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Başvekilimizin Sefir- vı 
leritnizi kabulü 
Ankara. 2 lnUhab· . ' 1 ( TUrk•lizU 

Dr. Ret:~":•n ) - BafV•kil 
pl• IÇil•rı . •Ydam , BUyUk 
ce~ IUnan Hrnızden Ankarada bu 
ktıt· •ullah :Ydar Aktay , Ham· 

Cemaı H~Phl Tanrıöver ye 
• ••mitil •nu Tareyı kabul r . 

~~ 

BERLIN'DE --:::::: ÇOK UZUN = 
·d.ıBIR ALARM 
e hlnıan . 

.Nev . şehırlerine akın 
1 'li .) ark : 21 lnıf's ga (a. a.) - Nevyork 

,İr t 1 zetesinin B 1· d 
.. e grafta . tr 1n en aldığı 
ordu kırk 'k• şehrın saat yirmi 
•baL ' 1 dakik ~ •n ~a4t "k· a geçe başlayıp 

,,, fcesinc kad 
1 1 r yirmi iki dakika 

ırnı · nr dev •şnreti anı aden bir A· 
lir. B verdiği b" . 

S
i . u aların . ne ıldırmektc-
bıdıye lt d ışarcti B 1· '.l a ar . • er ın ae 

Jaretleriıı' Yerı]nıj,. l 1 
,ekt d" ın en u r o an a arm 
' c ır. zununu tc9kil et
>'&rb'! b 

anli,yöd 
•yriQJ t: al 

lllltazaın f l aronı işaretleri 
ır. B · a <ıı al l . . 

ı ıro saat d ar a vcrılmış· 
:t erd '"•ın d ıi . en "Oııra s k e en bn işa· 

• ~ U Önct avdet c:t-

ÜRD DA 
l\tııı' b Ankara . 

21 
ZELZELELER 

.ah Zarad~ ( Telefonla ) - Bu 
llye saat ü t 

Ld"v ve hliiteak'b ç e şiddetlice on 
~ anı. ed ı en ki . en iki . se z sanıye 

Yoktur. Zelzele olmuştur. Za-

Ziraat Vekilimiz Erkmen 
yakında Adanaya geliyor 

Devlet çiftlikleri için 

kiralanıyor; bir kısmı da 

büyük 
satın 

araziler 
alınacak 

Fuar Kapısının Gece giiriinüşü 

Fuarımızı iki gün ~çinde 

~<O>,<O><O><O> kü~ô 
Ziyaret etmiş bulunuyor 

1ZM1R : 21 (TÜRKSÔZÜ MUHAB1R1NDEN) - 1ZM1R BlR MAH

ŞER HALINDEDlR. ON BlNLERCE ZIYARETÇJNlN !STIRAIIATINI 

TEMİN lÇlN HER DÜRLÜ TERTiBAT ALINMIŞTIR. FUARIMIZI İKİ 
GONDE ASGARİ ALTMIŞ BİN K1Şl Y1YARET ETMİŞTlR. 

Bir kaç milyo..ı lira sarfiyle böl· 
gemizde tesis edilcctk olan yüksek 
vasıflı her çtşid tohum üretme çift· 
liğ'i etrafındaki faaliyet ve etüdlere 
başlanılmış bl!lunmaktadır . Bu cüm
leden olarak merhum Safa Ôzler'in 
tarlalarından 5,000 dönümlük bir kıs
mın satın alınması için Ziraat Veka· 
Jeti nezdinde teşebbüslere girişilmiş· 
tir. Oigcr taraftan merhum Ali Saib 
Ursavaş'ın 9,000 dônüm:ük Tilkıbu-

( Gerisi dörduncU sahif tdc) 

i Sovyet - İngiltere 
münasebetleri 

• 
f ngillz Oomlnyonlar Na
zırı Avam kamarasında 
beyanatında Sovyet- ingi
liz mOnaaebatını nsallha 
dolJru glttflJlni bildirdi. 

• 
Londra : 21 (a.a.) - Dominyon

lar nazırı Lord Caldecote harp vazi
yeti hakkında beyanatta bulunduğu 

sırada lngilJz. Sovyet münasebatındaD 
da bahsederek demiştir ki : 

Parti grupunda dün bir çok 
bi# Vekillerimiz izahatta bulundular 

"lngiliz • Sovyet mü~asebetlerinde 
görülen salah Jngiz hükumetinin dik
kat nazannı çekmiştir. iki kıt'a üzerin
de bulunan Sovyetler Birliğfoin dün
yanın bir çok taraflarında menfaatlan 
vardır. Ve bu menfaatler bir çok yer
lerd~ . Jngiliz imparatorluğunun menfa
atlen ıle temas halindedir. En basit bir 
ihtiyatkarlık iki memleket arasında iyL 

( Gerisi dörduncU sahifede ) 
ıs~ b ·ı --... I gı tere -h-.--. --

1 tetk·k sa ıllerınde 
1 faaliyeti var 

rd,t A 1 -....___:__ 
~P'I llıanıa r 

r.rı~ llgiltereyi 
ati kA L/ lJ RŞJ SAHiLDEN 
f 'J' ZUJll MENZlLLl 

~e 6 Plarla 
v[) ii v m ·· , e UŞ. 

~t ~J 12 - 14 Pusluk 
et t~~ l toplar kullanıldı 

./ ondra· 21 
_.,/ •l İngil' · (a.a.) - Birkaç gün 

t l>ar ız sahillerinde bulunan ma
şri)1 dıas Çalannı tetkik etmekte olan 

/. sıslann ·u t" l) r v 'l ş ne ıceye vardıkları 
Bu erı mektedir: 

rn( ~e~l~r Fransız sahillerinden 
~sop! trısı dörduıı cu salıifede) 

Ankara : 21 (Tütksözü m_uhabi
rinden) - Cumhuriyet Halk partisi 
meclis grupu bugün saat onda bir 

ictima yapmıştır. Grupta günün mcse· 

leleri hakkında görüşmeler yapılmıştır. 

Bu meyanda Haı iciye vekilimiz 
Şükrü Saraç oğlu son dünya hadise· 
!erini ve hükumetimizin noktai nazarı-

nı izl\h etmiştir. Mil.i müdafaa, dahili 
ye ve münakalat vekilleri de izahat 
vermiştir. Saat 13 de celseye nihayet 

verilmiştir. 

Adana. kadınlarının 
umumi hizmet sevgisi 
Askeri hastanedeki kursun ikinci devresine hazırlık 
Adanamız kadınları için şehrimiz yellerinden zaman zaman bahsetmiştik. 

askeri hastanesi tarafından "gönüllü Aldığımız malumata göre, bu kurstan 
hemşirelik,, için açılan kursun faali- birçok Bayanımız muvaffakiyetle dip

loma almıştır. 
Adana kadınlannın umumi hiz

metlere karşı hazırlanma yolunda gös
terdiği büyük sevgi ve alakayı gözö-
nünde tutan hastahane, Eyh11 15 de 
başlamak üzere ikinci bir kurs aç
maktadır. Kayıtlara on Eylfıla kadar 
devam etdHecektir. 

---~·----ltalyanların Yunan 
hududuı,da tahşidatı 

Londra : 21 (a.a) - lıalyanlar 
X~ın_anist~n • Arnavutluk hududunda 
bu~uk mıkyasta kıtaat tahşit etmek· 
t~dır. Metak~as dün akşam kral jorju 
zıyaret etmış ve uzun bir göruşmede 
bulunmuştur. 



Sahife 2 

AMERil<A MATBUATINDA 

.ALMAN HÜCUML i.RI 
INGILtZ MUKAVEMETİ 

Nevyork : 21 (•. •.) 

An merikan mı tbuatı • lngiliz 
hava kuvvetlerinin A!man 
hücumlarına kar~ı göster 

dikleri muvaffakıyete mütehassis ol 
muş görünmektedirler. 

