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:;~ başlayıp hayli ilerledik-

) sonra Arnavutluk hudud-
•- arınd k. ocılya ve y a ı asker tah~idabnı 

~nıa ile ~n~~istan karşılıklı bir an-

~nıat tezahu al ul hadde indfrmişler, 
Ostluk r eri d b' 'b' . b'• vaded arasın a ırı ınne 

~itn 11 _şekilde d erek münasebetlerinin 
f lrliR"elı~ esasen evarnına mani hiç bir et. Şekılde du tnevcut olmadığlnı res· 

. rının iddia ny~Ya bildirmişlerdi. Bazı-
lirı.e bir ltal ettıği bu, İngiliz garanti· 

•ise dahi ~an mukabelesi telakki 
ırn • nıha 

t 
arnata ın ~et, Balkanlar sulhunu 

anın bu k a olduğundan Avru-
11 a 1smı ·ı rıcak ille 1 e alakadar bulunan-

0 ·fllnun et · · ltaı zırna d rn ı ştı. 
Yan - yn an bugünlere kadar 

labiJ Unan - .. ..,, . ecek h· h munasebetlennı bo· 
,,.-... sıyJ .. r an · b' 
r..tanda e kiiçuk v gı ır hadise - hu· 
Qti . n - sadt e sulhperver Yunanis-

s~b~~bız R'ibi ik· rholmadı. Fakat, bildi-
ırı · . . • ı ft d . 

~ e yrını takibe a a anben vak'alar 
Hla _urıan R"az ve Arnavut, ltalyan 
'~-~ Şıddctıi b~te ve ajansları arasın-
"6fle//o ır 'dd' 
iten b~u cereyan 1 ıalar ııe tekzibler 

~Çıkarıı~ Davud ~ başladl. Durup durur· 
8 \'azör- 1! Meçhul 0 ca I?eselesi neden 

·ıı unu ned denızalb Helli kru-e "? en b· 

Başvekilimizın Anka.raya {{eçen gelişlerinden 

BAŞVEKiLiMiZ 
:::::: REF AKA TiNDEKi VEKiLLERLE = - -
AN KARADA 

ANKARA : 24 l A.A ) - BAŞVEKİL DOKTOR 
REFİK SAYDAM REFAKATİNDE HAP..IC1YE VE
KİLİ ŞOKRÜ SARAÇOC.LU, İKTİSAT VEKİLİ HCS
NO ÇAKIR OLDUC.U HALDE KARABÜK'E YAP
MIŞ OLDUGU TETKİK GEZİSİNDEN BVGON SA
AT 9.30 DA ŞEHRİMİZE DÖNMÜŞTÜR. 

BAŞVEKİL GARDA, ŞEHRİMlZDE BULUNAN 

• VEKİLLERLE PARTl GENEL SEKRETERİ, PARTİ 

UMUM! lDARE HEYETİ AZALARI, MEBUSLAR, 
VEKALETLER MÜSTEŞARLARI VE UMUM MÜ· 

DORLERİ, ANKARA VALl VE BELEDlYE RElSt, 
MERKEZ KOMUTANI VE EMNİYET MÜDÜRÜ 
TARAFINDAN SELAMLANMIŞLARDIR. 

Kurulan geni parti 
mınf aka mü/ eflişlikleri 

Fransa Almanyaya 
~©>© 

MINTAKALARI DAII1LiNE ÜÇ \'1LAYET JSABET EDEN MÜFET· 
TlŞLlKLERIN FAALiYET SAHALARI 1Kl VİLAYETE 1ND1R1LDİ 

Tayyare Verdi 
• 

Profesör Tankut bundanböyle Seyhan ve . 
aıo.°' · Haııgi d ır yortu günü tor-

ti Ilı bulun e\IJete ait olduklan 
caret lllıya Ar genıner· n tayyareler Yunan 
rıavut ırıe rı d - . 

hinde· . gazetele . ~ en hucum ettı? 
rıeşri ltı neşriyatı rın~n. Yunanlılar aley
ltaı Yatı ne Seb nıçm? Stef ani bu 
tu~~an. gazete} ~hle takviye ediyor? 

İçel Vılayetlerini teftişle meşgul olacaklardır 

1 
. 1 Haber i>ldığ'ımıza göre , Cümhu-

Yun ao ıstanda bo.zı sınıffar . riyet Halk ~arti~i l!~umi. mer~e~i 
askere çağırıldı mıntaka Partı Mufettışlıklerı teşkıla· 

1ında bazı değişiklikler yapmak ka-

Londra, 24. a.a. - General de 
Gualle dün akşam radyoda aşağıdaki 
hitabede bulunmuştur : 

" - Menfur mütareke imza edileli 
iki ay oldu. iki aydanberi Fransa çok 
ihtiyar ·bir mareşalm emriyle, siJahla
nnı terketmiş bulunuyor. 

6 aıt 1 en y 
liçin ° ına81 ı~ anyanın Arnavut-
ttın1 red~rı d 1 azırngeldiğinden bah
bir şl erdır? N~hayı bugünleri intihap 
İhdas t:ı~arı _ ~et, bütün manasiyle 

it~• dılrrıesi rı· ~n~n anlaşmazlığı 
leb cuyarı - ıçın ıstenmiştir? 
a· ebferirıi a Yurıan gerginliğinin 
Jans) raştı . 

ltrı arının fİ\t' 
1 
r~n ecnebı gazete ve 

\'una ·ıöre ıtat en rnütehaliftir. Bazı
he~an adalan Ya, lyonya denizindeki 
tını Arnavuu~~ \ıh bunlar meyanında 
.,.of ll'lurakabe .u em Otrant boğa-

'"' r u' . sı ı ibtila Yu ışga) a tında bulunduran 
ıa2. t çıkarmak ll'laksadiyle böyle bir 
"1tııı ~~na göre tan fayda görmüştür. 
bav: ~Udiir: li ~talyanın emelleri daha 
1-tıdır~sl~ri Ve b ef. Y~~an deniz ve 
koı 1 zıra, lt elkı butün Yunan ada-
lurı~Ylaştırabiı alya Mısınn istilasını 
da urrrıak Ve e~ek yerleri elinde bu
dıı-. • lrıgilteterı. u ~areketler esnasmda 

gt • y ın o- ı· - ı·k· 
'b. un an. 6 ız ı mutte ı ı say-

ır - ısta fttudahale n tarafından herhangi ( Je .~aruz kalmamak ar-
~ erısı UçUncU sahifede ) 

Atina : "24 a. a. -- D. N. B. 
Bazı ihtisas silah sınıflarrn a ait ihti 
yatlar, bir ay mUddetle manevralar
da bulunmak Uzcre buglln da,·et edil· 

mişlerdir. 

ra ı mı vermiştir . 

Bu arada teftiş mıntakaları da· 
hıline üç vilayet isabet eden Müfet
tişliklerin faaliyet sahaları daraltılmış 

( Gt'rİsi dördUncU sahifede) 

Vichy'deki sözde hükümetin oy
nıyamıyacak başka bir rolü de vardı. 

O da imparatorluk dahilinde mücade· 
leye devam etmek istiyenleri teslimi-

( Gerisi dörduncU sahifede ) 

Müstahsillerimiz bu sene 
geniş kazanca namzettir 

" . .. 
~ürkk~~: -m~uallinıi :ialııha Gökçen 

Türkkaşu Filosu Cenob 
yurda geliyor 

i · Sahifede ) ( Ya71sı giocı 

Ticaret Vekilinin / 
Yeni beyanatı 

Ankara : 24 (TurksözU Muhabi· 
rinden Telefonla) - Ulus arkadası· 

• !'mızın Aydın Muhabirinin bir tel~· 
rafma göre, Ticaret Vekilimiz arka· 
daşımıza vaki beyanatında ezcumle 

• şöyle demiştir: 
· Abluka altındaki Avrupa'n10 tek 
kapısı olan memleketimizin mallarına 
mUşterl bulmakta zorluk yok, bilbas· 
sa: kapısuıda bekliyeo muşterilerini 
bir sıraya koymak mecburiyeti var
dır. Coğrafi v~ziyetimizin bi.ıe balı
şettigi bu gUzel fırsattan azami İ'.'!ti• 
fade etmek istediğimiz takdirde mu~-
tahsilin, hukftmetin aldığı tedbirlerde 
kendisine yardımcı olması lazımdır. ı 

. ı\lustabsillcrimiz bu sene geniş 
hır kazanca namzettir. Onumuzdeki j 
senelerin ne gibi zorluklar çıkaracağı• 
m bugUnden görmek mUnıkun değil- ı 
<lir. Harp sonunun bUYUk bir fiyat 
buhranı gel:jrmesi ihtim~Ji vardır. Hı.:- 1 

nu takdir eden her oıfütnhsilin eline 
gt'çecek her santimi en :ızami hassa

~İ.\ tle sarfelmc.s.i unutu)m.'.lması la· 
zımgelen bir hakikattır. 

