştırma siyaseti ol" 1 . l k b ı d · ı l d k' 

kt D'kt t" 1 k ld ğ a hm o ara u un uı< arı yo un a ı 
mıyaca ır. 1 a or ere arşı o u u h b r 

"b" V · d b k 1 a er er resmen tekzi~ ediliyor. 
gı ı aşıngton a veya ~ a yer-
lerdeki koministlere karşı da bir ya· Ajak batırıldı 
tıştırma siyaseti tatbik edmiyeceğiz. 
Cnmhurreisi seçilirsem müdafaaya 
lazım olan imalata daha ziyade hız 
verece(lim. Muharebe aramıyoruz. 
Fakat harbe girersek zaferi elde e· 

Cenevre : 10 ( A. A. )- Fransız 

bahriye nataretinin bır tebliğine gö· 
re, 1500 tonluk Aj.-k Fransız deniz 

altı gemisi İngilizler tarafından ba· 
tmlm~tır • dinceye kadar dövüşecrğiz .• 

;ı 

• 

vianın amcası kirine ve intizamsızlığına hayretle bakıyordu. 
B. Tebrick onu salona götürdü. Eşyanın üstündeki kesif toz 
tabakasından bu odada aylardanberi oturulmamış olduğunu 

anladı. 

Havai mevzular üzerinde cereyan eden kısa bir mü
kalemeden sonra papas Fox ( Silvianın amcası) mevzuu 
de~iştirdi. Ve: 

- Bilhassa, yeğenimden haber almağ"a geldim. dedi. 

B. Tebrick bu sual karşısında bir an sükUt elti ~e 
sonra cevap verdi: 

- O şimdi çok bahtiyardır. 

- Sahi mi ? Halbuki, ben onun artık sizinle yaşama· 

makta olduğunu işittim. 

- Evet artık benimle yaşamıyor. Fakat, buradan çok 
uzakta değildir. Şimdi onu her gün görüyorum. 

-· Sahi mi ? Nerede oturuyor?. 

- Ormanda, çocuklariyle beraber. Yalnız şunu size 
söylemeliyim ki, o şimdi şeklini defişlirmişlir. Bir tilki 
olmuştur. 

Papaz Fox oturduğu yerden kalktı. Endişe içinde idi. 
B. Tebrick'in sözleri onun hakkındaki endişelerini artırıyor ve 
Rylanöda karşılaşacağı vaziyet hakkında kendisine verilen 
maıümatı tekit ediyordu. 

Evden çıkbkları zaman B. Tebrick'e sordu: 

- Fazla ziyaret kabul etmiyorsunuz zannederim? 
- Hayır ! Mümkün olduğu kadar az ziyaret kabul edi· 

yorum. Ve kimseyi görmüyorum. 

-Sonu Var-
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İngiltere üstüne 
dünkü akınlar 

(Birinci sl\bif 1:den arta11) 

f yıkılmışsa da zayiat azdır. Bir kaç 
düşman tayyaresi Londra bölgesine 
geçmişlerse de az bomba atmışlar
du. Zayiat azdır. Bir ~aç ev hasara 
uğramıştır. Bir düşman tayyaresi dü 
şürülmüştür. Bir avcımız kayıptır. 

Pilotu sağdır. 
Londra : 9 (a.a) - Dahili em· 

niyet nezaretinden: 

Diin gece düşman tayyareleri 

baş1ıra taarruzlı?.rını Londra veya 

filosuna tevcih etmişlerdir . Cenub 

lngilteresinin diğer bazı kısımları 
ile batı şimale ve şimal üzerine de 
taarruzlar yapılmıştlr. Londra bölge 
sinde çıkan yanğınlar çabuk söndü

rülmüştür. Muhtelif noktalarda ev· 
!ere isabetl~r olmuş ve batı cenup 
bölgelerine ve bir şehre düşen bom-
balar evler de hasar ata sebeb olmuş· 
tur. Bir kaç kişi ölmüştür. Doğu 
cenubta bir bölgede bir kaç ölü ve 

yaralı vardır. 