Nevyork Jurnal American ga· 
zctcsinin Londra muhabiri diyor ki: 

Nazi ve lngiliz zayiatı hakkmda 
lngiliz hava kuvvetleri tarafmdan 
neşredilen raporlar, bitaraflarca en 
doğrusu olarak kabul edilmektedir 
ler. Bunun sebebi de yalnız beşeri 
imkan dahilinde sıhhatli bulunma· 
lan değil fakat Almanlara karşı 

lngilizlerin kazandıkları muvaffa. 
kıyetleri değerinden az gösterme· 
lerindendir . 

Nevyork Times diyor ki: 
Bu büyük hava muhınebesinin 

harikulade göıünüşü herkesin bir 
hakikat o!uak kabul ettiği Alman 
hava kuvvetleri kahir faikiyetinio 
isbat edilmemiş olmasındadır. 

Ncv}'mk: heralde tribüne di
)'OT k; : 

Yıldırım harp haftası yıldırım 

ncticclt!rİ vermemiştir . lngilterede 

ve coğrafi vaziyette Almanya ilk 
defa olarak bavada bir mukavemet 
görmüştür. Bu işte yeni bir şeydir . 

Hindistandan lstanbula 
dün çuval geldi 

İstanbul : 21 ( Telefonla ) - Hin 
distanôan çuval yuku ile istanbula 1 
gelmekte olan Triyandis ismindeki 
yanan vapuru Çanakkalde karaya 
oturmuştu. Gemi · bugUn kurtanlmış 
ve limanımıza gelmiştir. 

EminÖRÜ meydanı 
İstanbul : 21 ( Telefonla ) 

Eminönll meydanının tanzimi i~i sona 
ermiştir. BugUn asfalt dökulmeğe 

başlanmıştır. EminönU ile Unkapnnı 

arasın1 açmak için mUtedavil bir ser· 
maye ile işe başlamak kararını tat• 
bik için k:ırarlar almıştır. 

Trahom Başhekimi 
Trahom hastahanesi Başhekimi 

Bay izzet Bilger'in aylık ücreti 270 
liradan 300 liraya çıkarılmıştır. 

r 
T a r 

İngilere üzerine yapılan büyük 
hava akınlanna dair alınan tafsilat 
arasında, bence, en hazi!li şudur: 

Bombalardan bir kaçı bir mektep 
üzerine düşmüş ve ertesi gün yokla
ma zamanında "Namevcut., olduğu 

görülen bir veyahut bir iki talebenin 
kendileri değil, cansız cesetleri bulun
muştur. 

Mekteplere, sıralar üzerinde yıl· 
lar'ta dirsek çürüterek bilgilerini ar
tırmaya uğ-raşan talebelere karşı yıl

lardanberi beslediğim ilıP yüzünden 
bu haberi yüreğim sızlıyarak okudum. 
Aüyümüş kuştan ziyade yavru kuşun 

1ÜRKSôZ0 • 

Adana Kitap Deposu 

Maarif Vekaleti mümessili geldi; 
Depo için bir bina kiralan 

Maarif vekildinin şehrimizde bir --------------
kitap deposu açacağım ve bu busus 1 AD ANA TELE FONU 
ta faaliyete geçilditini, l ütün cenup 
mıntakasmın kitab ihtiyacının bu ki· 
tap deposundan temin edilect>kioi 
evvelce de yazmıştık. Vekalet bra· 
fından bu işe memur edi en Bay Ce 
mal Aktulga dün şebrimize gelmiş 
ve İşe başlamıştır. 

Halk partisi eski binasının alt 
kısmı kitap deposu yapılmak üzere 
kiralanmıştır, Gerek Devlet matba· 
asının ve gerek Maarif vekaletinin 
bütün neşriyatı bu depedan satıla· 
cak, mekteplerimizin kitay ihtiyaç 
ları da yine bu depo vasıtasiyle gü. 
nü gününe temin edilecektir. Ada· 
na için şüphesiz hayırlı bir iş olan 
bu hareketi memnuniyetle karşı a
rız. 

Modelcilik kursunu 
bitiren maarif müfettişi 

Vilayetimiz . Maarif müfettişle· 

rindeo Bay Zeki Dörtok, İstanbul 
ta, yare ,modelcilik kurrnnu muvaf 
fakiyetle ikmal ederek dün Şt hrimi· 
ze gelmiş ve yeni vazifesi olan Ha 
runiye eğitmenler kursu grup şe f· 

!iğini der'uhte etmek üzere Harurıi· 
yeye hareket etmiştir. 

Birinci kısım 
inşaat bitiyor 
Adananın yakında otomatik tele· 

fon'a kavuşacağını mUjdeleyen bun• 
dan evvelki habı.-rlerimizde yeraltın· 

dan beton kuntlt!r iç.risinden geçtcek 
olan kurşunlu kablolar için hafriyata 
bı..şlanıldığını ,!Jildirmiştik. Hafriyat 
yapılan caddelerde hafriyat ameliye· 
leri sür'at ve intizamla nevarn etmek
tedir. Po~tahaneden saat kulesint: ve 
yeni Halkevine kadar olan kısımlar· 

da hendekler açılarak beton kuntler 
yerleştirilmişti.·. Bundan başka 18-20 
tane de taksim mahalleri olan men· 
holler, beton odacıklar yapılmıştır. 

Gı.-çid olan yerlerdı-: geceleri çalışıl· 
makta ve bu suretle :seyrU~efer ioki· 
taa maruz bıralulmamııktadır. Saat· 
hane öoUııde şehir kaaalizasyo:ıuna 
tı.:saduf tdilruiş, mUnakalatın sekte:re 
uğramaması için demir borular ferş· 

edilerek buradaki ameliye de şur'at· 

l e intaç edilmiştir. 
Telgraf ve şebirl t'rarası telefon 

devrelerini islah ederek intizama so
kan ve dört senedenberi bölgeruizJe
ki buyuk mesaisi takdir hisleri uyan· 
dmm mUstakil t eknik teşkilatından 

( Gcl'İsi dördua cU snhifede ) 

FİYATLARI MURAKABE 
KOMiSYONUNUN iÇTİMAI 

Lise ve Ortaokul talebe 
kayıd işleri 

Valimiz Bay Faik Üstüıı'ün reis
liği altınd.ı fiyat ınürakahe komis· 
yonu dün bir toplantı yapmıştır. Bu 
içtimada, halktan bazı eşhasın es· 

Mektep inşıı•1 
______________ :;,_,;'_ 

Karataş köyleri içi•: 
devreli bir nıekt 

Karsta, nahiye~inin O~ 
köyünde. Oymaklmın yıkı~0,. 
lunan Çimeli, Helvacı, Yuıb. iT 
rügözü köylerinin de iştir•~ 
teşkilatlı bir ilk mektep b., 
pıf acatı ve buııa d•ir Vah 
Faik Ü3tiin tarafından eııiı' 
miş olduğunu memnuniyetle 
aldık. 