Romen - Macar 
anlaşmazlığı 
Berlin : 24 (A:A) - D.N.B. Ro

men - Macar görüşmeleri bugün 
tekrar başladı. Macar heyeti şefinin, 

bir Macar mukabil teklif getirdiği sa
nılmaktadır. Fakat bugün başlıyan bu. 
müzakereler bir saatten fazla sürme
miş ve inkitaa uğramıştır. İhtilafin 
derin olduğu anlaşılıyor. Macar heyetiı 
Budapeşteye dönmek üzeredir. 

Ti 1 ki 
O 1 an 
Kadın 

• 
Tefrikamı·· 

za bugü111 

başladık 



SIRAS,NA t\ORE : 

MANŞ SAHILLERl 
HOMURDANIRKEN 

a ngiltere havalannda binlerce tay-
11 yare kapıştıktan sonra, şimdi de 
U Manş sailitterinCfeld afil' ve uzun 

menzilli toplann dücllolil.l başladı .. 
Buna yirminci asır fenninin kavgası 
desek daha iyi olur. Burüne kadar 
lnıilizlerle, Almanlar arasındaki muha· 
rebe, mühendislerin, fen adamlannın 
muharebesi halinde cereyan ediyor. 

Mıknabslı maynlar, gün!ük, hafta
hk mesafeleri, saat ve dakikalara in
diren ve birer seyyar kale halinde 
göklerde 11çan tayyareler, esrarengiz 

1şaklar, deryalann altında yüzen gemi
ler, ve daha bunlara benzer tahrip 
vasıtalan evelce olduğu gibi milyon
larca insanın karşı karşıya gelmesine 
ihtiyaç gösteriyor. 

Gördüğümüz bu şekil harbe, Al
manlann karada ve lngiliılerin ada
larda olması sebep oluyor. Belki yann 
bu korkunç silahlar karaya geçebilir .. 
Fakat ne de olsa, barut kuvveti şek· 
Jini arbk detiştirmiştir. 

Diyorlar ki, günün birinde top 
mermileri hava tabakaJanrun üstünden 

geçirilebilir, tayyareler hava tabaka
larının üstünden uçmak imkanını bu· 
Jurlarsa, harpler yalnız fen adamlann-
dan mürekkep erkanıharplerin eline 
geçecek o zaman, Berlinle Nevyork, 
Tokyo ile Moskova mesafeler aşmaya 
mecbur kalmadan harbedebilecekler. 
Erkanıharp gözlerinin, harp sahalarını 
görmeye ihtiyaçlan kalmıyacak, mil· 
yoolarca insan yerine, bir avuç fcD 
adamı döğüşecek ... 

Manş sahillerinde; '40-50 millik 
mesafelerden aşınlarak hedeflere gön
derilen mermilerin, Nevyorktan kalka
rak durmadan Avrupanın göbeğine 

gelip gidecek olan muazzam bombar
dıman tayyarelerinin uçmaya başlamış 
olması, yarınki harbin şeklini şimdiden 
bize izah ediyor. 

Şu hale nazaran Manş sahillerinde 
toplar homurdanırken Amerikanın, U
zak kıt'alardaki insanlan ve milletlerin 

Avrupa harbine seyirci kalmalarını 
nasıl tasavvur edebili'riz ? .. 

Büyük ve küçük denizleri kara 
kuvvetleri aşamaz ama, fen adamları-

nın meydana getirdikleri ve getirmek
te oldukları harp vasıtaları için arbk 
ne deniz mesafesi, ne de kara mesa
fesi kalmamıştır. 

Bundan sonra milletlerin tabii hu
dutları, kaleleri, ancak fen adamlarının 
zeka ve mesaileri olacaktır. 

K. O. 

TORICSôZO 

• 

Acıdere 
hasılatı 

içme suları 
arttırılacak 

Köyde bir mekteb yaptırılıyor 
Acıdere köylu~u içme suları ba· 

sılatiyle Acıdereye bir köy mektebi 
bioası yaptırmağa karar Yermiıtir. 
Bu hususta faaliyete geçilmittir. 

Abtioi?u köylU!!U Je bir meltteb 
biaan yaptırmak Uzere harekete ıeç· 
ınit ve maarif dairesinden pliıı tAleb 
etmittir. 

Acıdere köyU • It:me suları. bası· 
lituun artması için önUmUadek.i yıl 
baıııı tedbirle alınacak ve bu suretle 
bu k.öyamuzde köy kanunuoua hutuıı 
maaasiyle tatbiki temin edilmiı ola· 
caktır. 

Adana güreşcileri 
Türkiye ıüreı birincilik müıaba· 

kalarına girecek olan Adana güreş 
takımı, güreş ajanı B. Şeref Çetin'in 
nezareti altında .. egıersizlr.rine hız 
vermittir. 

Türk kuşu filosu Cenub 
yurda geliyor 

Yurd içinde büyüle bir aeyahat 
yapmakta olan Türk Kuşu gençleri, 
haber alifıtımıza röre 29 Atuıtos
ta şehrimize gelerek buradan Hata 
ya geçeceklerdir. Gtnçlerin dotru 
ca Hataya giderek dönüşte Adana· 
ya gelmeleri ,,e bıreketlcr yapma· 
ları muhtemeldir. 

30 Atustos Zafer bayramında 
Hataydı, tesbit edıl'n proı}'ram da· 
bilinde muhtelif glsteriler ve para 
ıütlerle atlama t'crübeleri yapac-.lc: 
ol•a gençlerimiz Türk Kuşu tayya· 
releriyle filo halinde s~yabat yap· 

· maktadırlar. 

Halkevimfz gençleri dün 
sahil köylerine gittiler 

Gençler Karataşa gid~cekler ve bu civar 
"' 

köylüleriyl~ bugün temaslarda bulunacaklardır 

Fuar maçlarına i4tirak 
için teşebbüsler 

Adana futbol muhtelitinin lzmir 

Fuar müsabakalannda lzmir muhte

litiyle karşılaşması etrafında antant 

kalmak üzere fzmirle temasa geçil· 

miştir Bu temasın müsbet netice 

vereceği sanılmaktadır. 

Atletlerin Antrenmanları 
1 Eylülde Malatyada yapılacak 

olan atletizm müsabakalarına iştirak 

edecek olan atletlerimiz antrenman

larına muntazaman devam etmekte· 
dirler. 

Halkevi spor ve köycülük şu

besinden 20 kişilik bir lcafıle dün 
denize kadt;r bir seyabata çıkmış

lardır. Gençlerimiı öu seyabatları 
esnasında bazı köylere ve bu arada 
Karataşa da uğrayacaklardır. Deni 

ze kadar yapılan bu seyahatta Halk 
evi gençlen köylülerimizin içtimai, 
sıhhi ve kültürel durumları bakı 

mıadan tetkikler yapacaklar, bu 
tetkiklerin neticelerini bir raporla 
Halkevi Rtislitine bildireceklerdir. 
Denizle şehir arasındaki geniş ova 
üzerinde yaşayan köylülerimizin me 
deni ihtiyaçları ve yaşama vaziyet· 
teri imkan nisbetiade gözden gf!çi· 
rilecek, köylerimizin ağaçlandırılma· 
sı, fenni ziraat ve trahom bastalıtı 
ile köylerde hayvan satlıtı mevzu 

ları dikkatle incelenecektir. 

r OONUN MESELELERi 
'\\ 

KARŞISINDA il 
\\:=====================~ 

Filmciliğimizde 
Son senelerde yerli filmcilik hayli terakki ve inkişaf 

etti. Rağbet gördüğü de muhakkak. Harp dolaylsıyle 
yabancı filmleri eskisi gibi kolay getirtmek mümkün ol-
madığına göre bu rağbetin gittikçe aıttığt da şüphesizi 
Yalnız yerli filmlerin çoğu lstanbulda ve niçin doğrusu· 
nu açıkça söylemiyelim, fakir stüdyolarda çekiliyor. A
merikada da en mühim filmler stüdyolarda çekilir. "Fakat 
bazı fılmlerde dekor tam3:miyle hakıki manzaralar ve 

•=========================dl 

düşünecek/erimiz 
tabiattir. 