Batı şimal şehirlerinden birinde 

de komşu bölgelere düşen yangın 

bombalaıı•ıdan çıkan yangınlar sür'· 

atle söndü ülmiiştür. insanca zayiat 
azdır. 

Bu gece 
Nöbetçi eczahane 

Tahsin Eczanesi 

Y t:-!i Otel Yanında 

[tA• o T O IRo~AMt ~ 1 
... 

11-10-1940 CUMA 

8.00 Program , Saat ayarı · 

S.03 Müzik: Hafif Program 

8.15 Ajans haberleri 

8.30 Müzik : Hafif Program 

8.50/9.00 Ev kadım-Yemek 
12.30 Program, saat ayarı 
12.33 Müzik: Türk 
12.50 Ajans haberleri 

13.05 Müzik Türküler 

13.20·14.00 Müzik: Karışık Pragram 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik : Radyo "SWING" 
18.30 Müzik : Fasıl heyeti 
19.00 Müzik: Muhtelif Şarkılar 

19.30 Saat ayarı, ajans 

19.45 Müzik İnce Sa:z Heyeti 

20.15 Radyo : Gazete5i 
20.45 Temsil 
22.30 Konuşma (iktisat saati) 

22.45 Müzik:Radyo Salon Orkestrası 
22.80 Saat ayarı, Ajans 

22.4!3 Müzik : Radyo Salon Or· 

kcstrası 

23.00 Müzik: Dans müziği (Pl.) 
23.25/23.30 Program ve kapanış. 

TORKSôZO 

......................... 1 ........................................... .. 

1 
1 

ASRi Si NEMA 
SUVAREI 
8.45 

DA 

BU AKŞAM 
Şaheser filmler serisinden 

1 

MATiNE 

2.30 

Aşk, şehvet, his, gençlik tip· 
teri yaratıcısı sevimli sanatkar 

ROBERT TA YLOR 

UN ŞÖHRETiNE YAKIŞAN EN MUHTEŞEM TEMSiLi 

•• 
TATLI GUNAH 

ilaveten : 

Tiirkçe Sözlü 

Tarzan Geliyor 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : 

Yetiştiricilere bir yardım olmak üzere müessesemiz suni tohumlama 
laboratuvarlarında gebelik teşhisleri yapılacaktır. 

Yetiştiricil,.rin gebeliklerini teşhis ettirmek istedikleri kısraklarının 
idrarlarını aşağıdaki şartlar dairesinde haraya göndermeler : 

ı - Gı!b~lik ·~~1~:si için gönderilecek idrarın kısrağın son sıfad ta· 
;-;h~nden yüz gün sonra alınmış olması. 

2 - idrar şişesi iyice kapanmalı ve güzelce ambalaj yapılmalıdır. 

3 - Kısrak sahibinin açık adresi ve kısrağın son sıf,.d tarihi yazılmalı 
ve tahlil ücreti olan bir liranın şişe ile birlikte gönderilmesi lazımdır. 

12387 S - 6-8-9-10 11-12-13-15-15 

• 

ilan 
Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat. teminatı 

Cinsi Kilo Lira Lira Kr. 

~Pirinç 3000 (9000) 67 50 
Sadeyağ 4000 4800 360 00 

1- Adana garnizonu ihtiyacı İçin yukarda cins ve miktarlariyle mu
hammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı iki kalem erzakın 25-9-
940 günü yapılan ihalesi komutanlıkça pahalı görülmüştür. 