Saimbeyli kazısının Kar•'; 
Şanşa, Kan , Kayarcılc, D0! 
Akpınar köylerinde de bır' 
mektep binası yapılmaktadıt· 
inşaatları hemen hemen bitOI 
bu mektep binalarının kere' 
yaçlannı da Orman çevirge 
lüğürıün temin edl'!ceği ô}' 
tir • 

Dünkü İmtihaol . 
,J ·~ B ··ı . t pr o ge sanat ve ınşaa 

lerine girmek istiyen 32 t' 
d.. d A. .k ·..ıJ un e rıtmetı ve rest"' f 
tihanları yapılarak muvaf 
neticeler alınmıştır. illi 

O l 
.. 0 ol 

omuz arla ınuca re 

Cevhanda 20 köyde Z 
zanda 66 köyde 740 docrıt11 

rülmesi hakkında mükellef 
emirler verilmiştir. 

itle 

de 
yi 

Bir ihtiyar kadıO 111 

uykuda vuruld~ lisi 
, ni 

Osmaniyede Dereli köY" ibiş 
ma Erkit adında 45 yaşınd3~1 

C:el 
lü kadın evinin damın~ıı ~ e 
uzaktan gelen meçhul bıı' 

0 
sol kasığından yaralanarak , 
Yayılan tahkikatta fıstık tıır1' ıl .. '' 
rinden Abdurrahman Ayglirlr ta 
Aygün, Ahmet Evtaş, Hanefi ~ur 
Mehmet Dingil, Mustafa TııŞ· lln 

Lise ve Orta mekteplerde talebe 
kayıt muamelelerine 27 ağustostan 
itibaren başlanacağı ve bu yıl ilk 
mekteplerden orta mekteplere kafi 
derecede talebe alınacağı öğrenil-
miştir. 

lah Kırmızıtaş ve köy" ~beJtll 
· Sarpkayanın domuz öldurıırl ••tın 

tır . ~a~ 

nafhn şikayeti meseleleri ve fi yat 
mürakabesiyle tavzif edılen memur
ların faaliyetleri göden geçirilmiş· 

--------------------------, f enklerinden çıkan bir kurŞ "-iir 
öldüğü anlaşılarak suçlul8' lla -1 h D e • 

1 r s 
G0N0N MEVZUU 

ölmesinden, yetişmiş ağaçtan fazla 

körpe fidanın devrilmesinden mü tees· 
sir olmazmısınız? 

Henüz okunmamış kitapları delen 
bomba parçaları, mürekkep hokkala· 

rına dolan kan pıhtılan ve bir kaç 
saat önce oyun oynanan bahçedeki 

trajedi! Öğretmenlik etmemiş de ol

sanız, bu trajedinin sızısını duymaz
mısımz? 

Belki de o gün veyahut ertesi 
gün o mektdbin programında birkaç 
tane tarih dersi de vardı. 

C derslerde ö~ntmenler, çocuk
lara yirminci asır Avrupasından, müf-

' redat programının anlattığı çerçeve 
ve çevre içinde, bahsedecekler, mede· 

niyetin ulaştığı terakki ve tekamül 
merhalelerini tekrarlıyacaklard~. 

Aceba, bir gün sonraki yokla· 
Nada birkaç talebenin "Namevcut,, 

görünmesine yol açan bu trajedi, za
vallı çocuklar için eıı ibret verici ta-
rib dersi olmamış mıdır? T. 1. 

verilmişlerdir. 

:9: _.,,,-

Meşhur bir yaıılc/t 
Eankesicilikten 6 a}' 1ı: 

kadar da polis göz ne.ıart J 
mahkum iken firar eden fil ııı 
kesicilerden Beşiktaşlı os ~ lııın 
Afyonkarahisarda yJkalaP8 lılı 
mize gönderilmiştir. Sil; , lan 
ikinci ceza mahkemesinde Gk 
mahküm edilmiştir. :Gnf 

ŞEHiRDE HA~ek 
Ş "k yu 

ehrimizde dün g~ 6JI fllır: 
hava hafif rüzgarlı idı • . bil rb 

:-------------------------------------------' cak gölgede 38 derece)'• •n 
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1 " CONllEUK. CAZETE - ADANA 

Abone Şartları 
12 Aylık l 'WO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
Abone bedeli degişmez 
yalnız posta masrafı 

zammedilir. 

2 - ·ilanlar için idareye 
müracaat edilmelidir . 

Bütün Fransız 
ınilletini mes'ul 
tutmak lazım ! 

----....--
Mlllno : 2t a. a. 

~ ransada harbin mcs'ulleri r aleyhinde açılan dava hak· 
p 

1 
kında tefsiratta bulunan 

e opo o d'lt ı· 1 
~ )'az k a ıa gazettsi şu satır arı 

ğf'' rna tadır : 

Vichy'd d. d e a lıye nazm tarafan-
an yapıla b ol diva b n eyanata göre, Riom 

i~tj11. ~~ daşlıca barb mcs'ulleri ile 
t ; 6a e ecektir. 
ıa11 Hakikat' .. 
d Lebıun'd ' soylemek lazımgeJirse 

oı f bi ilan dan Daladicr'ye kadar har-
f e en büt"' ' harbin .1.. un hükumet azası 

ı anını Alın bl' 'I. t 
nıiş olan el . anyaya te ·~ e -

el 
olan p 

1 
.. çı, bu kararı alkışlamış 

tt ar f\ntent d' 
"" rek .. . 0 azası, gazete ı · 
zo ri thourll~rı ve büyük seçici kütlcle· 

' asa L~t .. 
Ilı Unutmamak u u~ F cansa suçludur • 

ı:f nıccı· . .. lazımdır ki Fransız 
ısı alen· 1 

de h b' 1 0 nııyan ilk celsesin· 
ar l ila . . ' 

yi 543 . n etnıış olan Daladıer -
ı~ reyın İtt'f k" . . nıecr . 1 a ıyle tebrık etmış 

ı31 reisi lk 
d~ ~sin kat'" b' a ışlar arasmda mec· 

hİ t . 
1 ır Stırette Fransız birliği· 

~ eyıd eyi . 
> llbi~tı" y enıı~ olduğunu bildir-
~' 1' • al ccl.st:ye . . nız komünist meb_uslar 

tnıiyen ·~hrak etnıemişti. Harbi is-
, oı:nünist~:lnız bunlar olmuştur. işte 
ısfl•eri I rden mebusluk sıfatının 
r ı- a •nrn 
o. cim ed·ı ası, senelerce hapse mah· 

1 ıneı · efı dur. Eğe erı. sebebi sebebi bu· 
Ş· rın Yani ~ hak~katcn bütün suçlula· 
e~~ıu ed')' ransanm muhakemesi ar· 

rıe ı 'Yorsa b . k b'b k 
ıı'<ln Yal u ·~ anca ve ı a 

ı.ırı nı:z ko .. . b 1 d 
111Ürckk " ~unıst me us ar an 

r bak . ep hakımlcr önünde yapıl· 
ıeabedcr, . 

~nıerikan halkını harbe 
it'~ teşvik meselesi " 
ı:tİ 
~~ v . 
ıJl' İ aşıngton · 21 a a - Stefani 
tı~ •nsı bildiriyo~ : . ' 

çlı.lı Ayan meclisi ıde demokratlar 
ı ,, •n Cı k 

Glc e) ~r. Amerikanın Fransa bü . 
İinl Çtsı B. Bullit tarafından son 

V ek erde. s~ylenen nutku tenkit ede-
demıştır ki : 

"6~ B B ll"t'· k · ı " · u ı ın nut u, Amerikanın 
f.ı1 z~ olmadığım bizznt itiraf ettiği 
bl'•r ~ halkı teşvik eden bir hitabe· 

en •oka bir ıey detildir. 

TORKSôZO 
QC n=;t: -

Italyan'lara 
beyanname 

1TAL YANIN E B E D l 

D Ü ŞMANI OLAN 

ALMANY ANIN BÜYÜ· 

MESİ İÇİN Ml KANINI

ZI DÖKÜYORSUNUZ? 

Roma : 21 ( ı\. A.) - Stefani 
ajansından: 

Öğleden sonra çıkan gazeteler 
düşman tayyarecilerinin üzerinden 
uçtukları mıntakalara bombalarla 
birlikte attıkları risalelerin tam met· 
nini ncşretmektedirler. Bu risaleler· 
de şöyle denilmektedir: 

"ltalyanlar, ln~iltere ile İtcılya 
arasında harbi intaç edecek mahi· 
yette hiç bir mesele çıkmamıştır. 
Fakat Almanya'nın teşviki ile hiç 
bir zaman ihlal edilmemiş olan İn· 
giltere ile f talya · arasındaki sulh 
haincesine bozulmuştur. Şimdi lngi· 
liz bombardıman tayyareltri harbi 
ocaklarmıza kadar götürüyorlar. Kı· 
lmcını kalplerinize tevcih eden lngil · 
tere değil Hitler'dir. 