Türk filmcifiğinde tabii dekorlardan istifade etmek 
sadece bir menfaat değil, birçok bakımdan bir zaruret 
ve bir borçtur. Hiç olmazsa yurdumuzu tanımış oluruz. 
Bundan başka kısa havadis filmleriyle güzel yurt man
zaraları gösterilemez mi?.. Bu işe halkevleri. de önayak 
olabilir. Aramakla, para ile temini mümkün olmıyan nı

metin içinde yaşıyoruz. 

Posta idaremiz 20 
mir fuarının açılı~ı dol•~..ı 
dan ibaret bir hatıra sera• .. 
le çıkarmıştır. 

6, 10 ve 12 kıırutlıık 
den mUrek.kep olan bu • 
içiıı 1930 ıtenesinio sarfedil 
ve 500 kuruıluk pullarınd" 
edilerek 20 kuru~ Uzeriııe f 
kırmızı, 10 kurufluk •İ1,) 
kuru~ Uzeriııe de yine si!,) 
12 kurap sUrşarj yapılmıftll 

Pullanıı Uzerindeki ( 
Enterna•yonal Fuarı ) i 
turk'uıı çehresiai .kapat .. •1 
de baııa etrafına o Yal o1.t'tl~~ 

mıı, yeni kıymetler de clail' 
yuı ile pollanıı eski kıy• 
patmıptır. 

Kozanda iki 
hırsız nihayet tut 
Kozın : 24 ( Hususi 

mizden) - Kozanda 

hırsız çaldıtı hayvanı ve ~ 
ya ve para ile •birlikte y 
verdi. Hadiıe şudur: 

Bir kıç gün evvel 
köyünde para, eşya ve lcU 
fitinden bir kısrak ve bir 
Mükremin yatatı olan 
Büayanfıf paşa Abmedia e 
müddet ikamet ettikt'n 
lekete gitmek üzer~ yolı 
remin Kozan Jandarm• 
men Hüaamettinin israrh 
neticesi hayvan ve eşyalarf' 0 

te yolda yakalamıştır. Affl. 
da yataklık ettitinden şii 
paşa Ahmedin evi merkel 
K. Süleyman tarafından- t 
dilditinde mesruk mallı 
kasmı da orada bulunmuş 
de tevkif edilmiıtir. 

Bir esrarcı tutd 

Mermerli mahaUeliadf 
Halil otlu Gani' nin earll 
teıbit edilerek evinde yı 
tırmada 543 gram esrar el 
miş, suçlu adliyeye sevk c 

İki işçinin ka\'1' 
Milli Mensucat Fabrik,.. 

rinden Arif otlu Nuri S 
arkadaşlarından Aziz ojlll 
bir fitil mes'eleıinden soP' 
r~k başından yaraladıtllld 
kında tutulan zabıtla bir~~ 
deiumumjlite teslim edil~ 

Bir çuval Arp 
sırtlayıp kaçar 
Reşid oğlu Mehmed 

da biri Hanedan mabıll 
oğlu Mehmed lnce'nin ı• 
rından bir çuval arpa ç f' 
çarkcn yakalanmış, adli11 

miştir. 



AVR~p~ M~TBUATINOA 

CE~JUB, 1 

DObHİCE 

T
. lo ıd tl " -~ ( i .-l.) 

rı ı~ı l' S gaı t r '" :sİ ce mıt j Do t.ırice 

1~ nı 0 lforga ı İ !i l:.tıı;.ı t eı kı hak kın 
JI s~a ŞUnla11 yazıyor: 

h 
. u.ratle elde edilt-n bu netice, 

er ıkı-m 1 k d. leh' . em e et ıplomasisinin çok 
ıne bır d" 27 t şey ır. senedir devaın 

~ tnekte ola b k'k" .h 'l"f ı le b n a ı ı ı tı a bu suret- j 
şirn ertaraf edildiği veçhile, tuoanm 
dev~I t v~ cenubunda bulunan bu iki 
" le arasındaki münasebatın de-
anı 1 bi . . . . . 

cd . r surette ıyı bır seyır takılı 
eceğı ü 'd d' H . mı e tlebilir. 

le larıci unsurlaıın tesiri ile hu'lu · 
ge en . ·ı .. 

cek ol ıtı afa bir halel gelmiye-
b zenes· Utsa, Balkanlarm dahi li muva 

D. ı takvi d'I . 1 ı~er t Ye e t mış lUlunacak tır, 
nıany ar af dan bu itilafın akdi, Ro · 

e~ ayı M . l .~ rnüzak acarıstanla o an çetin 
" erele . d ı ttıış ola k rın e dana serbest brr sk-
tJ~ır. j 

hal ya 
ıı l ... n yunan anlaşmaz· 

ıgı hasıl lef sir ediyor 
zusı1nda~18aşmakaleden artan) 
uzaklarda r. ltalyan gayelerinin daha 
bazı tefsir ~a ar~nmasını zaruri gören 
ına lınpa cı ere ınanılabilirse eski Ro
niyetJe . ratorluğunu tekrar kurmak 
ı· rı Yen·d azırngelir F en revac halinde olmak 

( rakılacak. akat ltalya matbuatına 
ıİ rıgiliı\cr to~l~rsa Helli · Kruvazörünü 

~~ Afrikad tllemiştir ve maksadlan 
IJ~ y~ lllak için a 8

1 sıkışık vaziyetten kur
ı.J Cakları lıural alkanlan karıştırıp ltal

Olll ısr 
1 

Yine a:r~a meşgul etmektir. An· 
•f let aha hahs vnı matbuatta Yanyadan 

akkında e Yunanistana bu eya
oldu~una b emperyalistlik atfetmekte 
Yunanista 

1 
:ıkıhnca da şu sırada 

nıenf na b 1 

ALMANY AN'IN 
BOMBARDMANI 
Büyük tahribat yapıldı 

Londra : 24 a. a. - Hava ne

zareti tebliği : Dün akşam M ilnş 
denizindeki kafileye hücum edildik
ten sonra Fransa sabilJerinde Ca
lais ve Boulogne arasında bulunan 
topçu mevzileri, lngiliz hava kuv 
vetleri tarafından şiddetli bombar
dıman edilmiştir. Ta. yyarelerimiz düş 
man tayyare dafi bataryalarının ke· 
sif ateşine maruz kalmışlarsa da 
saatlarca hücumlarına dcvauı etmiş 
lt'rdir . 

Gece Almanyada bombardıman 
edilen askeri hedefler şunlardır: 

Bottrop sınai petrol tesisatı , 
Franktortta bir tayyare fabrikası , 
Cologne civarında Knapsack' da elek 
trık fabrikası , Frankfort civarında 
Griesheimde infılak maddeleri fab
rikası, Rbin Wcıvcasında Auisburg 
limanı ve dokları,Mıınnbeim ve Co 
bience d~miryolu iJtisak hatları , 
Hamm ve Saers emtia g1rlatı ve 
yolları mutat vechi le lıombaı dıman 

edilmişlerdir . 

Çin hükumeti başka 
yere nakledildi 

. 
ltalya Mısıra 
saldırmıyacak 
Roma : 24 (A.A) - D.N.B. Ajan· 

sı bildiriyor: 
Mısır - ltalya münasebetleri hak· 

kında Roma siyasi' mahfillerihde, ltal
yanın Mısır'a karşı olan hattıhareketi, 

ltalyanın harbe girişi esnasında tesbit 
edilmiştir. İtalya, Mısır'a hücum etmi· 
yecektir ve eğer ftalyan kıtaları Libya 

hududundan öteye ilerlerse, bu hare
keti, Mısırda bulunan f ngiliz cüzütam· 
!arını istihdaf edecektir. 

İngiltere, Mısır ile aktolunan mu· 
ahedeler hükumleri hilafına olarak, 
bu memleketi müstahkem bir hücum 

üssü haline koymuş ve bu memleket

ten bu tarzda istifade etmiştir. İtalya, 
aksülamelde bulunmaksızın ~buna mü· 
saade eyliyemez. 

Ayni mahfillerin tebarüz ettirdiği
ne göre şu tarzda düşünmek mümkün-

dür ki eğer Mısıt'ın üzerinde fngiltere 

tarafından ic!'a edilen tazyik bulunma

sa idi, bu memleketin hattıhareketi 
bugün gösterdig-i hattıhareketin la · 

mamile aksi bulunacaktı. 

