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Başvekil 1stanbu1da ~ 

"~~!~"b.uı : 26 ( Türkalzü 
il lrından ) - Baf Yeki· 
"'iz 8 d .._ •Y •m bu gece hu-

...tf .. :,~ır trenle ••hrlmiz• 
"/J'' ••l•rd;r • 

RR~
Ef1 RAiMA HARBi DE
L~M EDfYOR,F AKAT .. 

NlYZAD GÜVEN 

lllıanya , kati darbeyi vur· 
nıaya .•• d 1 1 •

1 
gırışmc en evve , n 

hi •çtıgı tc~eye karş• bir yıpratma 
,ti, Ilı'\.· Bır hayli zamandanberi 

v ~ p • n' ~11.sta hava hucumlara yapı· 
1' enızl d iL )'or ş· er e kafiJelere hucum 

O ~Hcş~rd~:di de, Fransız sahillerine 
.. ıp iliz sat' .

11 
UZun menzilJi toplarla 

,, ıı.ı er· · lUn bu b ıı:ıı döğmege başladı • 
J.., akları a.~e1t.etlerin gayesi; logiliz 

nı lsflı:ı . 
fı~tc g ' 1 cı 1çin buyuk bir lıa-

~J'llı •lc.ı~fı~dcn evvel , İrıgiltereyi 
ÇI l ve bu s::Palaaıak, bitap .duşur: 

1'ud<igrasl etle kısa ve ftddetlı 
Falcat, J\~ h1:~abuıı görmekti . 
aldılı n t'ırtaı:ı.Yanın şimdiye ka· 

'- e ıce L k d" . 
ıar •eı-inıli v ' oer halde be le ıği 
~eniıı Ar e Parlak olmadı . İn· 

: l kab~l u d.•1dı~ı 2ayiatı gizlediği 
"'1 e ı se b· nıo _ ~ , ızza.t Alman men-

pıiıı• i)Uluoıxı Uba.lagalı olduıuna şUp· 
~ir iddi::•~ - haberleri bile böy• 
5C lialbukia ı.tlunnıaktan utanıyor· 
,,~ Ucunıı..,. 1 b\lna mukabil , butun 

1 ;l'etleri Al tsnasında Alman hava 
b'~~~·Y'•tıı nıa.nya için telafisi ~ok 

ac• ~11 ltu Ulrınıaktadır • Filhakika 
sur t 

J'da i.k· b' •.}·yaresi mevcut olan 
kıfl•f hir itle 

1 
l •ne .Yakın tayyare ya· 

klfl'1 iıı t.,,,nı elcet için kaybolan bir , 
"Yal' . 115 1b bil' · enın yerine konması 

" ., d ~ıd du,en e•• ir. Fakat asıl z;a· 
(1İr ed'l bu tayyarelerle imha 

•• cdı.. . ı 1• en pilot ve personel 
r\Jt1 en e-./i bir pilotun asgari iki 
' •ce\_ ole Yetiftirilemiyecegl du· 

"' t Ul'sa. b' d ' . .,_. 
·~.. ay.., , ır or u ıçm ı..ı , q,u ' ..,a"ec· . . . . kı aıı j lll~da •nın, bır ay gıbı sa 

uı '~eıntı:ıi , İlaybedilmeeinin ne ka. 
r l Yetli b' . ld 

40 t• itil çılı:al' ır :ıayıat ıı oJu 

ıır14ige.. t . 
P' çe ltu araftan , lnglltcrenin gUn 

~ ""ctlendiği de mubakkak-

IJlllvıf clJ~tnanın· 
b•ll •nda u:ıutemad~ taarruzları 

ey ·fel!:•L 1 Y'1nız mudafaa ile kal· 
rı ı;•nı s°' l 

IPI le d oy eyen İogiltererıin bu 
Urdu~- .. 1 ·ı· 'ele . e.unu gorUyoru,;, ng. ı.z 

j ... • 
jll'~an ~ıstematik bir surette 

teıı> • ın gerek, Almanyadaki ve 
ı~ga}' 

daJc.· •nde bulundurdu~u top· 
?J~ dı •skeri Uslerioi ben,-.in ve 

•hri~Polarını, mUnakalat yolla· 
•an •larını muntazaman bom

•t~ .;e aıı· etınektedir • Amerikan ga· 
-~ ltı ~~ 1 d' 1 'oy e ıltine inanmak lizım-
ı201 ;41p~giliz tayyarelerinin Alman· 