Hava akınları kurbanlarının me 
suliyeti Hitler ile onun ltalyan ave
nesine aittir. ltalya'nın ebedi düşma. 
nı olan Almanya'nın gittikçe büyü 
mesi için mi kanınıZJ dökmek isti· 
yorsunuz?n 

YUGOSLAVYA' DA 
Y EN f ISLAHAT 

Belgrat : 21 a. a. - Stefani: Dün 
istifasını veren Yugoslavya milli ban· 
kası müdürü Trotiç'in istifasının ka· 
bul edild iği resmi bir tebliğde bildi· 
rilmektedir . 

Yarı resmi mahf iJlerde beyan 
edildiğine göre Trotiç'in uzaklaştı· 
rılması mali sahada olduğu · gibi si· 

yı! si' ve içtimai sahalarda da hüku· 
metçe derpiş edilen ıslahatın tatbiki 
imkanım verecektir. Bu Jslahalın ne· 
!erden ibaret olduğu 26 Ağustosta 
Sup - Hırvat itilafının yıldönümü mü· 
nasebetiyle resmen ilan edılecektir. 

Oiger cihetten bilctirildiğine göre 
dahiliye nazırı muavini Kalanti, neza· 
·et emrine alınacaktır. 

~
Hitler Musoliniyi 
dün tebrik etti 

Roma : 21 (A.A) - D.N.B. 
bildiriyor: 

Berberanın işkalı münasebe
tiyleFührerirı Duceye gönderdiği 
tebrik telgrafına Duçe aşağıdaki 
telgrafla cevap vermiştir: 

" Şarkt Afrikada lngiliz kuv. 
vatlerine "karşı istihsal edilen 
muvaffakiyet münasebetiyle bana 1 
yolladığınız tebriklere ordu ve 
kendi namına teşekkür ederim. 
Samimi selamlar - Musolini11 

lngiltereden Amerikaya 
gelecek elli destroyer 
Vaşington : 21 ( A. A. ) - Sa· 

Jahiyettar bir ~ahsiyet , yakında elli 
destroyerin İngiltereye sevkedilebi 
leccğini söylemiştir . 

Belçikanın büyük altın 
serveti lngilterede 
Brüksel : 21 ( A. A. )- D. N. 

B. ajansı tebliğ ediyor : 
( Milli Belçika bankası ) nın 

resmf gazetede bildirdiğine göre 
Belçikanın sabip olduğu 21 milyar 
700 milyon altın franktan bugün 
Belçikada ancak 155,184 altın frak 
kalmış, mütebaki kısmı Pierlot hü
kumeti tarafından daha evvelce in. 
gilter~ye gönde~ilmiştir, 

Romanyada yahudiler 
askere ahnmıyacak 
Bükreş : 21 (A. A.) - Yahudi 

ler aleyhinde son günlerde neşredi· 
len kararnameler neticesinde Romen 
ordusunda seferber edilmiş tahminen 
100.000 yahudi terhis edilmiştir. 

Yalnız bütün yahudi doktor ve ec· 
zacılar hizmette bırakılmışlardır. 
Macar ~e Bulgar ekalliyetler de ter
his edilmişlerdir. Alman ekalliyetler 
de askeri hizmetten muaf tutulmuş · 
tur. 

Alman harp esirleri 
Berlin : 21 ( A. A. )- Mütareke 

hükümleri mucibince Alman harp 
esirleri Fransadan avdet etmiştir. 

Sahife 3 

Mısırın istila 
planı meselesi 

lngiliz filoları bunu 
çok güçleştiriyor 

Londra : 21 (a. a.) - Roy ter a
jansımn havacılık muhabiri, İngiün 
tayyarelerinin yakın ve orta şarktaki 
1tnlyan hazırlıklarını haber almakta· 
dır. 

Londrada söylendiğiııe göre, bu 
hava harelı.atiyle İngiliz donanmasının 
yaptığı tesirler Muır'ın · istilası için 
yapılmış olan projenin tatbikini gecik· 
tirmiş buluomaktadir. İngiliz hava 
kuvvetlerinin liucumları İtalyan hu· 
cuınlarmdan yUzde elli nisbette fazla
dır. İngiliz zayiatı duşman zayiatın· 

dan çok duiJ bulunmaktadır. 

Adet itibariyle ekseriyetle daha 
dun olan ve son lngiliz tayyı:ırc mo · 
dellerinc malik bulunmıyan bu hava 
teşekkullerinin faikiyeti, daha iyi bir 
antrenman ve daha mulı.:emmcl bir 
muharebe kabiliyetini is bat etmekte · 
dir. Libyn'<la

0 

530 tayyareleri oldugu 

tahmin edilen İtalyan piletları, daba 
serin havalar bekler gibi görUnmekte• 

dirler. ltaly ada ol"ta şarka tahsis e· 
dilmiş 1500 fay ynl"enin mevcut oldu.· 

ğu ı;annedilmektedir. 

Haber almdığıııa göre, İtalya, 
Habcşistanda bir isyan arifesinde bu· 
lunan bir .lwum halka ve bilbassa Ta· 

na gölU ci ırarındaki ahaliye kuşı, ha· 
1 

va kuvvetleriyle ceza~ mahiy ette nU-

mayişler yGpmnk mecburiyetinde kal
mışlardır. 

İn$İliz deniz zayiatı 

Londra : 21 ( a, a. ) - Bugün 
selibiyettar bir kaynaktan öğrenil· 
ditine göre 11/ 12 Ağustos gecesi 
biten hafta içinde ceman 32.257 ton 

hacminde dokuz lngiliz gemisi batı· 
rılmıştır. Bundan evvelki hafta 60 

bin ton hacminde n gemi batırıl

mıştı. 

Maltaya hava hücumu 

Londra : 21 ( A. A. ) - ltalyan 
hava filoları Maitsya taarruz ede 

r ek infılak ve yangın bombaları at . 
tılar. Bir ölü vardır. Yaralı yoktur. 

( 
00N0N MESELELERi 

~=======m 

KARŞl81NDA 

• 
) 

Spor alanları inşaatı 
Başvekfüet Koordinasyon heyetinin halihazır dünya 

vaziyeti dolayısiyle, yaptırılacak veya yapbrılmakla bu· 

1 . t bazı tahditler vhzettiği ve bu kararın . geunan ınşaa a 
nel direktörlük ve bölgeler tarafından inşası mutasavver 

Sp 1 1 d Şu··mul sahasına aldığı malumdur. or a an annı a 
Beden Terbiyesi genel direktörlüğünün Başvekalet 

nezdinde vaki olan bir teşebbüslü neticesinde, faula mal· 

zeme sarfını istilzam etmiyen açık spor alanları ile, az 
bir malzeme sarfiyle vücude getirilebilecek olan atış po-

ligonlarının inşasına müsade edilmiştir. 