Mısır istilaya uğrarsa 

Nevyork : 24 a. a. - Nevyork 
Times gazetrsi Romadan aldığı bir 
telgrafa nazaran şunlan yazmakta 

Eger Yunanistan 
tecavüze uğrarsa 

İngiltere 
- Bütün Kuvvetiyle= 

Yardım edecektir 
Lo1drıı: 24 (a.a)-reuter'ın dip!o· 

matık muharriri yazıyor: 
lngiliz gar ant inasinden vaz geç· 

mesi hakkında İtalyanın yunanista · 
na 24 saatrık mühldi bir ültimatum 
verdiğini bildiren matbuat haberle . 
ri hakkında LondKa resmi mahfifle· 
rinde hiçbir tcyicl mevcut değil. 

dir. 
Bu münasebetle 13 Nisan 1939" 

d" Avam kamarasında bildirilmiş 
olan garantinin metni hatırlatılmak
tadır. Bu garanti der ki: Yunanista · 
nın istiklalini tehdid edecek ve 
Eten hükumeti t,uafından milli kuv· 

vetleri ile mukavcmr.t edilmesi e~as
lı telakki olunıcak herhangi bir ha· 
reket tak.iirinde, lngiliz bülcı'.imeti. 
Yunarıistan .1 dl'dı.-ıl iktidarında bu

lunan b~tün y:ırJımı yapmata ken
disini mecbur gört<{'ektir. 

sa ııat &-örrn ozuşmakta talyanm 
t Yıltnak icap ekte bulunduğu !iÜphesiz y da filvak· b eder. Hadisenin hakika-

dır : 
Tokyo : 24 a. a. - D. N. B. M • .1 .. ısır ın i.stı aya uğradığı takdir-

Londra resmi nıahfilleri, lngilte· 

renin bu garantiye sıkı surette sa

dık kaldığını bil<liı nıektedir. 
unan anta1ş Undan ibaret ve ltalyan· 
.. Vazifern·tnazlığı bir realitedir. 

iornıek ıt, realiteyi olduğu gibi 

Horıgkong'd~n alınan haberlt>re gö- d h b . ğ. d . 
Ç k Ç 

. .. · e ar e gırece ıne aır vermiş 
re, Mareşal ankayşt. , unkıng m ld k 1 

- - ......... __ 
~du~urnu~y ınuhafaıası ile mükellef 
tıra°Basına d'k\kırışark sulhunun bozul
re · ~u vazif~ ~~ ve itina ile çalışmak

· f 1 o uğu arar taly3da suku"lu ba-
Japon hava kuvvttlerı tara ından . . 
maruz kaldığı müteaddit bomb' dı. yalı muclb olmuş.tur. Dün akşamki 
manlar dolayısiyle hükumet merke 1 ltalysn gazetelerı, ltalyan propa· 

ŞEHiRDE HA V.A 
Şt-bı imizde dün gök yüzü açık , 

hava hafif rüzgarlı idi. En çok sı

cak gölged~ 36 J, ace idi. 

.~ t hddut &'Öst nı12~ temamiyle iyfade te
a illin ed b~~ebıleceğimi.1.i kim, nasıl 

b e ılır? 

•' ~ Nasuhi Baydar 

zini Setçuan eyal,.tinin garb binler" · gandasının hedefine varamadığını i.sbat 
)andında kitin Yaen şehrine naklet· 1 edl"n Mısır'ın bu karaıı hakkında bit 
meğe karar vermiştir. tek kelime/yazmamışlardır. 

er Tefrika N o. 1 
.... .... ...... ..... ........ t • 

' ,.• ... •-.•· . - ·- •• - - -~ r 

Yazar;. 
. • DAvm GARNETT Çeviren: NEVZAD G0VEN 

Bilhassa çok sevdiğim arkadaşım 
Celal Sayhan okusun diye : 

kil<l_Carib, yahut fevkalade hadiseler sanıldığı kadar nadir de
Vuk ıt. Daha doğrnsu, bu çeşid hadiseler nizamsız bir şekilde 
bir ua ~elir, demek lazımdır. Bazan bütün bir asır, en küçük 
kaıa~ucıze .meydana gelmeden geçer. Sonra birdenbire bir fev
kaynae hadı.~eler bolluğu olur. Dünya üzerinde garib canavarlar 
hıtulnı şır, gokl~rde kuyruklu yıldızlar panldaşır. Güneş ve ay 
ha]' alan tabıab korkunç bir şekle sokar. Havadan yağmur 
Şetınde taş yağar. Diğer taraftan su kızları deniz adalarını deh-

ve korkuya düşürür. Korkunç afetler insanlığı sarar. 

at F?~at benim burada anlatacağım garib hadise, düşmaıı bir 
b eın ıç.ın.de, desteksiz, arkadaşsız vukua geldi. Ve belki de 

unun ıçınd· k' · · - B ·r b . ,. ır '· ınsanlann dikkatini çok az çekil, Çünku ayan 
e rıck ın ans t"lk' . . . t ni:di · ib" . · ızın ~ ı .ş.eklıne girmesi, basit bir hadıse olup, ıs~-

rn k ği g 1 ızah edılebılır. Biricik o-üçlük bu hadiseyi anlıyabıl-
e ve bugünkü · 6 

' k rnuh kk k ınançlarımızla telif edebilmektir. Ben bu, vu uu 
8 a olan hadi · 'b' !atmakla ı"kt"f d s~yı, onu takibeden şeyleri olduğu gı ı an-

ı a e eceğ·ım V h · · k yucuyu şı· d" k · · e sonra bu mucizeyi iza ıçın, o u-
' m ıye adar h' b" · 1 tatmin edeb'J k . ıç. ır mucizenin insanları tamamıy e 

inandırma.11- ı ecel şekılde ızah edilmemiş olduğunu söyliyerek, 
.ı>a ça ışacak deiilim. 

• 

r::&!!!A!!!!!!!l!!!I!!!!!!!!!!""""""~=~"""""",,_.:, __ ,,,,,,........_.. - --==--lll!!Ol::~--
Be~ce,. i~anma hususundaki güçlüğü aı tıran şey, bu detiş

me hadısesmın, Bayan Tebrick'in tam oJgun bir kadın halinde 
bulundutu zamanda ve sür'atle meydana gelişidir. 

Bir kuyruğ'un çıkışı, vücut üıerınde tedrici bir suretle kıl
la_rm zuhuru, bir büyüme rnakanilması ile yavaş yava d~i en 
b t . B" .. b 1 ş '"6 ş 
ı~ ana oırıı .. . utu~ ~n ar e~er bir çocuk üz~rinde vukua gel-

mış olsa~dı, fılhakıka ınanılmıyacak derecede müdhiş bir şey 
olurdu. ı;akat imkansız görülmezdi. 

Halbuki, bi:ı burada tamamiyle ve bambaşka bir hal kar~ı
s~nda bulunuy.oru~. Olgun bir kadın birdenbire tilki şekline gi
rıyor. işte, hıç bır felsefe ile izah edilemiyecek bir hadise. 
Zamanımızın materyalizmi de bize yardım etmeın~k tedir. 

B~, bütün manasiyle bir mucize ve bugünkü iilemimiz için 
tamamıyle yabancı bir hadisedir. Iıhamı Rabbani otoritesine 
bürünmüş mukaddes kitaplarda rastladığ"ımız zaıı. :ııı memnuni
yetle inanacağımız, fakat Oxfordııhir'de, komşuları ını..1. arasında 
ve hemen, hemen zamanımı..1.da vukua geldiği için bizi şaşırtan 
bir hadise. 

Bir izah şekli ilham edebilecek olan bir kaç iş!iret de bir 
takım mübhem ihtimallerden başka birşey değildir. Ve ben on
ları burada, değerlerinden ziya<ie, okuyuculardan hiç b'irşey 
saklamamak endişesiyle zikrediyorum. Filhakika Bayan Tcbrick" 
genç kız adı Fox'tu. ( lngilizce tilki demektir. ) Bu ad a·ı · 

10 

l~k b 1 k ·ı . . ç·· k" b ı esme • a a o ara ven mıştı. un ·u, u çeşit bir mucize daha ı d 
k 1 . . A'I . k k" b evve e 

v~ ua ge mıştı. . ı esı ço · es ı ir aile idi. Tarihi belli olmıyan 

bır zaınandanberı de Tangley Hall'de otururlard S T 
ı H 1 

, • 1 d ı. oma, anı· 
ey a 1 un ıç av usun a, yan e::hli bir kurdu . · · ı · 

rak muhafaza edildiğinin görüldül'l-ü de do~ nd zınBcır ednmış. ola· 
d f l k h d d

.k 5 6ru ur. en e bırçok 
e a ar, a ve e ı oducularının büyük bi h . 

dan bahsettiklerini işitmiştim. r e emmıyetle bun-

- Sonu V•~ -
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1 rAD T O ·~GRAMI: ı 
... 