,......15 İn ~ basarat, Alman tayyare-
1,...... '"j' 

1
. ~ılterede yapb~ı hasaratın 

~ f ıdır. Nitekim ; Mareşal Gö· 
ri~ll ~ Uzeri d b" l ş ı ~~ n e ır ' Uşman tayyere-

V ~e tıçamıyaca!ını iddia ettiği 
"ıi'ı e evelisi gUn İngiliz tayyare-

ıcsO ( G .. 
crısı UçUncU sahifede) 

Türkiye-Amerika nakliyatı 
Akdeniz yoluyla yapılacak 

Izmirden 
Vekilimiz 

Istanbula ·gelen Tiearet 
Topçuoğlunun beyanatı 

~z UA~1A H .. U~;;.\1~·~ 
LA

1
UINDA "MADDALENA,, j 

ADLI 1T ALYA N KALESİNE 1 
VUKU BULAN TAM B1R j 
lSABET ~ ........ • 

Almanya üstüne 
büyük akın 

Londra : 25. a. a. - lngiliz hava 
nezareti istihbarat bürosunun bildir· 
diğine nazaran, lngiliz hava kuvvetleri 
cumartesi gecesi Stuttgart'da Daimler, 

( Gerisi <lördUncU .. ahifede) 

İstanbul : 26 (Telefonla) - Tic a· 
ret Vekilimiz B. Nazmi Topçuoğlu 

bugUn saat 18 de Tıl'han vapuriyle 
İstanbul'a geldi. Vekil gazetecilere 
beyantta bulunarak dedi ki: 

"-Fuarın açılmasından istifa.le 
ederek İzmir tnccarlariyle konuştum. 
Basra tran~it yolu için Irak ve Su
riye demiryolları idareleri arasmda 
muştcrck bir tarife tanzimi maksa• 
diyle Anlta.rada bir toplanh yapıl
mak Uzeredir. Fakat ne kadar ten· 
zilatlı olursa olsun bu yol ile yapı· 

lacak nakliyat pahalıya mal olur. A· 
merika ile Akdeoizden geçmek Uzere 
doğrudan doğruya mUnasebct tesis 
etmek üzere oldugumuzu haber vere
bilirim. Bir Yunan kunıpanyası tara· 
fından yapılacak bu nakliyat için ilk 
vapur bir hafta sonra hareket ede· 
cektir. 

İzmir'de Jngilterc'nin Turkiye ve 
( Gerisi dörduocu sahifede) 

Dev Jet hava IJOl /arı 
umum müdürü Adanada 

Ankaradan Oiyarbakıra ve oradan • 
Elaıık'a geçmiş olan devlet hava yol-
lan umum müdürü Bay Ferruh Şahin
baş hususi bir tayyare ile refakabnda 
mühendisler olduğu halde şehrimize 
gelmiştif. Ferruh Şahinbaş Diyarbakır 
hava meydanı inşaatını tetkik etmiştir. 
Haber aldığımıza göre Elazık hava 
meydanı inşaatı da ihale edilmiştir. 
şehrımizdeki işler üzerinde bir kaç 
gün tetkikat yapacak olan hava yol-
lan umum müdürü buradan l:ımire 
gidecek ve oradan da lstanbula ge
çecektir. 