Her şeyde olduğu gibi, bu da hükumetimizin isabet
li bir kararı olmuştur. Genlik faaliyetleri bu suretle sek
teye uğraIDJyacak ve memlekette sporun inkişafı haye-
sine sür•atıe yaklaşılmış bulunacaktır. · 



~ADYO~~~~ === BugUnkU Program = 
7 30 Program ve memlekt:t saat 

ayan 

7.35 Müzik : Hafif program (Pi.) 

8.00 Ajans haberleri 

8.1 O Ev kadım yemek listesi 

8.20/ 
8.30 Müzik : Hafif pıogramm 

devamı 

12.30 

12.35 

12.50 

13.05 
13 20 / 
1400 

1800 

ı~os 

18.40 

19.10 

19.45 

20.00 
20.30 
20.45 

2l.15 
21.30 
2l.50 

Program ve saat ayarı 

Müzik : Müşterek ş _rkı ve 

semailer 

Ajans haberleri 

Müzik : Saz eserleri 

Müzik : Piyano ve org ile 

dans parçalan 

Pragram ve saat ayarı 

Müzik: OJa Müziti (Pi ) 

Müzik : Radyo caz or 

kestrası 

Müzik Fasıl heyeti 

saat ayarı aians haberi 

Müzık : Türk 

Konuşma : 

Müzik : Dinleyici dilekleri 

Konuşma (sıhhat saati) 

Konuşma (Radyo gazetesi) 

Müzik : Büyük bestekarlar 

serisi No. 4 : Liszt 

22.30 saat ayarı, Ajans haberleri, 

22.45 Müzik : Cazband (Pi). 

23.25/23.30 Yarınki program, ve 
, 
ır.apanış 

Adana Telefonu 
- ikinci sahifeden artan -

bir mUfetti~, genç ve JnUgtedir bir 
muhendisimizle birlikte, şimdi de teş
killtıo bu modem buyuk i~i Uzerinde 
gece yaı:ısmdan sonralara kadar itina 
ile çah~makta olduğu görUlmektedir. 

Birbuçuk, iki aya kadar Adana oto· 
maHk telefon faaliyetieio birini kıs· 
mıoın sona ereceğini ka vvetle tahmin 

ve Umit edebiliri~. 

Slhi mücadeleler · 
Bahçe köylerinden 1666 ve ko

zan köylerinde de 4692 kişi üzerin 

de bit mücadelesi yapılmıştır. 

1 •· A K A L A R 1 

Tuzlu su 
Vapurun doktoru çok garip bir 

adamdı. Tuzlu sudan başka bir iUtç 
bilmediği sanılabilirdi . Çünkü hcrııen 
hemen her hastalığa tuzlu su tavsiye 

\ 

etmekteydi : 
- Nezle mi oldunuı.? Burnunuza 

tuılu sn çekiniı · 
- Boğazın mı a~rıyor ? Tuzlu 

suyla gargara yap . 
- Karnında ağrı mı var ? Kar· 

nma tuzlw suyla kompres yap. 
Bir gün doktor vapurdan karaya 

çıkmak üzere filik~y~ binerken aya~ı 
kayarak denize duştu . Vapurda bır 
teliiş! Fakat kaptan telaş göstermedi. 
Yanındaki ikincı süvariye : 

- Merak etme yahu, dedi. Teh· 
likeli bir şey yok. Sadece bizim dok-
\. or ec:ırneılrıe indi 1 

. ,. 
Atatürk ve lnönü Türkiyes• .. 
büyük istikballere namzettir; ~ 

•• 
lzmir Fuarı muazzam birı eserdir 

ad 

Lord Loyd ve Lord Emeri Türk milletine Londra radyosundan birer ü 

hitabe ile İngilizlerin büyük sevgi ve selamını gö~' 
Ankara: 21 {a.a.) - lngiltere müs 

1 
r 

Sovyet-lngiltere temlekat nazırı Lord Loid ve Hindis- z· t v k·r . k~u 
·· b f • tan nazırı Lord Emeri, lzmir fuarının ıraa e 1 imiz ya ine 

munase et erı açılış~. mü~ase~etiyle Londra r~d~osu~- Adanaya geliyor ~'ö 
( Birinci sahifeden artan ) ~a .soyledıklerı nut.uklar~a, Turkiyenı.n ıla. 

bir anlaşmayı amirdir. ılerı adımlarını lngılterenın memnunı- ( Birinci sahifeden artan ) :'I 

lng-iltere hükumeti, diğer memle- yetle takibettiğini, fuarın büyük bir . . . '(JJJll_ 
eser olduX-unu, Türkiyeyi çok yakın- cağı cıftlıA't de on sene ın . 

ketleri idare eden hükumet şekilleri ıs ık 

d 
dan tanıdıklarını rüzel lzmiri, şirin kiralanmıştır· Bu araziler şimdi 1 11 l 

ile alaka ar değildir. O, muallak me- ~ 
selelerin halli ile meşğuldur. Öyle zan- lstanbulu, Yeşil Bursayı müteaddit def· muk üretme çiftliğinin birer 007ct 
nediyoruz ki, iki tarafı da tatmin ede- alar ziyaret ettiklerini söylemişler, olacaktır. Bu suretle büyük t 
cek iktisadı bir anlaşmanın temelleri Türk milletine sevgi göndermişlerdir. üretme çiftliğfoin te~isine ciorı' ' b 
mevcuttur. Her iki nazır bu hitabesinde, adımlar atılmış olmaktadır . de 

B. Molotof'la yaptığı mülakatlar Ebedi Şef Atatürk'ten ve Milli Şefi· . . t ıl' b 
esnasında Sir Stafford Cripps deruhte miz lsmet lnönü'den uzun uzun hah- Bu genış cephclı memleke ~· 

setmiş, lnönü'nün rehberJiXfode ilerli- daha sa~lam esaslar üzerinde le 
ettiği güç vazifeyi cesaret ve muvaf- ıs 1 
fakıyetle başarmıştır. lngilterenin sefiri yen Türkiyeyi büyük istikballerin edilmesi ve çizilen pıogramın ta S 
bu müzakerelerin ticaretimiz için olan beklediğini anlatmışlardır. yollarında yürünülürken çiftli~! ç 

ehemmiyetini çok iyi bilmektedir. Baş- kurulacağı noktalarda bizzat ıe~ Lu 
lamış olan bu müzakerelerin yakında İngiltere sahillerinde le~de bulunma.k Ozere Ziraat "'~ 
anlaşmalarla biteceği ümit olunmak- tetkik faaliyeti var mız Bay Muhlıs Erkmen'in de 1' n 
tadır. ( Birioci sahifeden artan ) da şehrimize g-elece~i sevinçle ~ 
Macar _ Romen rngiltereye atılmakta oran uzun men- aımm•ştır. ,, 

zilli Alman toplarının obüs parçaları· Mezun bulunan ve meıusaif llc~ 
ara Si ihtilaf 1 ! dır. Bu obüslerin 12 - 14 pusluk top- Kütahyada geçirecek olan Zir•"~ ~ 

lara ait olduğu zannolunmaktadır. dürümüz Bay Nuri Avcı bu ıtı11' 81 

Macar istekleri kabul 
edilecek gibi değil 
Bükreş : 21 (a.a.) - Transilvanya 

hakkındaki Macar ve Romen teklifleri 
arasındaki büyük ihtilat Bükreş ma
hafilinde bu müzakerelerin yeniden 
başlıyamıyacağ'ı hakkında bir kanaat 
uyandırmaktadlr. 

Hükumetin organi resmi (Roman
ya) gazetesi Macar tekliflerini {müba
legalı) ( akılalmaz) ve ( gülünç) ola· 
rak vasıfl ad.ırmaktadır. 

Bu gazete aynı zamanda şunları 

da ilave ediyor: 
İyi bfr anlaşma yalnız bir nüfus 

mübadelesi ve hudut boyunca bugün 
Romanyada mevcut olan 1,350,000 
Macarı ihtivaya kafi gelebilecek bir 
arazinin terki esası üzerine yapilabilir. 

Bura da ileri sürüldüğüne göre 
Romanya Macaristana ancak nüfus 
mübadelesi esası üzerine bir kısım 
arazi terkedilebiledektir. 