8.SO Pl'ograru, Saat Ayarı 
8.35 Müzık : Hafif Program 
9.00 Ajans Haberleri 
9.10 Ev Kadmı • Yemek listı:si 
9 20/9.30 Muzik: Hafif Program 
12.30 Program, Saat ayarı 
1!.35 Muzik: Turk 
12.50 Ajans Haberleri 
13.05 Müzik : Turk 
18.26/ Muzik. : Radyo Salen orkest· 

14:.30 rası. 

18.00 Program Saat ayarı 
18.05 Muı:ik : Pazar çayı 
18.30 MUzik : Hıtfif melodiler 
18.45 Muzik.: Radyo Caz orkutras 

( İbrahim ÔzgUl' idaresinde ) 

19.80 Muzik Tu"k 
19.45 Memleket Saat Ayarı, ve A-

jans Haberleri 
20.00 Turk Muzik 
20.lö Muz.ıL : Fasıl lıeyeti 
20.45 Koou?m• 
21.00 MUzik : Scçilmif yeni f&rkı 

ve Turkuler 
21.30 Muzik : Yarasa operetinin 

kı'.ilaltıl ınış şekli. 

22.30 Saat ayarı, Ajanı 

22.45 Ajans ~por servisi 
23.00 Muzik: CH.band ( Pl, ) 

23.25/23.30 Yarınki proğram, kapanış 

Kurulan yeni parti . mın
tıka m üf ettişlikleri 

( Birinci sahifcdeıı artall ) 
ve her Müfetıi~e azam[ iki vilAyet 
bırakdmıoıır • tlu karar neticesinde 
mevcut müfettı~lıklerin adedine 5 mü
feltışlık daha ılavesi zarureti hasıJ ol
muştur . 

ıhdas edilen bu yeni Müfettişlik· 
lere tayinleri ıııukarrer Mebuslar ara
sında ıu zatlar vardır : 

Doktor Vehbi Demir , Yozgad 
Mebusu Zıya Arkent, Doktor Vasıf , 
Arah Sırrı Lcvc:nd, Balıkesir Mebusu 
Fahreddin Tıriıoğlu. ' 

Sundan lıaşka Cümhuriyet Halk 
Partisi lstanbtıı vilayeti İdare Heyeti 
Reisi Fikret Sılayın Parti Umumi 
Heyeti azaıığın.:ı. nakli ve lstıınbu 
idare Heyeu Reislığıne lımır Mebusu 
Reşad Mımaroğlunun tayini karar al
tına alınmıştır. 

Parti Umumi ldaıe Heyeti aza-
sından Tekirdağ Mebusu Rahmi Ap. 
ak Kocaeli mıntakası Müf ettişliğinc 
leyin olunmuştur. 

General Zeki Parti Umumi lda. 
re heyeti azahğma ta}<ln edilmiştir. 
Mmtakamız Parti Müfettişi Maraş 
Mebusu sayın Hasan Reşidin tcftiı 
dairesi Seyhan ve Mersin Vilayet· 
lcri olarak tahdid edilmit , Hatay 
ve Antep vilayetleri mmtaka Mü· 
fcttişliti 8ahkeıir Mebusu Fabred· 
dm Tirito)'lu uhdesine verilmiştir. 

Ziya Arkantın teftiş mıntakası 
Burdur ve Denizlidir • Doktor V c· 
bi Demirin teftiş mıntakası Erzurum 
ve Kars olacaktır . 

Fransa Almanyaya 800 
tayyare verdi 

( Birinci sahifeden artan ) 
yet göstermiye mecbur etmekti. Bu 
suretle Casablanca, Tunus, Çadgölü, 
Dakar, Cibuti ve Beyrut üzerine B. 
Hitler'in kartalı ve B. Musolini'nin ak-
babası kolayca konabilirdi. Tabii Vi
~hi adamları, efendilerini memnun et
mek için bu işe şiddetle tevessül et· 
.tiJer. Şu anda bile, Fransız Afrikası 
müdafaasının yegane ümidi olan 800 
tayyare düşmanın emrine verilmek üz-
re lsiers'e gitmek için Fas, Cezayir 
ve Tunus'u terketmektedirler. 

TÜRKSÔZÜ 

Ceyhanda ziraat ve maarl,, 
kalkınması yolunda hareketlef; . 

• g 

Dün bir toplantı yapıldı 

Müstahsili tefeciler . elinden kurtarmak 

her köyü bir mektep sahibi yapmak 

gayesı yolunda fili çalışmalar var 

Ceyhan : ( Hususi ) - Bugün 
Kaymakamımız Bekir Supbi Aktanın 

Başkanlığı altında , bölgemiz müs
tahsilini alakadar eden ve bütün 

tüccarları iştirakile mühim ve ha
yırlı bir içtima yapılmıştır. iki saat 

kadar süren bu toplantıda , köylü
nün, tefecilerin elinden kurtarılması 
ve istihsal ettikleri her nevi mah. 

sulü yüksek fiatla satarak her ba· 

kımdan İstJfadelerini temin makııa· 
dile bir ( Kredi kooperatifi ) te!>İsi 
konuşulmuştur. 

Teessüs edilf'cek kooperatifin 
faydaları birer , birer Kaymakam 

Ilan 
Çiftçi Birliğinden : 

Çıftçi Birliği ve Ziraat Odası 
mümessilleriyle çırçır fabrikacıları 1 

arasında Çiftçi Birliği binasında 
çırçırlama ücretlerinin tesbiti için , 
yapılan dostane bir toplantı da hem ı' 
çiftçi hem de fabrikacı aıkadaşların 
meşru m~nfaatlerini korumak ve 
gayri meşru zararlı bir rekabetin 
önüne geçmek gaycsile Klevland 
pamuğunun beher kilosunun üç ve 
yerli koza pamuğunun beher kilo
sunun dört buçuk kuruşa çeki!mesi 
hususunda her iki taraf mutabık 
kalmıştır. Bu fiatlara riayet edil-
mesi hem çiftçi hem de fabrikacı 
arkadaşlardan ehemmiyetle rica olu· 
nur. 12253 25-27, 

ılan 
Adana Orta ticaret okulu 
müdürlüğünden: 

Adana 01ta tecim okuluna 27-8-940 
tarihinden itibaren talebe ka)'ıd ve 
kabülüne başlanacaktır. 

Okula 12 yaşından 16 yaşına 
kadar ilkokul mezunları alınır. 

Tatebenin getireceği vesikalar: 
nüfus cüzdam, tahsil diploması, sıhat 
raporu, aşı kağadı ve altı adet fo-
toğıat. 12250 25-27 

İlan 
Adana askeri satın alma 
komisyon undan; 

1 - Askeri ihtiyaç için 115 adet 
eğer takıml pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen bedeli 7475 lira ve mu· 
vakkat teminat 560 lira 15 kuruş· 
tur. Pazarlığı 28-8-940 çarşamba 
günü saat 10 da yapılacaktır. 

2- Şartnamesi Adana askeri 
satın alma komisyonunda her gün 
görülebilir. isteklilerin belli gün ve 
saatte taminatlariyle müracaatları. 

12251 

tarafından muhtarlara anlatmış ve 
istikbalde kendilerinin çok memnen 
olacaklannı tebarüz ettirmiştir . 