Çanekkale için asılsız 
haberler 

Moskova : 27 (a.a) - Tass ajan
sı tebliğ ediyor: 

Sovyet hükümetinin, Balkan yarım 
adası mıntıkasındı bir harp zuhuru 
halinde, Sovyd donanmasının Çanak
kale boğazından geçmesi için Türkiye
nin rızasını talep etmiş olduğuna dair 
bu günlerde yabancı matbuatta haberler 
neşredilmiştir. Tass ajansı bu haberle· 
rin sırf uydurma olduklarını beyan 
etmete mezundur, 

Çukurova köylerindeki 
hayvanat aşılanıyor 

Şehrimiz merkez veteriner hekim
leri bir knç gündenberi veteriner mü
diirlüğüniin çizmiş olduku program 
dahilinde vilayetimizde muhtelif yer· 
lerde muayyen zamanlarda mandalar· 
da çıkmasi beklenen ve pek çok te
lefata scbeb olabilen Barbon salıgn 
hastalığına karşı hayvanlan koruyacak 
olan bazı mıntıkalara birinci ve bazı 
yerlere de ikinci aşıyı yapmakla meş
ğuldürler. 

DDkkatDeır : 

Susuz helalar 

Yağcamii civnınde oturan föir 

okuyucumuzdan orada bulunan bele

diye helaları hakkında bir şikayet 

mektubu aldık. Okuyucumuzun anlat-· 
tığına göre, bu helalardaki su musluk

ları, kullanıla, kullanıla bozulduğu içinı 

yerine tahta tapalar konduğundan ak·
mamaktadır. 

(Ölülerin altın dışlenni söktm 

bir adam yaka/andı) 

Bu bir iktisadi ;çtih•d mese 
lesidir baylar bayanlar •.• Aftın· 

' d lle ıarunızın topraklar allln a · 
der olmasına vicdanım asla 
razı oıamaz ı .. 

ÔkJ"endiğ'imiı.e göre bu bir kaç 
gün içerisinde profilaktik olarak 2500 
sı~r, 500 mandaya aşı tatbik edilmiştir. 

Bahçe kazası hayvanlannın muaye· 
nesi neticcs:nde Bostanblo karafenk 
köylerinde koyun ve keçilerde süt k e 

1 sen (agolakit) hastalığı görülmüş ve 
1 lazım gelen fenni tedbirler alınmıştır. 

1 

Veteriner müdürlüğünün takip etmiş 
olduğu bu sistamatik çalışma netices;nde 
pek yakında hayvanlanmız için senelik 
prokilatik tedbirler alınmış olacaktır. 

Uzun zamandanberi devam eden• 

bu halin belalan istifade edilmez bir 

şekle soktuğu muhakkaktır. Çünkü. 

suyu olmıyan bir hela halkın ihtiyacına. 

cevap vermiyeceği gibi, bol bir pislik 

menbaıdır da. 

Belediyenin alakadar mcmurlarıı 

biraz dikkatli bulunarak bu işlerle 

meşğul olsalar fena olmaz. 
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BÜKREŞİN 
KANA Ti 

lo:ıdra: 26 (A.A.) 

JC5l udapeıte ile müzakereler 
m;;;?) için lcapunun açık kaldığı 

Bükre~te resmi ~abfiUerdo 
i1ruta söylenmektedir. Fakat Ro· 
JDen mıtbuafındı muvakkat ııman 
için vukua relt>n inkıta hakkında 
şimdiye kadar hiçbir miitılea yüriA
tüJmemcktedir. 

Adana kitab deposunun 
ıhazırlanmasına başlandı 

Bukarester t•geblıtt nazi .gaze. 
tesi, baı makalesind~, Almanyanın 

l\aıesleyi, hakem ol~ak1 ıuretiyle ni 
~n bılletlJ)ek istemediği ı«;bebini 
uzun. uzadiya jıah eylemektedir. 