150 kilometre azağa kadar ata- 1 _. ... _ ere dair Vekaletten iuhat ..-;\;e 
bilecek toplan yapmak hususunda ,4f 
bile teknik bir müşkilat yoktnr. Fakat üzere dünkü Toros ekspre.s.iyJ& 

11 
• 

bu toplar çok pahalıya mal olur. raya gitmiştir . •n 
Bundan başka endahtlarda isabet ih· Çukurova tohum üretme çi•k 
limali çok azdır. Bu çeşit topların nin sahası lçcl, AnteP-, Moraf: , ~ 
askeri bir netice vermiyeccği kanaati ~ 
vardır. Filhakika hedeflerin bombard- Diyarbakır, Elazıg ve Tuncel ~ 
manı tayyareler tarahndan idare edile- dar uzatılacaktır. Bu bölreler~ 
bilir. Fakat bu tayyarelerin imhası muk ekim sahaları bulunan ye a 
daima mümkündür. Bir topun menzili Amerikan pamuk çeıidi tohulfl~8 
ne kadar uzun olursa, isabet kabili- üretilmesi hususunda daha şi01 urı 
yeti de o kadar azalır. tedbirler aranmağa başlanmıştır· ıs 

Eğer Londra bu toplarla bom- ı 
bardıman edilecek olursa filhakika Çukurova tohum üretme ç fle 
rastgele atılacak mermilerden bir ka- bilhassa pamuk, butday, arpa "'/le 
çımn şehre isabet etmesi muhtemel- laf yetiştirecek , bu çeşid ıİ'İ g 
dir fakat hatırdan çıkarmamalıdır ki, içiu yüpsek vaslfh muazzam 1 

büyük harpte Almanlar 115 kilo ağır- getı'recekrı·r· -stokları meydana 
lığında mermi atan ve 130 kilometre 
uzağa giden toplarla Parisi de bom bar· 
dıman etmişlerdi. Fakat bu topların 
manevi tesiri çok az olduğu gibi an
cak 256 kişinin ölümüne sebeb 
olabilmişti. Ve .sonra bu toplar ancak 
60 mermi atabiliyordu. 

-
•ın 

Mezarhkta esrar içeri"~ 

l l l l l l l l l l l l l l l l I ~ÜN ON 
TAR l H VE 

COGRAFYASl 

Emin oğlu Hammıl s;;I~' 
adında birisi Ufucami meıar:-:ı; : 
esrar içerken suç üstünde yP ırı 
rak adliyeye virilmiftir. /.b b 

•''~ Yuvanın saadet ve "~~ · 

Martinik . adası 
Bu ada, garbi Hindistan adaları dediğimiz adalardan biridir rüzgar 

üstü adaları denilen grup içine girer ve Dominika ile Santa Lucia adası 
arasında bulunur. 985 kilometre murabbaından itibaren bir sahada 244 
bin oüfuzs vardır. En mühim şehri, adananın idare merkezi olan Fort· de. 

France'tir. 1902 de ada üzerindeki Pelee yanar dağının indifaı esnasında 
harap olan ticaret merkezi idi. Şimdi bu faaliyet hep For-de-France'e 

geçmiştir. 1635 den beri bu ada; Fransanm bır müstemlekesi olarak ida-

re edilir. Adanın başlıca mezru&tı şeker kamı~ıdır. Bundan şeker ve rom 

yapılır. Adada külliyetli kakao da yetiştirilir. Muz, tütün pamuk gibi zi-

raatlan da mühimdir. 

doğuran, Aile dütümünü i'., '• a ,e•• .. ra 
lendiren çocuktur. Çocuğu v!j,a 
vilmekten mahrum bikes .>" C7 fi tJ 
da hatırla yılda bir lira .;er ~ 1 • 
Esirgeme Kurumuna Oye 

0 )dçı 
,...../ .u 
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Bu 
Nöbetçi 

trrı gece li 
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Mustafa Ribt 

Kale Kapıııada . 
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aııları dcniıcen fayda görrne
le çalııırkeıı ıaııeıten istifado 

it İıtiycnlcr niçiıı olmasın. 
:Unef, gerçi, sıhhat vereıı iyi 

d
aayodur. Faltat lıer fcydeıı eY· 

Akdenizdeki . 
donanmasın ın 

lspanvoı 
vaziyeti 

ok.tora •t L • 

U 
gı ıac111. fU'thr.IBıa bura· 

C Def tcd · · d ._. &Yasan en ve banyoıuıı· 
.ıuaalcri · t"f d 11 •s t a e edemiyeccklcrİ• 
•aca kavd t k • . 

.8• .; c ıne 11tiyoruz: 
ar kere k 

d&ıl dola ı Çocbu yatalı kan lıucu-

Deni~ inşaato 
d Y• uyumu, elanlar, o 

er e faal d k 
• cm aybedonlor ya· 

.Y~aıurtıamalarda iltibaba tutııl
;_~lar, bir de basur memeleria· 
<l.ll&tstzla)ı L ( 

ÇCllcn er CgUoeı ban· 
.Y•par\a 

Cf b raa rahatsıslakları artar. 

0 •nyosuodan lıiç olmazsa aeki• • 
ncc baela 
it · ., Y&rak pek az et -.e lıi9 
sıa Vcaı k 

rı gU~c ~ Yİyerdc perhiz yap• 
azalt. f •:ıyoıunun verecf'ği za-r. 
Kıraci~ . 

6Crı 11 • 
gU0 c

1 
b )orgun, bozulmuş ol-

7.Ui b' anyosu yapm ... ·a ehem· 
ır illa "d· .; nı ır. 

O· l"rı Uzc • d 
buluna lrın e şUpheli, kara leke· 

nar b 1 
c beni . ' e e vUcutlarınan Uze· 
banyo:\:• çok bulunanlar da gU 

Guncşi ~ ıı.pınaktan çekit&ıelidir· 
eri fen: b~fılı.ları o lekeleri ve 
Sık, sık hır hastalı a çevirebilir. 

- ,,ı çckotck eaı de devamlı bas ağ
tf"",bU.) Uk &~o~~ banyosu yap~•.)'& 

ınanıdır ti . 

hghayd . 
kıta an Ingilizlerin 

atı ç k·ı· 1 rh e ı ıyor 
• ay 21 ( A 

lngiliz k t ' A.. ) - Şanghay· 1 . b ı aat.ın 1 Ugü0 ba 
1 

ın çekilme ame· 
~ek ilk k ti ş ayacaktır . Hareket 

. ı a ar J 1 ışgali alt apon asker e· 
ında b ı 

" geçerek u.unan mınta· 
lctır . vapura irkap olu-

------" nıen . ~anla genııleri İngiliz 
rına . . 

B-k gırmıyece k 
u reş . 2 t 

11n fngil;e (A.A) - Alman-
" reye k ·ı· .. sırıda b 1 arşı ı an cttığı 

le R u Unduğu abluka dola-
fi ornarıya hu-k .. . b .. " 

en gern·ı . . umetı utun 
J. girıneaiı ~tının lngiliz limanla-
~etmiştir. 

lspınyol dooınmHına bir baka. 
lım: 

Bu donanma dahili harpten ev
vel de küçük bir donınmı olmakla 
beraber ne de olsa bir kuvv~t ifade 
edebilirdi. Fakat dahili harpler ti· 
nasında donanmanın bir kısmı 
Madrit hükumetini, bir kısmı da 
Franko hükumetini tutarak iki kıs. 

ma ayrıldı. 
Bu sıralarda donanma şu cüzü· 

lerden mürekkepti: 

iki tane dritnot saffıharp gemisi, 
10,000 tonluk iki kruvazör. Adetle· 
ri doğru olarak bilinmeyen drnizaltı 
gemileri. l 6 ğambot. 

Fakat söyle diğimiz ayrılma ne· 
ticesidir ki bu kuvvct~er dağıldı. 
Bu arada Balear kruvazörü torpille
nerek battı. Bu kruvazör 8 tane 13 
santimetrelik yüksek zaviyeli topla 
mücehhez ve sür'ati 33 mildi. Coe· 
luiz kruvazörü de iki <.lef a tamir 
olunmasına rağmen ayni akibetten 
kendisini kurtaramadı. 