Bu toplantıyı bölgemiz müstah· 
sili büyük aJaka gös•ermiş ve ga· 
yesini memnuniyetle karşılamıştır • 
Diger taraftan , bölgemizde hımüz 

(lkmektebi bulunmayan köylerde ye. 
nidtn birer ilk mektep inş<tsı hak
kında Kaymakam muhtarlarla ko· 
nuşmuştur. Mekt"'p inş;ıatı ayni hızla 

devam ettiği takdirde yakın bir 
atide bütün bölgemiz köyleri birer 
ilk mektebe kavuşmak olacaktır, 

Kasabadaki mektt-p İl'şaatı son 
bulmuştur . - M Srlçuk -

______ ,......,.,...,............... J ·- ... 

Ba,vekAlet Beden Terbiyesi 
Genel DirekHlrlUi:iü Seyhan 

Bölgesi Ba•kanlı~ından: 

23/ Agustos/ 1940 Gunu.ndeu iti· 
baren bir hafta içinde Beden Ter
biyesi mUkelleflerinio son muayene· 
leri yapılacaktır. Muayene (Eski 
Halkevi) Beden Terbiyesi binasında 
akşamları saat beşten sekize kadar· 
dır. Mukellefler nUfu9 cUzdanları 

ile birlikte ikişer vesikalık fotograf 
getireceklerdir. 1224!) 

ilan 
Adana 1 inci icra memur
luğundan; 

11 - 7-940 tarihinde kati iha· 
lesi yapılmışken verilen mühlet için 
de bedelinin verilmemesi üz~rine 

Reşat bey mabalJesinde Ada 446 
parsel 12 de 290 mt>tre mürabbalık 

ve ada 497 parsel 23 de 310 met· 
re murabbalık ve ada 497 parsel 
24 de 280 metre murabbalık üç ar 
saya ait ihale icra ve iflas kanunu· 
nun 133 üncü madde!ine göre fes· 
olunuak bu gayri menkülJer on beş 
gün müddetle tekrar arttırmaya çı 

karılmış ve 7-9- 940 cumartesi 

günü saat 10/12 arasında4peşin pa· 
ra ile Adana birinci icra dairesinde 
ihale .. i tekarrür etmiştir. 

isteklilerin yazılı gün ve saatta dai· 
reye gelmeleri ve fazla malumat al· 
mak ve kurokilerini görmek isteytn 

lerin 9401815 numara ile daireye 

müracaatları halinde lüzumlü evrakı 

bugünden itibaren görebilecekleri 

ilin olunur. 12252 

he 

ii n 
lhı 

_/.tic 
Çin - -J-ap_o_n_h_a-rb-i şidd~elc 

devam ediyor ~ 
. _ 0]1tri 

Chungkmg : 24 a. a. 
1 
ıvv 

Japon umumi karargahının c:l..'t 
yıstan 14 Ağustosa kadar ı/._l.l 

king şehri üzerine 3.300 boıJl ~ llÖ 

man tayyaresi vasıtasiyle 2.~ ll'h~ 
bomba atılmış olduğuna daır "l'Y 
gine atfen, 64 Japon tayyar~! rın 
düşürülmüş olduğu bildirilme 1 f 
Bu ha beri veren resmi p1ak9~ ,ılı, 
Ağustosa kadar 2.051 kişioirı :ın 
ğünü beyan etmektedir. ,eri 

Romen kabinesinde~~~ 
değişiklik olacak gı, 

sı • 
Bükreş : 24 a. a. ır 

ajansından : rtı 
Dün sabık demir ı:uuhaf~~ 

!arından olan iki nazır, nazırlpaa 
yetine iştirak etmemiş oldu~I ı 
propaganda na:zm B. Crainie ~it 
tif asını vermiş olduğu cihetlt ev 

men kabinesinin yakında bi.r ~rini 
düle uğrıyacağı tahmin ~edılor 
dir . s'lar 

Bükreş : 24 a. a. - ~' ı 
meclisi dün öğleden sonr• . ta 
riyaseti altında toplanmış ve ı'ke 

hükumet azaları da iştirak e :tir 
tir. ~ll 

Siyasi mahfillerden öğr~111ııktıı 
ne göre meclis kabinede bır ,ıQ t 
şiklilc yapılması hakkında k•' ı 
recektir . I k 

Bir Yunan ticB~e0nd 
heyeti Berline gıd•1 1 a 

Bertin : 24 (A.A) - D N·~ ıırı 
Yunan ticaret heyeti Ber1İ11e o~ 
mektcdir. ~ ar 

ilan 
' d'' Seyhan vilayeti 

encümeninden; 
1 'b' t 

.. 

22-8-940 tarihinde 1 ~ 
mek üzere eksiltmeye ko~111~t~p 
(615) lira (67) kuruş keş•~ .i•nırı 
Bahçe kazasiyle Bahçe şı~0tarp 
istasyonu arasında mevcut , 11 tan 
menba tarafındaki ric'at dı~ fD . ... ı·· 
kametinde müceddedeo •"":"·ti l.lrı1 
cek beton mu haf aza dıvarı ~Ot bi 
tekli çıkmadığından 2-9~J 1ı" . i ı 
rihine müsadif pazartesi gı.ı:dJe' '~a~ 
da ihale edilmek üzere nııJ ltırıt 
gün uzatılmıştır. B) ~'Ye 

isteklilerin ( 46) lira ( 1 k t' 
muvakkat teminat yatırına ve 
Vilayet daımi encümenin~ d' 
şartnamelerini görmek iç•" eti 
müdürlüğüne müracaat etııı 
zamdır. 12249 
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bir 
Kerkük, 

zamanda 
bugün en 

meçhul 
modern 

köyden ibaret 

f.ler dirilebilecek mi? bir kasaba 

ır Alman tıp mecmuasmm yaz. . -gore profesör BuJe-Gravits 

~cdcnbcri çalışması neticesin.' 
11 ne.sicleri diriltmeğe muvaffak 

Italyan tayyarelerinin muhtemel hücumları 

ıtur, Prof -t' . esor, yaptığı tecrübe 
J ıces,nde A . . . · d"~elc· rıantımn şimaligar-

l '- Hı .ınağaralarda bulunan 600 
r ıt •ndr rı d" . 1 aıumyalarda bazı u· 

ırıltcbil · . B ri d ınıştır. u muvaffa. 
D ~ n en sonra profesör 5000 
1 ,-\'~elden kalma Mısır mumya· 

... ._.tcrınde d 
~\lvaff ,/~ tccrflbelerde buluna· 

oııı llÖrüo a b~ctler tide etmiştir. 
2.SrfJ hÖcrel . ~•nına göre mumya· 

air f Yku ~r~li olrnüş değildir, derin 

yıre rın dirin ndc bulunmaktadır. 
ırıek1 1 faal 

1 1 
rncle-ri için harici bir 

k,ııı 'Yete ~ .... ·ı . k"f"d' a. f• bütün ~ .. çuı mesı .. a .• ır. 
jıııl1 :ıtıck d .rn~ınyanın dmltılcce 

erin d" ~il ~ldır, Fakat bir gün 
~· arı tılrncı. • d .. ı-e Y.ır. ariltilrnesi . k~ saycsm e o u· 

1f11""1llid cd'J• ırn anına varılabile-
~ • ı ıyor. 

·ı •razit 
' ınerkezleri 

ırazitin b 

ı talyan tayyarelerinin Filistinde , 

Hayfa Uzerine yaptıkları hucum
larııı ebemmiyeti vardır. Çunku, dun
yanın en moaern petrol tasfiyeb:ıne
leri, neft ve benzin depoları bıı şe· 

birde bulunmaktadır . MaH~mdur ki, 
petrol bu şehre Ir

0

aktan isale boru· 
ları ile gelir . Bu kanalizasyon Ak· 
deaizden Kerkukun zengin petrol 
menbalarına Erdun vadisinden ve 
Mezopotamya çölUnU geçerek varır . 
Ekser yıuılı~ olarak bu matıal Musu
lun cinrıncfa gösterilir . Halbuki as
cad yUz kilometre Musulun şimalin· 
dedir. 

Bu isale boruları , Kerkukten 
Hayfaya kadar, 619 İngiliz mili, yani 
aşaAt yuk:ırı 1000 kilometreden fazla 
bir U%unluktadır . Buııdan 100 kilo· 
m•tre daha kısa bir boru da Suri· 
yedeki Trablusşama gelir. M amafih, mHtarekedenberi 1 lrl\k 

petrollerinin Suriye maoıfa ara
zi~inden teslimi durdurulmuştur. Bu
gUn ancak, 'Fitistioe gelen kanalizas-

Gen eve' den· 
. 
~ • 
yon loıiliz Akdeoi" filosunun ib.ti· 
yaçlarmı temiıı etmektedir. 