.. Bukarestr.r Tageblatt gazeteıi, 
Almanyanın •rurnu - Severin' deki 
gordion düğümünü bir kılmç darbe· 
si ile. kolayca çözebileceğini bildir
dikten sonra, Almanyaoın bunu yap 

.mamasına amil olarak aşağıd•ki üç 
.sebebi göııtermektedir: 

Maarif V ckilctinin şehrimizde 
tesisine karar verditi "kitap depo· 
su ,, için faaliyete geçilmiştir. Veka 
let tarafından bu işe memur edilen 
B. C . Aktulga, okuma odası biti~i · 
tinde kiralanan mağazayı . vitrinle· 
meğe ve \Dağaza dahilinde lüzumlu 
tertibatı afmağı başlam1şlır. 

Devlet" Matbaası ve Maarif Ve 
kaleti tarafından tab ~e n~şredllen 
bütün kitaplar bu depoda buluodu· 
rulacak, cenup mmtakası mekteple· 
rinin her Çt'şid kitab ihtiyaçları ve 
bir kısım mekteb levazımatı bu de
podan kolayhkla tedarik edilebile. 
cektir . 

_Çiftçi tohumluklarının 
ilaçlandırılması işi 

Zirai kombinalar lcuruınuna ait 
harman makineleriyle vilayetimiz 

dabifinde çiftçilerimi1.in elde cttikle· 

ri mahsullerin "sürme" ile bulaşık 

olduklart gcrülmüıtür. 

Bu vaziyet çiftçilerim.izin hu bu 
bat ist.ihsalitmı yarı yan ya indir,.celc 

ve binnetice memleket ilc:tis .diyats 
üzeıine ç~k mühim tesirler yap3Ca-

ğıııdan buna meydan ••erilmemesi 

için bölgemizde mevcut tohum te-

1 -- Romanya ve Macaristan 
müstakil devletler oldu~u için, Al
manya, dahaı makul sebebler mev· 
cvt bulunmaddn bu istiklale tecavüz ' Ayrıca, Vekaletin köylü neşri· 
arzu etmemektedir. yah da yine bu depo tarafından 

1 m.izleme evlerinde ç;ftçilerimizin to· 

bumluklarının mutlak surette ilaçlat· 
2 - Hakem kararı ile alınacak tevzi edilecektır . Köylüye fckir ve. 

hal sureti, muhtemel olarak, ne bir recek, onların zevkle okuyabilecek· 
memleketin ne öteki memleketi tat leri eserler, köyde ziraar, ziraatın 
min etmiyecek ve yeni bir Avru.ı>a 1 türlü nevileri, köyde sagiık, köy ka· 
nizamı tesisi için Almanyanın bu nuoları ve harp hatıralarına ait kah. , 
mcmleketler1e işbirliğine engel ola· 1 ramanlık hik~yeleri, köy hayatına 1 

tınlması Ziraat vekiletinden vilaye· 

te bildirılmiş~ir. 

Şehirde Tiki ifo bir 

Dizanteri vak' ası görüldü 
k . uygun hikaye ve romanlar Adana 1 

ca tır. ı 
3 _ Almanya, Milletler Cemiye· kitab depasunun satac1gı ucuz ... e Haber alınc!ıgına g5re Adanada 

tinin yarattığı meselelerin hallinde l faydalı kıteb çeşı tleri arasında yer 1 son günler zarfında iki Tifo ile bir 

üzerine mesuliy"t Almayı red etmiş· alacaktır. D.zanteri v.1kası tesbit ediimiştir. 
t . B 'b· ı· 1 · · l _ _;,,_ __ __:__---"------------------
ır. u gı ı mesu ıyet er, y,enı nıza· 1 • 

ma uymak isti yen memleketler tara· ! ı ~ ı • ı l k t 0 
• 

fından aralarında taksim edilmeli- ı ngı ız er mem e e ımız-
~~, tuhaf protestolara rağmen, Ç•· . den çok mal alacak 
buk bir hal suretine varılması için 
Almanyanın kolislerde hakem ı.azi· 

fesi görmesi, Romen. mabfıllerince 
hala mümkün addedilmekteair. 