2- 15-10-940 1alı günü saat 10 da yeniden pazarlıtı yapılacağın
dan isteklilerin belli gün ve saatta teminatlariyle Adana Askeri Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 12406 

ilan 
Adana asliye 2 hukuk mahkemesinden; 

Adananın hurmalı mahallesinde oturan Mehmet kızı Meryemin ayni 
mahalleden Mustafa oğlu Ahmet aleyhine açtığı boşanma davasının yapı
lan duruşmasında; davalınamına çıkarılan davetiye mahalli ikameti sekiz 
senedenberi meçhul bulunduğundan bahisle iade edilmiş ve davacı da ha. 
len nerede olduğu belli olmadığından ilanen tebliğat ifasını istemiş olmak· 
la gazete ile ilanen tebligat ifasına muhakemenin 22-10-940 tarihine 
müsadif salı günü saat 9 talikine karar verilmiş olduğundan mezkur gün· 
de mahkemeye gelmediği veya bir vekil gönd~rmediği taktirde muhıkc· 
sine giyabcn bakalacatı ilin olunur. 12404 

Adana Askerleri sat~ 
dao· 

nalına Komisyonun 
1 - (25,000) lira ınub• 

Bedel ve (1875) lira muvakk81
0 minatı olan (5000) Adet kıl Ç 

pazarlıkla alınacağı evvelce ilaıı 
mişti. Talibi çıkmamıştır. 

2 - 16-I0-940 ÇarŞ 
günü saat 10 da yeniden pa~ 
yapılacağından isteklilerin belh 
ve saatta Teminatlarile Ada11• 
keı i Satın Alma Komisyonun• 
racaatlan. 12402 

Halkevi Reisliğinde~ 
Güzel sanatlar komitesinde 

hal bir cız alık için 9- ıo-940 
şanba günü intihap yapılacd1 

edilmişsede ekseriyat olmadı~ 
talimatname mucibiccc intıb 
19-10-940 çarşanba günü 
18' e talik edildiği ilan ofu nur. 

12403 

.• d 
Seyhan P. T. T. Mtı 

~ 

lüğünden : 
8-10-940 tarihinde e~'il 

si yapılacağı ilin olunan 12 bİ~ 
det beton karonun on gün ınii 
ası bir ay müddetle pazarlık8 

nulmuştur. 

Taliblerin -Mesai dahili . 
her gün müdürlük Binasında "1 
hm Sattın Komisyonuna müra 
rı . 12405 

Adana inhisarlar b~ 
müdürlüğünden; ~ 

Kolordu, Abi~in paşa cad; ~ 
riylc hükumet civarında 500.,..... r 

ton hacmi istiabisinde deposu 
ta kiraya vermek istiyenlerin lıı ~ lııa 
idaresine müracaatlara ilin ol~ \ 

11-12-l) 

az 
s 

-Ko-ı:a 
Ma. parlağı 49 
Ma. temizi 45 
Kapımah 60 

Y. f>amulu ~ 
Klevland 1 69 
Susaam 18 
K.buğday- 00 
Buğday To. 

1 " 
yerli 5,75 

Area 
1 

4,50 
Yulaf 4 

Rayişmark 
Frank ( Fransız ) 
Sterlin ( ingiliz ) 
Dolar ( Amerika ) 
Frank ( isviçre ) 

Umumi neoriyat 

Macid Güçlü 

Adana Türkıözü Mıtb•811 



EVıar? 

yok? 

• 
Çiçek ve 
İçcklerin musikiden boşlandıkla 
rırıı duydunuz mu? 
Aınerikada Radyo musikiyle çi 
tr üzerinde tecrubeler yapılmak 1 

· Alınan aetic4Jere ıöre çiç~k-
h'ıusikiden boşlanıyorlarmış, ev-.,. 
kullandığımız radyo makinele· 
etrafına konulan çiçekler daha 

çiçek açıyorlarmış ve güneşe 
•n ay çiçekleri gibi başlarını 
0 cihazlarına doğru Çeviriyor· 
ı. 

~Ymunlar (\r~sınd~ 
~iiyüyen bir çocuk 
cnubi Afrikada 12 yaşma kadar 

tJ. lllıymunlar arasında büyümüş 
..._~rıci çocuğu insanların eline gtç 
""tlır. 