Bu boruların nezaret ve muha· 
f azasını sek.iz karakol temin etmek-
tedir. Bu karakollarda birinci sınıE 
bir teknisyen grupa çah~ma.ktadır . 
Birçok tayyareler 1 gece gUndUz bo· 
rularan Uzeı:-inde uçarak kontrol va
zifesini görmekte ve merkezle telefon 
Ye telsiz vasıtıuiyle temasını muh:ıfazA 
etmektedir • Bu karakollar ekseriya 
çölUn ortasıııda ve butun hayattan 
tccrid edilmi1 yerlerdedir . Ve ba 
yerlerin adı da yok.tur . Bir takım 
adet ve harflerle isimlendirilmi~lerdir. 
Hayfaya giden boruların kalınlığı 40 
santimetredir . Borular 1-2 metre 
toprak altından ıeçmektedir . Yalnız 

Amerika ·Kanada müda-
h'

b• rtmadır Faşlıca sebeplerinden Ceyhan Ziraat Bank Şefi 
· ırtı · f · aıır1~'1 eksik de . ~a ıse arzın sat· Dört seneyi mütecaviz bir müd· aa konseyı içtima ediyor 

d 
ki taab" C>. ğıldır. Son tutulan dettenberi Ceyhan Ziraat bankası Va•ington : 24 a. a. - 8 .Ruz· 

u ıoo 6are ırz - y 
. ·e • Ytldıt ın uzerine sani· şefliğinde bulunan ve kendisini mu- veJt ve S. Makcnzinin l>evanatma 
ıoı ut k 'rn d· , tlt i)'nağı Uşrnektedir. Bu bitine sevdiren Aşki Mutlu kendi nazaran, Birleşik Amerika ve Ka· 

:., t '.\'cuttl•r. O ar:u1 Üzerinde dai· arsusiyle Silifke Ziraat Bankası Şef· nadanın müdafaası için teşekkül 

merhaleleri birbirine bağlayan. telefoıa 
hattı bu karakolların mevcudiyctiaj 
gösteren biricik bir işarettir . . s on senelere gelinceye kadar Ker• 

kuk meçhul ve kuçuk bir k.aıa• 
ba idi. Petrolun keşfinden ıonra,~ult.· 
teşem parkları , muazzam binaları 1 

boruları, tenis kortları ile tam.amiyle 
modern bir şehir balioi aldı . Butuıı 
bunlar [ Irak Petroleum Compony J 
malıdır. Kumpanyada 150 kadar Av· 
rupalı ve Amerikalı müstahdem ve 
binlerce yerli memur çah1aıaktadır • 
Hariçten gelecek ziyaretçilerin ika· 
metine mahsus ve butua medent kon· 
foru haiz mUkemmel bir otel vardır. p etrol kuyuları ve tesisatlar bir· 

biriad~n birçok kilometre uzak· 
tadır . • Bu kuyuları ziyaret oden sey• 
yahlaruı bir şey nazarı dik.katini celi> 
eder : Bu petrol menbalarında Ro
manya ve Amerikada olduğu gibi 
kuleler yoktur . Çunku ara~tırma 

ameliyesi yapılırken bir menbaa va· 
rıldığı zaman delme boruları derb.al 
kaldırılar ve talıtelarz tazyiki mayiiıı 
toprak 1eviyesiae v~ tasfiye iıtasyo• 
nuna kadar gitmesine lcifi geldiği içiu 
tulumbalara ihtiyaç yoktur . Hart. 
başlar başlamaz , butun petrol tesi· 
sah bombalara kar~ı kum ve çakıl 

taşı ve mul:ıtemel . .uikasdlere karşı 
da yUk5ek bir demir kafesle mulıa· 
faza altına alınmıştır . 

~,ı,'•nin nasıl ol adar ki telsiz a· liğinc naklen tayin edilmi~tir • ctmiı olan daimi müdafaa konseyi , 
ınütehb Up da ses aldık- pazartesi günü Cttovada toplana- Petrolun nasıl ta'ifiye edildiğini j 

ı/ Jrlilr, B"ndassıslar bile hayret y .. .. .. . caktır , anlamak için teknik malGmata sahip ,..rr ... an b uzme ogretmeoı r• n'şri k aşka yıldırımla- , olmak lazımdır. Ziyaretçinin ber şey-
r• .,,ta k u\'"cti k 120 Alman-Fransız mütareke den ev...-eı dikkat nazarını çeken şey, 
.,,e ~· çı "' ki e seriya Su sporlzrı federasyonu yüzme ... ·uksek soı.:ahna .kuleleri vo içinde 

ke 1 'en k tl" .. · k l · · t tb"k" J ~ ak ' •. l Ctinin k U\'Ve 1 mursr öğretmeni Bay Orhan Saka 28 Ey mu ave esının a l l petrolu, butun pisliklerinden ayıran 
•tır, Bund uvvetine muadil illide şehri~ize gelerek 12 Teşrini- Vichy : 24 a. a. - Dün Na· tasfiye kaznnl:ırıdır. Petrolu her şey· 

111 
Uhtefjf pan başka arzın üze· den evvel suflurik gazınd:ın ayırmak 

ğre t d arazit k 
1 

. b evvele kadar Adana yüzücülerine zırlar heyeti, Alman - Fransız mü- IA d B . 

b
.,, i!l ır. Burıı.. Dl.er __ ez e. n u •Zlm ır. u 11i yapan yerde bacadan 

... ..rd yüzme tekniği öğret(cektir. Dün de tar~ke mukavelenamesinin sureti k l b 
,,.,;" tcsirinı· d an ıkısı bılhas· çı an a ev, gece utun mıatakayı ay-
~.. ah k b"ld" d'V · · ·b· k b" za tatbiki hakkında Viesbaden'de bu- d l t B ' d b · h ı ltıcrk,. l a uvvetli göste ı ır ıgımı gı ı eger ya ın ır · ıa a ır . ır 7aman an erı, er guıı 

k 2 er O manda yüzme havuzu kabili istimal lunan komisyonun yapmakta olduğu bu suretle hiç bir ~·ye yar:ımadan 
tel ıarnı"d rta Afrikanın k d · d. kaçan 40 ton suflurik gazandan ı"stı·. 

a •• a A I f d müza erata müte aır raporunu ın-CP ilde h • l'\SYanın cenubu bir hale ifıağ edilebi inirse e eru· fade yolu du~uaulmektedir. 

d'f ' ,,sya ·ı · lemiştır • • ı 1 1 adalar ... 
1
1 e Avustralya ara. yon büyük bir yüzme müsabakası 8 urada, makiae tesi atı da muaz-

._, . d ı k d p ... ıJ mırı e bulunmak- tertib edecektir. Romanya gene urmay z:ım ır. onıpa i<ıtas.ronunda 
I" ıın bu bulunan makineler ise bunların ya· 

j'11e Pata · b'" · başkanı değişti nında pek mutevazi şeyleı·dir. Tasfi· 
r 1 oır.ru nak . zıt mcrkeil·rı· şı·· Beden teı bı·yesı· utçesı d'l · 5 ı ... , a-ıc 24 ( A A ) R J ye e • mı1 petrol burada kanallara 

arazit •trıekan eder. Kuv u reş : • · - oman- l 1 A'-d · k d 

O 
Yaparı d' _ b k'I . . . .f t . vası o ur ve .11.. em?.c a ar gider. - B d T b' · Ad mınta· ya aşve ı ınuavrnı ısh a e mıc ve p tr ı k ı rta A ıger bir mer- e en er ıyc!sı • ana Y e o uyu arının bulunduğu yer· 

•ama ar._ llleıikada Meksika kasının ı 940 mali yılı bütçesi 655'.i6 genel kurmay başkanlığına tayin den Akdenize kadar, bu tun ~.-ol da 
"' llllda bulunmaktadır. lira olarak tasdik edilmiştir. edilmiştir . dahil oldugu b:ılde, hı::r gUn çıkan 

~~----------~--~-~~~~~-~~~~----~-----~, 1200 bn pe~oldan birdam~sıoı gö~ 

·b•'' ı ııl 

e·. ır 
nulıı1 Jtup 
·f IJ". • ayı kışın b- -k b" 
ı /f'ın b k uyu ır aç'ık 
.,.,e e led "ğ· . 