Transilvanya'da B. Manius'un 
köylü partisi tarafından yapılan gay
retler, halen demir muhafızların bu 1 

ruıntakaya hareket etmiş olan şefle. ı 

ri tarafından takviye edilme~tcdir. 

Mukavemet zihniyeti gün geçtikçe 
fazlalaşmaktadır. Bizzat B. Manius, 
önümüzdeki hafta tezahürler organi· 
ze etmek niyetindedi,, 

Askeri makamlar, yeni tedafüi 
tedbirler almışlardır. 

Hatay valisi köylerde 1 

lskendcrun : 26 (fürksöıü mu· 1 

habirinden) - Kaza, nahiye ve köy 1 

(erimizde geziler yapmakta olan vali 1 

Şükı Ü Sökmensüez Boz büyük köyü· 
1 

ne giderek köylü ile basbihallerae ı 
bulunmuş ve burada yapılması ta· 

karrür eden ilk mektep binasıom 

yerini tesbit ederek gece geç vakit 

Antakyaya dönmüşlerdir. 

Öğrendiğimize göre ö:ıUınUzdeki 
ihracat mevsiminde lngilizler geçen 
yll olduğu gibı nıemlc:ıu~timizden yi· 
ne mUhim miktarda mal alacaklar· 
dır . 

Bu hususta şimdiden görUşme le re 
ba?laıımıştır. Akdeniz yolu kapalı ol
du~uodao bu mallar Basra yoluyla 
ı;evkedilecektir. Diğer t:ıraftan Ame· 
rika ile de ticari 'muaasebetlerimizin 
Basra yol uy la ve normal bir şekilde 
yap1lmasl için muhaoereler olmakta 
du'. Amerikado.n bir çok lUzumlu 
maddelerin memlckt:timize gdirilmeııi 
temin edilmiştir. ' 

Amerikalılar billıassa tutun, ia.
cir almak istemektedir. 

l(:====== 

GÜNÜN MESELELERi 

il 

KARŞISINDA l 
m=====;::==============================::1i 

ithalat madde I erimizin vaziyeti 
Piyasada en zivi\de kimyevi maddelere ihtiyaç var· 

dır. Harpten sonra kir:!yevi maddeler de en ziyade 

Romanya, Yunonis~andan tedarik edilmekteciir • Son 
günlerde Romanyadan Türk motörleriylc zaçyağı, soda 

getirilmiştir. Fakat piyasada tuz ruhu fiatları pek yük· 

selmektedir . Bu hu~ush şikayetler v~ki olmaktadır. 

Bu arada n3ftalin :fiatiarından da şi karetler yapıl • 

mıştır. 

Haftanın ithalat eşyası arasında Romanyadan gelen 

petrol ı;e benzin ile , Bulgaristandan gelen ağaç kö
mürü. Macaristandan gelen banyo takımları , zirai alet· 
ler b rinci p!anda bulunmaktadır. Basra yolundan çay 
kahve btklenmektedir. Mısırda, ç11val birliğine ait çu· 
valların getirilmesi de bir mesele olmuştur. Çünkü Mt
sır ile İstanbul limanı atasında vapur sefederı olmadı~t 
için çuvalların gelmesi mümkün d eğildır . Cuvalcılar 
birliği, bir Türk vapurunun çuval almak için Mıstra ka· 
dar gitmesine müsaade edJmesini Münakalat Vekaletin · 
den rica• etmiştir. 1 

l'I 

b~ 

~~ 

ol 

ORTA TEDRiS~ : ____ ,...,,._ k 

. Terfi ede'' 
muallimlerilf ~ 
Kız liusi Frın•ııct. tı 

Kofet Güven, dikit bİ,~1 1 
Feriha Meriçli. mıteınıt~ 
Hakime C tuz , f ngifiı~ Q 