~ 

ad Ç,nubi Afrikada Yohanesburg 
~''sitesinde antropolog profesör 
ı'1on Dart'm Afrikada maymun· 
~rafından büyütülen bir çocu· 
iİ7.erinde ilmi tctkikattı bulun 

bildirilmektedir. 
()aha konuşımıyıcak bir hal· 
tn maymuıllar tarafından kaçı· 
bu zenci çocutu ual 
da 12 yaşıfta kadar kalarak 
rnüştur. Kesif ormanlarda !onu 

k
üfen avcılar yakalamışlardır. 
• konuşamıyormuş, yalnız may· 

111
"- ~bi scalc.t çıka.carak bağ.Ltı · 

'-Şimdi k9nu~mak öğrepen çocuk 
\Ytııunlar arasında geçirdiği baya· 

•nlatmaktaymış. Söylendiğine 
t 

1 maymunlar tarafından deve· 
~urtalariylc m yv rla ve 
n ağaç kovuklarına yapmakta 
ları balla besleniyormuş. 

"-it t. 1na uzandı&ım taflanların yo 
il 11.n öbur kH_şesinde, iki kişinin 
lıı. 11lunu duydum. İki se\·gili ola· 

6 ~ tılı. Aranızda, alçak bahçe du· 
,, tııııu d. 

·~ 11 stunden yy.k .. el~n emır par· 
1 ~tin, bunları Narak okağa sar· 

it. flanlnr vardı. 
•dın: 

~ Gtcc ne gUzel ! 
k1

.Ye içini çekti. Bucalara yabancı 
11 t.. Ya bu ya:s için Kızıltoprağa 
\ıltıış bir ailenin kızı~ dı. Y ahud, 
tı~"dcn birine misafir gelmiş ola· 

t_.~elc, esınuı bana yapmacık 
ıı garip ahe9gi ile konu~tu: 

r~i .şörmeycli ne kadar var? 

'~·ay! .. 
~ İ ay öyle m\? ... İki u:ıun 

!{ illan varabb1! ... 
l::ın~n wiçi bir he,recanla doldu· 
~ ıtıın e<li.yordum. Muhakkak 
~t&uttu. Bu <Am11.n yarabbi> 
•~rıla d . b" .. . n Sl's, erın ır sevgıoın 

'l·.l· 
~ \lJ, 

•dın ,. k " . ·· 1 t k ' ' I t... ,,r t"6ı soy e mt' ıçın o a· 
""""du: 

gok mu .Macit't! ... 
. h Sema. Çok diye soralur 

~ı ~a ıl :aradım bilsen. Seııi 
il. ~•ın. Sensiz nasıl yaşadım 

tı g~'Joruın. Sensiz hayat, oıensiz 
~nı · 

er, İnan bana, ben senin e· 

ıtJRKSOZO Sahife S -
Fabrikalar:ıqıız~ lüzumlu ba~ı ~·I!· 
çalar memleketimizde yapılıyor 

lktisQt Vekilimizin tetkik ve müşahadel~r.i 
İstanbul : 10 (fürksôzü Muha~:~ 

r·sad'en) - Bir naüddettenberi Kart 
deniz viliyetleriode tetkik seyahatıo· 
de bulunan iktisat Vekili Hüsnü Ça 
k1r, dün V!J>Ur la ıehrifniıe gehajı
tir. 

Vekil kendisini karşılıyan gaze· 
tecilere ıu beyanatta bulunmuştur: 

.. - Gezdiğim yerlerde ve~ale· 

timizi ala~ad r eden iıl~rle mt~i'ul 
olduaı. ~-'!.;J~ mıhılli teftlCkülter ve 
hülllmet adımlartJ.le ıarü;tam: 

Turhalda antimuan m~denlerin 
den ve şeker fabrikasından başlıya· 
rık Murgul bılcır madenlerine ICadar 
gittim. Her tarafta vatandaşları da· 
ha çok çalışmak lüzumunu hissetmiş 
ve o yola koyulmuş buldum. Bilhas· 1 