Avrupa burnunda baştan kara 
etmek mecburiy~tinde kaldı. Diğer
leri Libertad, Servantts, Mendez ve 
8 muharip Oran limanında Fransız 
Jara teslim olarak silahlarından tec· 
rit edildi. Bütün bu gemiler dahili 
harp boyunca çok fena kulia~ı~mış· 
tı balbu ki f ranko hükumetının e
li~deki gemiler ı is bet en . daha iy~ 
muhafaza edilmiştir. Netıce şu kı 
harp nihayetinde ispanya. donan~a-
51 çok zayıf bir hale geldı o~ bın 
ton~uk bir kruvazör; müteaddıt g~-
miler ve bir çok muhrip batmıştı. 
fspa;ya donanmasını yenid~a i~şa 
bir yığın masrafa ihtiyaç gosterıyor 

du. 

Yaz•n 

P. P. 

ispanya hükumetinin fena kulla
nılmış gemileri alelacele tamir etti-

1 

ği muhakkaktır. Fakat harbin nihı

yetindenberi henüz yeni bir gemi de. 

nizc indirilmeditine gere bu donan· 
maya başka hiç bir şey iliv~ ede
memiştir. Bu itibarla Almanya ve 

İtalyanın lıpanyol harp gemilerinden 

istifadesi pek cüz'i ve adeta hiç ka· 
bilinden olacaktırl. 

B. Çörçilin nutkunun 

bıraktığı tesirler 

Londra : 21 ( A. A. )- Royter 
ajansının Parlamento · muharriri ya
zıyor: 

8. Çörçilin nutku , sadece, emni

yet ve itimatla dolu bir adamın , 

yine emniyet ve itimatla do'u bir 

dinleyici kütlesi önünde yilphğı bir 

izah olmuştur. Nutukta baştan ni· 
hayetc kadar ne dramatik bir keli

me mevcuttu ne de onu dinleyiciler 

üzerinde en küçük dramatik bir te· 

sir yap•ı. Nutkun bahsettiği şeyler 

basit hadiselerdi . B. Çöıçil geçen 

haftaki hava muharebelerinden bah 
settiği zaman en büyük tezahürat 

ve alkışlarla karşılandı • 

Nutuk bitti~i zaman , bütün par· 
lamento azaları takdir ve tasviple-

:ini hararetli bir sur~tte izhar etti
ler • 

. oh ---~~~~~~~~~~-
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tclir; da~rnba ve cuma günleri gece 

•ına "k· 
onuşrnak . ?nı ıden sonra. Bczy- G l\:::!la a r.==\\ o e ~ 
r. •Çın bol bol vrıktimiz U U U 
at dok 

tvin k Uzda çok güzel bir bu-
Ya ı. apısını çalıyordum. Açtılar. 

' "-Crtdiın· 
a'iheı .• •.şık bir salonda' son 

buldu ' ,Cazıp bir bayan karşı-
uı eıt~· Beni eski bir dostu gi· 

. Sab laın saat onikide e\'den 
ay01 ~~ı:Jıkla beklediğim cuma 
kat 0 :Ye tekrarlandı. 
tlı~11\d Run Leyla kocasının ta
~ı 1.a~ bahsederken, gözünü 
irı ı. ıratık ~ık bir mantoyu al-

"Cnd· ' lltunu ısıne beyhude ricalarda 
•b·· da ılii.\'e etti. 

ıı nasıl 1 k -Cde 0 sa, ocasını şupheye 
ij rnü 11

•• bu tuvaleti nasıl elde 
Otsun saıt bir yalanla anlatacaktı 
olaın un Ya, Leyldya karşı neza~ 

ın azdım. Kocasının tahammül
L.nd~sclesi müteaddit def'alar 

Birkaç defa kendisini daha sı~ 
görmeği teklif ettim. Kabul etme~ı. 
kocası yalnız ve ancak çarşamba gun· 

leri e\'de yoktu ... 
Nasılsa, Leylanın sarahatle konuş

maktan çekindiği o esrarengiz koca 
beni şüpheye düşürdü. Onu tanımak 
arzusunu hissettim. Tarasssuta karar 
verdim. Kimi görsem beğenirsiniz En 
samimi arkadaşım Hakkıyı!. Canım sı· 

. d b"r kabahat kıldı. Fakat kendım e ı . 
bulmadım. Çünkü Hakkı, bana e\'lı 
oldu~unu hiç söylememişti. 

•• * 
Bir hafta sonra Hakkı ba:-a ~~idi: 
- Yahu Mtihat, sen evlı rru~ın? 

- Ben mi? Yol. 
- Yalan, benden saklıyorsun! 
Ben de sana yakıştırmadığın 

bir kadınla! 

-Hakkı, deli misin sen? 
-Hadi, bi iyorum, benden gizle-

me şimdi ... Cumhuriyet caddesi !189 
numaralı, Leyla ile evli değil misin? 

Güldüm: 

- Mereden biliyorsun? 
- Tuhaf bir hikaye. Anlatayım 

ama darılma, Mithat; bilmiyordum. 
Bir akşam üstü esrarengiz bir kadın 
beni telefondan çağırdı. Kocasından 
memnun olmadığını, ondan nefret et· 
tiğini söyledi \'e, uzatmayalım, beni 
evine davet etti. Onu muntazaman 

y o k 
Almanya üstüne 
lugiliz akınları 

Berfin : 21 (a,a) - Alman ajaa-
11 bildiriyor: 

Dün gece lnıiliz tayyareleri Al
man arazisi üzer-inde uçmuşlar ve 
Bur havzasında bulunan ehemmizet· 
li şehirlerden birinin bir mahalle
sine taarruz etmişlerdir. 

ln"giliz tayyarelerinin attıtı bom· 
balardan dört ev tcmamile harap 
olmuş altı kişi ölmüştür. 125 yaralı 
yıkıkların altından çıkarilmışhr. 

Garbi Almanyada 30 bin kişi· 
lik bir şehir üzerine lngiliz tayyare· 
lcri bir çok infilak bombaları at
mı$1ardır. Bu bombalardan bir çok 

evfer yıkılmıştır. Sivil müdafaa teı· 
kilitı yanğın bombalarının çıkudrl't 

bir çok kuçük yanj'ınları derhal 
söndürmüıtür. Bu şehirde bir çok 
ağır yaralı varsa da ölü yoktur. 

ltalya'da havacılık tahsi .. 
lindeki Bulgar talebe 

Roma : 21 (A.A) - Stefanı a· 
jansından: Duçe, Hava nezareti mijs· 
teşarr hazır loldutu halde Cascrte 
tayyare akademisinin talim dersle· 
rini takibe gdmiı olan yirmi Bul· 
gar talcbr. ve zabitini kabui etmiş· 
tir. Bunlara Bulgaristanın Roma el· 
çisi ile Bulgar askeri ataşesi ve ku· 
mandanları ref aket etmekte idi. 

Duçe, talebe ve zabitlere sem 
pati ifade eden bazı sözler söyle
miştir. 

Salı ve perşembe günleri ziyaret edi· 
yordum; ancak haftada iki gün kocasa 
evde bulunmuyormuş. Kocasının bir 
zayıf tarafı da tamahkarliğı imiş. Bu 
sebeple arada sırada tuvaletlerinin 
masrafını ben öderim. Bir çarşamba 
gününü kocasını görmek için gözetle· 
dim, seni gördüm. 

- Ben de seni onun kocası zan
netmiştim. 

- Vay, namussuz! Gördün mü 
bizi nasıl oynatmış? ... 

Şimdi cumartesi, pazar ve pazar • 
ertesi kocalarını keşfetmemiz kalıyor
du ... 

Fakat başka birşey yaplık. Leyla
yı telefona çağırdık: 

- Sevgili Leylıil Çarşamba, cu
ma ve salı, perşembe kocalarınız isti
falarını vermekle sizi herhangi bir 
mecburiyetlen kurtarmış oluyorlar. O 
günleri şimdiden sonra serbest kulla
nabilirsiniz! 