Ali Daim Ôzülkü IDu.siki s 

Sımime Etker; E;kek L~ r 
m~al~imi Rifat T okgöı'. ~ ~ 
allımı Şevket Şeremet ' if i 
allim Mektebi tarih cot' ~ a 

limi Naciye Menteşoj'lu;. ~ r i 

melctep Türkçe ıııualli1111 11ı 
hisarlı, ikinci OrtamelcteP 111 

coğrafya muallimi NuriY' tl 

oğ u bulundukları dereci 
müddetini ?oldurdukl~rıl ~ 
derece terfı etmi-1ll'rdıt· d 

di 
Tayinler - Tab~ b 

a, r 
Dojum ve Çocuk" 

temedi Bay Enver lıter'ı 
reti 75 !iraya çıkarılara~ 
terfi etmiştir. 

* 
de 

Şehrimiz Ziraat ınektt tn 

muallimliğine tayin ediltı 
tep Ziraat müdürü Ba~ 
mel )'eni vazifesine ba.şl' 

* 
H'iıuniye köy Enstit~ 

lografhğına E,kek Li.sef ;t 
memuru t3ay Ahmet ta) l' 

tir . 

Kebabçı çırağı He~ 
ç . rağı arasındıJ 

Eski bir husumet ya 
gediği mahallesinde ikİ 

dl• • sında çıkan bır kavg~ b 
kavgacı da birbirlerirı• b'J 
lamışlardır. Kavgapıo ~ 'f 
aoında demirci çırağı ->-

ğ kt·-·. ~ tl~t ça ını çe ıgını gore ! 

ğl Sadettin, metanet t/e • 

~lıhğım mu haf aza edere i# 
ğını çekmiş ve birbirle' ıl 

k ar' rına saplanan biça r 1 r 
bir hale gelen kavgacı~ 
lerinden yere ytkılıJJ 1~Jaı~ 
inatçı ve serkeş ço'ıı ,ı 

f 01'' kanuoi muamele yaP1 

Şehrimizde bİ~' 
poligonu yı1P1 

__,,_,., I 

ı.. Dt' Memnuniyetle 1
18• 1" 

göre Beden Terbiye5' ' 

takası Müdürü Bay ~~:e~ 
ray, Genel O;rektörlıı iftli 
müsade üzerine şebftİ',;' 
poligonu vücude ge ıf 
tertibat almağa başla!Jl 11' 

Beden Terbiyesi bİ11151 
de olacaktır. 
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Yıpratma harbi devam 

ediyor, fakat.. 
. . (Başmakaleden arhn) 

lH·ıuın 'dJ t\' l. k l 'ı t ' uır lıUı:u111una ıJJaru-. 
il a:ıı' ve Berliolilt-r g"~t:oiu bir .,.a. 

flsıuda 1f ki • b sıı:.arıa ara girc-r1:k , uç s~at 

ı.ıruul.arıoı dışarı çıkaramamışlardır . 
" Hıtlcr, logilterey e kar~ı kullana• 

0jf0~o. bah11ettiği silablardan birisi 

IS
A u&una şUbhe buluomayao u:ıua 

ıı:ıtnzilli Alınan toplarmı da İngiltert~ ) 

Ce-t'ap b 1 

Macaristanda 
askeri hazırlık 

kend' sız ırakmamış, bir taraftan 

eı 
1 de uzun menzilli toplarla Fran• 

sıı sahili . . d.. . A.I rrını oğmeie, dığer taraftan 
''- ı illan toplarının tabiye edildili yer· 1 
JJll .tre karşı şiddetli hava bucumları 

~•Pınaıı. b e& •1lam1ştu-. 