H bugünün şartlarında bu nevi faa 

Şimal Memlekei:lerine 
ihFBeat meselesi 

Bir-p_\~nya Yıolunun açılma
sı, Hindistanın düşünces.i 

Londra : 10 ( A. A ) - Bir.
manya yolunun açılmasını Hind milli 
~ODfresi reisi " Harareti~ karşıla· 
dık ,. dem.i.ıti r. 

iki Yun~n ge~isi 
torp,iUenerek b~t ı 

Londra : 10 ( A. A. ) - 6700 
ton:uk Avyo Nikola ve 8500 ~onluk 
Antonyoı adlı Yunan ticaret gemi· 
lW Portckiı ~Iıtınd4 to Q. ~· 
rek batmıştır . 

Bir Japon gazet~sine göre 
Birmanya yolunun vaziyeti 

Tokyo : 10 ( A. A. ) - Nişi 
Sanbon gazetesi şöyle yazmaktadır: 
- " Japon kıtaları Fransız Hindi· . 
çinisinde bulunduktan sonu Bir· 
manya yolu eski ebemruiyetini kay· 
betmiştir . ., 

lstanbul : 10 (Türksözü muha 
birinden) - Tictret Vekaletinin ti· 
cari temaslarımlZl aıtırmak gayeaile 
şimal memleketlerine göodcrıceği 

heyetin iki azası, fzmirdeki ithalat 
ve ihtac•t tüccarlarımızla bu yolda 
gQ.!ill ik~ soora dün §ehrioıize 
gelmişlerdir. 

Burada da şehrimiz ith•lat ve 
ibr cıt~ıları ile temaslar ~ ıcak, 
şimal memleketlerinden alaca~ımız 
eşya ile satacağımız mallar ve nak 
liyatın hangi yclla yapılacağı bak· 
kında üicculal'.lmlwı fıkiduioi Qt
renecektir. 

Romanya Elen'e petrol 
ihracını ı~sa~ mı etti? 

Atina : 10 (ı.a) -Yun~njstanın 
Bükreş elçisi, Romanyadan Yunaniı· 
tana petrol ihracının mtn'i üz ,· e 
Romen hükumeti nezdinde teşebbüs. 
te bulunmuştur. 
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bedi sevgilinim! 

Birbirlerine sokulduklarını hisse· 
diyordum, OturÇ.lugum yerden yavaşca 
kalkbm' Eve do~ru yUrUrkcn, birbir· 
lerini Sl'Ven bu iki ins:ınm mesut ol· 
masını temenni ediyordum. 

Ertesi hafta; ayni köşede ayni 
tafl:ınlarm altma uzanınışhm. içimde 
bir yalnızlık hissi vardı. Kuçuk pen· 
ceresinde, yağız bir .ruzu canlandıran 
toprak damlı bir )löy oda ını kova· 
lıyan bakışlarımı, içimden çekip yıl· 

dızlarda dol::ıştırıyordıım. 

Gc.ne ayak sesleri du.rdom. Gene 
ayni erkek sesi tabii k.amariyenin yal
mılığını sö.rledi. Fakat -sen bilirsin
diyen kaduun sesi ve ismi değimişti. 

Hayret ettim. Bir haftanm içinde 
bu nasıl olmuştu. İki ay görulmedigi 
için hayatı zindan yapan sevgili ne· 
redeydi. 

Erkek gene konu7uyordu : 

- Sevdiğim ilk kadın sendin. 
Jçimin mukaddes kndını. Seni unu· 

tabilir miyim '~ Senı.İz geçen hayat. 

Sensiz geçen g•ınler. İnan bana, ben 
seııin ebebi sevgilinim. 

Bu sahnenin değişen kadın i~im• 

Jeriyle birkaç k ere daha tekrarlan· 
dıgmı duydum. Ili.Jdet1e karıtık bir 
merak vardı içimde. Kimdi bu adam,: 
kimdi. her yeni kadao önunde bir 
hafta evvelkileri unutacak kadar 
kendinden geçen adam ... 