O günden sonra evli kadınlar 
e~kisi hibi, yüksek takdirlerimi kazan: 
mış oldular. Fakat, eylendikim güne 
kadar .. : 
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CiNSi En 82 En çok 

ılan 

Zayi tasdikname 
Adana erkek liseıinden aidatım 

22-5 939 tarihli vesikayı zeyi et· 
tim. 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf l•rihl : 1888 • e 

K. s 
ı .. ~ ~-

00 

Ma. arlatı 00 

K. s· 
==--

49 
49 

Yenisini çakaracağıından eskisi· .. 
nin hükmü olmadıtı ilin olunur. 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi : 26S 

a. temizi 45 45 
Kapamalı 00 

45 47 . Pamuğu 
Klevland 1 -58,25--00-
Fasulyl\ 00 

I 
14 

-K.bugd;y- 00 5,~ 
utday To. 

1 4,55 4:,50 

t 
3,25 3,375 
3,86 4,13 

21 I 8 I 1940 
Kambiyo ve para 

iş Bankasından alınmışbr. I 
Urd ı--Rayişmark 
Frank (Fransız ) -0- 00 
Sterlin ( ingiliı ) -5- 24 
Dolar ( Amerika } - 132 ı 20 
hank ( İsviçre} 00 00 

ilan 
iskan müdüriyetinden : 

60 lira aylık ücretli Kozan iskan 
lcati pli ti münhaldir. Talipler arasın· 
da 2-9-940 tarihinde müsabaka 
imtihanı yapılacağından isteklilerin 
3656 sayılı kanunun 17 inci mad· 
desi mucibince gereken evrakı müs· 
bitelerile Vilayet makamına müra· 
caatları ilin olunur. 12242 

22-23-24 

ilan 
Askeri Fabrikalar umum 
müdürlüğünden: 
Kullanılmış bir yol silindi
ri alınacak. 

Takriben on tonluk iyi kullanıl· 
mış bir Yol silindiri almacaktır. Sat 
mak iıtiyenlerin bir istida ile Umum 
Müdürlüğümüze müracaat etmesi ve 
mtindirin mufassal evsafile halihazır 
durumunun ve Ankara veya Kınk· 
kalede teslim fiabnın da bu meyanda 
bildirilmesi. 

22-24-27-29 12241 

Şube ıerisi Nuri otlu 
Hüsam ettin 

12243 

Milli mensucat fabrikası 
müdürlüğünden: 

Fabrikamıza ait döşeme mahal 
lesinde kain ilk oku!un tamifalı ya: 
pdacaktır. Bu tamirata ait keşifna · 
me ve şartnamesi fabrika müdüri
yetindedir. Her gün saat 8 den 12 
ye k&dar g.uülebilir. Tamirat mü 
nakasası kapalı zarfla 24-Ağu .. tos· 
940 tarihine rasltyan cumarttsi gü
nü saat 10 da yapılacaktır. Keşif 
bedeli (10000) lira, teminat akçası 
(750) liradır. 12232 18-20-22 

Seyhan P.T.T. 
dürlüğünden: 

.. 
mu-

Milli Mensucat fabrikası 
müdürlüğünden: 

Fabrikamıza ait ilkokul için tak 
riben (5000) lira kiymetinde muh· 
telif doğrama işleri yapılacaktır. 

Alakadarların 23 Agustos 940 cu 
martcsi saat ( 10) da müdüriyette 
yapılacak pazarlığa iştirakları ilin 
olunur. 12231-18-20-22 

Adana 

den: 

Çiftçi Birliğin-

Muhterem Çiftçilerimizb malu· 
mu olduğu üzere Mazot gelmeğe 
başlamışdır. Bundan böyle gelecek 
Mazotlar dökme halde gelecektir. 
Ma7.ot atacak zavatı muhtereme Gaz 
hanede Fıçılardan boşablacak Ma. 
zotlarını koymak üzere nıünasip 
kap hazırlamaları lüzumu ilin olu-
nur. 7 - 7 12213 

ilan 

Osmaniye Belediye Riyasetinden : 
1 - Osmaniye Belediyesinin, çarşıda ve mülasik sokaklar istikame· . 

tinde cem'an 327,60 metre uzunluğundaki sahada Toprakkale taşiyle 
yaptıracaiı parke kaldırım ile cem'an 911.60 metre nzunlukta yaptıraca· 
it beton bordür inşaatı 6663 lira 70 kuruş keşif tutarı olup projtsi ve 
keşif tvrakı vilayet nafia direktörlüğünün tetkik ve tasdikine iktiran et· 
miştir. 

2 - Bu işin ihalesi, 2490 sayılı kanunun 41 inci madduinin (D) fıa 
rasına tevfikan ve açı~ eksiltme sureti ile 7 Eylul 940 cumart~si günü saat 
11 de osmaniyc belediye salonunda ve belediye encümeni tarafından ya· 
pılacaktır • 

3 - Bu işin muvakkat ttminab 499 lira 78 kuruştan ibarettir. 
_ 4 - Kat'i teminat muvakkat teminatın:iki mislidir. 

5 - Bu eksiltmeye girtcek isteklilerin ihale gününden :en az 8 gün 
muka~em Seyhan Vilayeti Nafia Dinktörlüğüne müracaatla fenni eh· 

zirai ve ticari her nevi banka muamelelni 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapları-'' 
en az SO lirası bulunanlara senede 4 defa çek j)ecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye daQ'alılacaktar. 
• 

4 Adet 1000 Llrılık 4000 Lira 

4 " 500 " 2000 " 
4 ,, 250 .. 1000 " 

40 ti 100 ti 4000 ,, 
100 ti 50 " 5000 " 
1 20 " 40 it 4800 " 
160 ti 20 ti 3200 .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 5~ ~ 
radan aşağı düşniiyenlerc ikramiye çıktığı takdirde yuJ 

.,, 
'· ld, -

20 fazlasile verilecektir. • 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eylu1, 1 Birincikanun, 1 ~ • 

ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir . 1 ------------------------------------,-------~~ 
~------------------------------------.,,.,,...111::: 

T. İŞ BA!NK AS~ 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Planı .. 
K••ideler : 1 Şubat, 1 Ma11s, 1 Alusto• 

1 ıkincile•rin tarlhlerlnde yapıhr. 
c 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarda en az elli lirıı'' lhı 
bulunanlar koraya dahil edilir. l ~ 

'tye 
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lh>ı 

M 
~yi 
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T. ş Bankasına para yatırmakla, yalnız para bırı lat 11 

miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olu!sunu$' }et~ 
..,./-;- L 

/ Nı __________________ _____.,,, bik 

liyet vesikası a!mış olmaları ve kendilerinin ayrıca 940 mali ~~ı: 
caret odaS1nda kayıtlı buıunmaları meşruttur. ide 

6 - Ekıihmeye iştirak edecek isteklilerin muayyen ol•., ~~:· 
saatta aranılan vesika ve muvakkat teminat makbuz veya b~:t.:ki 
mektupları oldukları halde Osmaniye belediye· salonunda bı ~ l'rıi 

lırrı. 

bulunmaları lazımdır. ilt ıy . ti er, 
7 - Tayin olunan bu şeraitten hangi birisine riayet etıı> 1Y : 1

• 1 

fer bu eksiltmeye iştirak edemezler. s: ' 
8 - işin şartnameletini ve projelerin~ görmek istiyenler ft ~a~ı 

Iayet Nafia Direktörlüğüne Ceyhanda belediye fen memurh>~~ lnl~şşt 
maniye belediyesi yazı işleri bürosuna müracaat edebilirler. Nar; 

tdi M 
12140 22-29-1-~· Fa~ 

------------------------: /.anıiı 
U ~ . t ti) ' Ak, 
mumı neşnyı Jttl.ırı .. , nıı 

Macid Gll' ide bı 
... rJ• n ita 

Adana TürksoZLI 