I btı ~laıanyauın, şimdiye kadar ·yap· 
kİ li ıug":tblcri buyuk zaferlerle bitirdi
t~ Alnı Urlllcı bir hakikattir. Fakat 

an. ord k d e ' ler • F Usunun n;ı;au ığı bu zafer· 
L: j oldu!u h•isanın ornAl-0.biyetl de dahil 
"' safb.• • de • harbin ancak birinci 
. ..., sın1 ik 
ır~ tic, • ınale yaramışbr. Nihat ne· 

t'' l ' ocal&_ 1 'lt . . . e elde d' ng1 erenın mağlilbıyetıy-
d ~1 de .': ılc-bilecegi için a<11l muhare· 
ı:r 'lı.. ~·IJld' b l . 
• ~ 1 ıııca v k aş amış demektır. Fakat 

r . sayılan ıe at'? safhanın başlaogıc• 
;Bi'4 rinde ln!l~ıı hava v~ <leni:c hareketle· 
j ~ ıaıu~a,. ııltc:renin göııterdigi şidddli 

ı. eınet eP ~ .. Çeti ve mukabele, Almanyanın 
. e Jııa\( ın ~b Ve tt:hlike H bir i~t başar· 
ır tı e~ \lr' . d J .Yor • ıyetın e kalacağım anla-

lf Alınan 
ıll"' etıne9i .. Y•ıım, İngiltereyi mağlflp 

L IÇIQ ij 
-.al1111.,ı.._ nUnde çok az bir zaman 

. ,~"' ~-h 
.dar bil . '. h 1 •yet, Eylill ııoouua ka · 
clir. B 'fı •Hetml•k ınecburivetinde· 
b il &nUdd J 
ıı.hara k d et ıeçtiktcaı sonra ilk-

r\la, dah a ar buyuk çapta bil' tau· 
ı a Ja 

ı•-.tır. ti l Pllıllnııa imk.Ao kalmıya-
~kla lt<>i:.~u ki, lu.,ilter ... oio rahat· 

il ı .. ...!tf cı 
Y e b.arcır} ' bir kış, dev çıı.hııma· 

;' !'ni ha:b'.ıoaııına imkan bırakacak 
el.., bah• d 111 dehşetiııi asıl öoUaıU:z. .. r a . 

ıe B. Çeıı:ı !ört-ce&ia. 
~ tıı·layal bı:rlayo 'ın şu ,özlel'İni ba· 
·ır ıın : 
1 - 1941 
~ 111 •ını:ı ıa · 1942 barbiuc ba:ı:ırla.n 

Ilı ll nıd 
şl' •nya,ya h· Lr. Gı:l~cek seu~, Al-

"d" . ıç b' b lllıyı:ct-g· ır ayalin tasavvur 
, calıı. 1 dt-hşt--tte lıtıcumlaı· vapa· 

·~ ~ 
ı .\Jın,n 
gı lnUddtıt .. .Ya., Hnumu11deki bir aylık 
.• d. lÇıııtı k 

~ı·· ece.k, ol 'il ı~an şıtnı.ıuı kaybe-
' ı. llrsa 19 l'U .. tehlik 4 l ;yılına brrbald1: bu · 

Cektir. elı:re ınarua bil' halde i!jire· 

Nevzad Güven 
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Müzakerelerden netice 
çıkmayınca vaziyet değişti 

Budapeşte: 26 a.a. - Turnu • se
verin 'deki Mac11r heyeti reisi B. De 
hory, bugün hükumetine müzakereler 
hakkında raporunu vermiştir. 

Dün akşam Turun-severin de ne 
gibi bir şeyin vaziyet değiştirdiği ve 
görüşmelere devam ihtimallerini faz· 
lalaştırdığı hakkında burada hiçbir 
tafsilat mevcut değildir Mamafih as
keri mahiyt.tte hazırlıkla ezcümle ha
va hücumlarına karşı tedbirlere de
vam olunmaktadır. 