Geçen akşam Kalamıştan döner• 
ken, eski bir çocukluk arkadn~ıma 

tesaduf ettim. Gözlerinin parıl tasın· 
dan anladım. ~lesuttu. Yanında e~

mer yakı) ıklı bir adam vardı. Gu
lum iyordu. 

Arkadaş bizi birbirimize tanıştır• 
dı. Onun ismini söyli.yen sesinde ince 
bir ltrperiş vardı. Bu magrur bakı~
lı adamı muhakkak seviyordu. Pira• 
ye dUşUncemi muhakkak anlamış gi· 
bi, kulağıma • cvlcnecegiz • di.) e fı· 
sıldadı. 

Bir şeyler .söylemege hazırlanır-

Jiyetin Üzerine ıayri mü.sait tesiriei 
yapan bidakıaa amillerin mevcut ol· 
biHına rajmen iılitiHlin hacmi, ev· 
aafı düşmemi,, bilakis kömürde, te· 
kerde, bakırda olduğu gibi diidr ba· 
zı şubelerde de artmıştır. Fabrikala • 
rımızın ecnebi memleketlerden ge· 
tirtmek ihtiyacında oldukları par~-
lardan bir kıımının atölyelerimiz tı· 
rafından yapılabildilclerini gördüm. 

Mısır P-arlamentosunun 
içtimaa da ve ti meselesi 

Kahire : 10 ( A. A ) - Nab11 
paşa , Mısır parlamentosunun içti· 
maa davet edilmesini taleb etmit 
ve fakat Başvekil buna lüzum ol· 
wadıtım ve bu toplantının bir ay 
sonra yapılacağını söylemiştir. 

lngiltere Japon ihtarJOf 
~l\~m ix t vermemiı 
Tokyo : 10 ( A. A. )- N{li Ni· 

1~11lngiltere Japonyanın ihtarına cb,m 
miyet vermiyerek Uzakşarkta yeni 
bir ıiyaaet takibine başladı. Çı9g • 
Kay . Şek fikrini açıkça izhar ~ı
tikçe müzakere lüzumsuzdur . ,, de. 
mektedir. 

Y.aba cı dil bilfq memur
lar i~in açılacak imtihan 

Yabancı dil bi en memurlar için 
Maarif Vı ki tince açılgıakta olan 
imtihanlardan üçüncüsü ikinci teşrin 
ayı içinde yapılacaktır. imtihan 
bu 'ene de lstanb,ut üniversitesi 
ile Ankara, Dil, Tarih - Coğrafya 
Fakültesinde yapılacaktır. 

ken kar~ısındaki insanıt itimad telkin 
eden esmer delikanlının e i kulakla• 
rımı tırmaladı : 

- Ben hanımefendi.) i bir yerde 
görmUşUm. Yuzu hiç ya\ıanoa gelme· 
di. 

Başımı hayretle kaldırdını . Beni 
tanıdığına şa~mamıştım. Bu <ıe s , ko· 
laklarımı tırmahyan bu ses bana taf· 
lıı.nlı "köşemi zindan eden sesti. Her 
hafta değişen kadmların ebedi se.,..gi· 
lisi olan sc~. 

Bir anda, bu ad:ıma inanan kız.· 

ları duşundum. Muhakk:ık oolarin da 
birer çocukluk arkadap vardı. Oa· 
lar da , seslerinin ince Urperişle • ev· 
leneceğiz • diye fıslamıflarc,h· 

Gözlerim ıslanmı tı. Sevildi~ine 
iııandı~ ı için mesud olan arkadaşım 
sevgili adama cevap vermemi bekli· 
yardu. içim butun karma karışıktı. 

Yu:ıume gözlerinin içi gUlerelc 
bakan bu ku~tah adamı tokatlamak. 
iııtiyordum. 