Şii>' -~atpte .. , 1 ını rsöylüyorlar; 
t ~0 , tan ol() enlerden daha fazla· 

d•"'' rp ccck 
iıış')iirıyv: bu gibi felaketler ol· 

. ıır .. n .. f 
arJ ıf,O! b· u usunun tahammül 

9iJ •r haı 
9 .......... ;c .insa e geleceğini ve yer 

g~ııı.11 •c~)',. nlara yaşıyacaic yer 
.. d"e l!ll'lı .. r 

rıııJ ltınu soy ıyenler bu netice-
~ eye n olabilirler. Fakat bu 

( 18) /. Pclc medeni bir düşünce 
oıı~ 

kanun ki • • 
çocuklarını kendi elleriyle boğmak 

OONUN MEVZUU 1 
mecburiyetindedir. Bu, pek dar sa· 

halı bir memleket olan Polinezya 

!..-~~------------- adaları için, fazla nüfusa mani ol· 

mak maksadiyle düşünülmüş bir ka 

nun olacak. 

diyemeyiz. Zira, ayni düşünceyi vah 
şiler arasında bulmaktayız : 

Tahiti adalarındaki yerliler ara· 

sın da bir adet vardır. Vazifeleri 

berhse neşe vermek olan bazı şar· 

kıcılar, hangi kadından olursa olsun 

Medeniyet te ayni şekilde yav

rusunu boğan bir babaya benzemi· 

yor mu ? 

mek mUmkun değildir. 

K~rkukte petrolun mevcudiyeti, 
en eskı zamand:ıo beri bilinınekte idi. 
Plutark ( Jskender'in bi~,grafisi ) a
dmd:ıki ı::serind~ bundıın oah~etroektc 

ve Makedonyalı gıılibin Ekbataaa 
( bugUnkU l lemedan ) vıı.rdığı zıı.man 
öoUnde bir olev <;Utununun nns ıl yuk
scldigini anlntm:ıktaJır. Tevrat ta bıı 
l ebedi alev J den bnhsedcr. 

B u petrollerin işl .. tilmesini an• 
cak i.,:ılc boı ulnrıaın duşUnme• 

si mllıııkUn kılmı;;br. BugUn Irak 
petrol i.,tilı al eden memleh.ctlcrin ön 
sırasında gclnıı:kteclir. 

~e 

I~ dl 
çıl1 

l\luornl petrolleri bugUn v:ılnız 
İııgili" doıınııma ve h:ı\·a k v;etl~ri: 
nTın 1i?tiy:ıçla1r1ı_nı deıtil :ıyni z, manda 

Ur OJ e ve ınd ordularımıı da ih
tiynçlnını temin ettiği için yakıoria 
İtalyan t:ıyy:ırclı::rioia sık sık lıedı::fi ------------------·------------------------= olm:ı:.ı çok ,mnhtenıcldir. 
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Pamuk -Hububat 
KtLO FIATI 

CiNSi En az En çok 
K. S \ K. s· 
00 49--
00 49 45 ,_4_5 __ , 

ilan 
Seyhan P.T.T. Müdürlü

! ğünden: 

.-..----...---~~oo----

1 - Kamyonetle yıpılacak A· 
danı po1tabaneıi 'ile yeni iıtaıyon 
arası poıtı nakliyesi 2191940 tiri· 
hinde pazartesi fiinü uat 10 da 
Seyhan P.T.T Müdürlütü binasında· 
ki ılım aabm komisyonunda ihale 
edilmek üzere ıçık ekıiltmeye ko 

45- ,_4_7 __ , 
58 ___ 00 __ 

: ,_14 __ _ 
5,20 

3,20 3,375 - - -3,25 4,02 

24 I 8 I 1940 
Kambiyo ve para 

lı Bankasından alınırutbr. 

nulmuttur. 
2 - Aylak muhammen bedeli 

200 lira v.e muvakkat tr.minat 180 
liradır. 

3- Bu baptaki ıartname her 

lba 1 1 _.;;~Ra;.:.yı-:-.,-m-ark-=------ ----

gün - mesai dahilinde Müdürlük 
kalem şrflitinde görülebilir. Eksilt· 
meye iştirak edecek taliplerin mu · 
vakkat teminat makbuzlara ve şart 
namede aramlan vesaik ve Ticaret 
odasına kayıtlı oldutuna dair 940 
senuınde alınmıı veıika ile birlikte 
komisyona müracaatları Frank (Fransız) -0- 00 

•-~St:-er~li:-n~("""in_gı...,..,.. lı,_..,z~):...._ __ --5- 24 
_D'="o_lar-=-(:...A....,...-m..:.;er;.;.;ik~•:....!)__ 1

00
32 1=

00
20 

l'uır.k ( ısviçre) 

l2.ll4 15-20-25-30 

Ehven fiyatla 
ilan 

Adana çiftçi birliğinden; 

Yuıhane eıyası ıallhktır. Al
mak iıtivenler ldarehanemize mü· 

racaat etaiDlır 
Köylerde ve ıehir civarında au ' 

çıkarmakta mazotlu motör kullanan 
babçecilerle yine mazotlu motörle 

12215 6-6 

köylerde detirmen iıletcn dctirmen .--------------· 
cilerin ma:ı:ot alırken kullanacakları Osmaniyeye gidecekler 
vesikaları elde etmek için birlilimi- RahabmZJ seviyorsanız 
ze müracaatları lüzumu ilin olunur. 

Emniyet Oteline 
misafir olunuz 

12239 21-23-25 

Türk Hava Kurumuna 
Çünkü yazhtı vardır. Temizlige 

ftvkelide ratbet edilmekteoldutu 
kibi ber hususta elveriılidir. 

1 

aza olmalısınız 12246 2-6 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : t888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi bankı muımelelrri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Zi rut Ber hsırıdJJ kcır.t: aulı \e ıhtarsız tuarruf hesaplarına 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Llrabk 4000 Lira 

4 " 
500 " 

ıooo " 
4 " 

250 ,. 1000 " 
40 " 

100 " 
4000 " 

100 ,, 50 " 
5000 " 

120 ,, 40 " 
4800 " 

160 " 
20 " 

3200 " 
DIKKA T : Hcsaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 Ji. 

radan aıatı düşmiytnlcre ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 dda, 1 Eyylui, 1 Birir.ckirıun, 1 Matt 
ve 1Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 

----------------

TtiR.KSÖ 

MATBAASI 
Getirilen yeni malzeme ile Türksöıi 

güıel iıleri süratle çıkanr 

T A KIT APLAR, MECMUALAR 
CEDVELLER, ÇEKLER, aıU:~ 
VIZITLER, HARiTALAR, PLAN 
BUZLAR, HER BOYDA DE 

RENKLi AFiŞ 
HER TORLÜ RESIMU VE R 
KILAR SÜR'AT VE NEFASETLE 1'. 

CİLT KITAPLARINIZI ŞARKKARI vt 
AVRUPAKARI NEFiS BiR cfL'I' 
GÖRMEK ISTIYORSANIZ T 0 il 
MÜCELLITHANESINE GôN 

ZARiF SAliL 
BiR ClL T BÖLGEDE ANCAK 
Z 0 MÜCELLiT HANESiNDE Ç 

ilan 
Seyhan vilayeti vakıflar müdürlüğünden: 

Mubımmtn bedeli 
lira lira 
600 52 

Abidin pııa caddesinde lnbiıarlar müdüriyeti binası 
belediye kapu numarala bodrum ve üç odah ve bir tuluaabl 
dır havluyu havi hanenin mülkiyeti peşin pırı ile aatılı 
men bedeli ılh yüz liradır. 

lbaleıi 26-8- 940 pazartesi günİJ ıaat 12 de Vıkıfl" 
yapılacaktır. isteklilerin teminat akçeleriyle birlikte VıkılJfl 
müracaatları 17234 . 18-25 ---------------______ ..... 
Seyhan Cezaevi Müdürlüğü 

Seyhan Merkez Ceza ve Tevkif evinde bulunan mıbkiı" 
lırın üç yıldız tibir edilen ikinci nevi undan mimul dokuJ 
ihtiyacı ( 100,000 ) yüz bin kilodan ibaret olup 1-8·940 
baren •11tıdıki şartlar mucibince bir ay içinde 
m11tır • 

1 - Pazarlık neticesinde tıkarrur rttirilecek fiyat 11&1 

tü takdirde 26 8·940 Pazartesi günü saat on birde SeY~ 
Müddeiumumiliti makamında toplanacak komiıyon mırif 

: yapılacaktır. 

2 - Yüzde yedi buçuk nisbetinde ( 675 ) lirahk te 
kata alınacaktar. 

3 - Şartname parasız olarak Ceza ve Tevkif evi .. 

ahnıbilir. 
4 - Fazla malumat almak istiyenle;in her gün (es• 

Müdürlütüne müracaatları ilin olunur • 12207 
n-1 

'J •• Umumi neft1 {; 

Macid -,i 
Adana Türk•0 