- Zannetmem, dedim. Sizi ilk 
defa görUyordum. Y aloız esiniz bana 
hiç yabancı değil. Sesinizi çok iyi 
t:ıoıyorum . .Ben çıkmaz okağa bakan 
buyuk bahçeli kö ktc mi<>afirim. An· 
ladınız deAil mi? Taflanları yola sar• 
kan ve tabii bir kameriye ören 
köşkte. 
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Salaife 6 TORKSôZO 1 1 Teşrinievvel ~ 

TürksOzü Gazete ve Matbaası · 

1 
1 

T •• k •• •• G İ • Okuyucularına, dünyanın her tarafında ur sozu aze esı: vuku bulan hadiseleri günü gününe ve.Tir •. 

• 
Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha-· 

Türksözü Matbaası: rita, BilUmum Matbaa işlerini Türkiyede· 
====~~========~== mevcut matbaalara rekabet eder derece-

de tabeder . 

• 
CüOt IKo~mo a 

a 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü J 
1 

1 Mücellithanesinde Yapılır. 
&::!&~ ,. 

TÜRKiYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Doktor Muzaffer Lokma 

Kurufuf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı \·e ihl::arsız tasarruf hesaplarına 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Lirahk 4000 Lira 
4 " 500 

" 
2000 ,, 

4 ,, 250 ,. 1000 ,, 
40 ı :ı 100 •' 4000 

,, 

" " ,, 
100 ,, so 

" 5000 ,, 
120 .. 40 ... 4800 ,, " 

,, 
160 " 

20 " 
3200 

·~ 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li. 
radan aşağı düşmiyenlerc ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylô!, 1 Biıinckanun, 1 Matt 
ve l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 

Seyahatten dönmüştür ve her gün muayel1 
hanesinde hastalarını kabule· başlamıştır. 

İlan 
Seyhan Vilayeti iskan Müdürlüğünden : 

Ebadı 

4 . OOXO , 08XO . 12 
4 . OOXO . 04XO . 12 
4 • OOXO • 02XO . 12 
4 . OOXO . 012XO • 12 
4 . OOXO . 08XO . 08 
4 . OOXO . 04XO • 08 
4 • OOXQ • 04XO • 28 

Metre mikabı 

1687 . 500 
525 . 000 
440. 250 

1860. 000 
1897 • 500 
952 . 500 
137 . 250 
7500 . 000 

·~ ~ 
1 - Saim beylinin çötten ormanından 11538 . 400 metre J1lİ~:e 

gayrimamulden % 35 zayiad ile eb'ad ve miktarı yukarıda yazıla ~ y1 

tenin kat'ı biçilmesi, Kayseri istasyonuna sevki, istasyonda istifi ~~ J 
gonlara tahmli 1 Teşrini evvel 940 tarihinden itibaren 15 gün ınudt. 
açık eksiltmeye konulmuş olup ihalesi Teşrinievvel 16 Çarşamba ,; 
saat 15 te Seyhan iskan Müdürlüğü binasında ihale komisyonunda f 

lacaktır. , 
\ 'k' 2 - Bu suretle alınacak olan kerestenin beher metre mı 1ı 

·---------------------------------------------· 
muhammen kıymeti 28 lira 35 kuruş ve tamamının kıymeti de 2 
liradır. 

Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeme Kurumuna 

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

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

3 - istekliler muvakkat teminat tutan miktarı olan 11881 lir• 
kuruşu ihaleden evvel mal sandığına yatırmış olmaları lizımdır. ~/ 

4 - Daha fazla tafsilat almak ve bu işe aid şartname ve rı>LI~ 
lenin örneklerini ve saireyi görmek üzere Kayseri, Sivas, Diyarı f 
fstanbul, lzmir, Konya, Niğde, fçel iskan müdürlüklerine, Gaziantef't ( 
raş ve Hatay Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüklerine mürac•'11 
dilmesi. • 12369 1- 4-8,..... 