Mısırdaki hür Fransızlar 
dün bir merasim yaptı 

Kahire- : 26 a. a. - Dün öğle· 
den son . a üç renkli Fransız hayra· 
ğı, hür Fransrılar komitesi reisi ta· 
rafından )'eni teşkil edilen Fransız 
kıta atına tevdi edilmiştir. 

Merasim, Süveyş kanalı üzerin· 
de bulunan Fransız umumi karar 
gahmda cneyan etmiştir. Arafarm· 
da sipahi cüz'ütamları bulunan kt 
taat, lngiliz sefiri 8 . Lampson tara· 

fından teftiş edilmiş ve sefir kendi· 
)erine bir hoş amedi nutku vermiş
tir. Fransız kıtaları, logiliz ordusu 
ile birlikte Gencr~I wavell'in ku· 
manduı altında orta şarkta vazife 

\ 

göreceklerdir. 

Maltada asker kaydı 

Malta : 26 (a. a.) - On sekiz. 
den eJli beş yaşına kadar olan bü· 
tün Maltalıların askerliğe kayıtları 

ayın 28 zinde başlayacaktır. 
===- 1 :;;:::;;:; -- - w 

Çeviren: NEVZAD 00VEN 

nınd Mamafih onlar da hep bunun bayan Silviya Fox zama
bir .8 olınadığ'lnı kabul ediyorlardı lık zamanlarda şu hadisede 

ızah Yolu bulmağa çahşmışbm .. 
~aın Silvia f Qx on yaşında iken bir sürek avına iştirak ettiği 
tu ~n { ilk defa avda hazır bulunanlara yapılıtıası mutad oldu
bu uzerc) yüzünü, gözünü kana bulamışlardı. SöylendiA-ine göre 
dır sahne onda büyük bir korku, yahut büyük bir nefret uyan· 
rnurrı_ış, derhal kusmuştu. Fakat ben bu hadisenin şimdi bizzat 
he cızeyi ne şekilde aydınlatabileceğini anlayamıyorum. Bununla 
.... taber şunu biliyoruz ki, agu" nden itibaren Silvia Fox ne za- ' 
··•arı b' rn,t ır avın hazırlandığını görürse (Zavallı tilkilere) çok . ac~-
ıll a başlamışlar. Ogünden sonra, evlendiği güne kıtdar hıçbır 

lllırı ava "t · · • , td b' . . fi mcmı.şlır. Sonradan onu bu işe yalnız kocası razı 
c ılmıştır. 

1879 da kıs b. · 5·1 · Fox 8 R' ' a ır nışan devresinden sonra ı vıa • 
n.' ı~hard Tebrick'lc evlendi. Ve bal aylarından sonra Stokve· 
<t~ c\varında bulunan Ryland'da yaşamağa başladılar. Yalnız 
birb~ntt'.11ağa muvaffak olamadığım bir nokta var· Karı koca 
mildır crfıyle nasıl tanışmışlardı? Tana-ley Hail St~koe'ye otuz 

en azla b' f d • • 
dedir B " ·~ mesa e e ve tamamiyle tecrid edilmiş bir hal-

. ugun ~ıle oraya giden hakiki bir yol ygktur. Daha ga· 

Londraya yangın 
bombaları atıldı 

ŞEHiRDE 
Birkaç defa =::= 
ALARM 

Londra : 26 a. a, - Londra 
mm takasında bir kaç ıaat zarf mda 
bu sabah ikinci defa olarak alarm 
işareti verilmiştir. U~ultulu bomba 
sesleri duyulmuıtur , Dün akşam 
Midlands' da bir ıebre üzninde 
düşman tınartleri •esltri duyulmuş· 
tur. Hava müdafaa topları faaliyete 

geçmiştir. Şehrin bir kaç kilometre 

yakınına bombalar düşmüştür. 

Londra : 26 a. a. - Dün iece 
bir Alman bombardıman tayyare· 

sinin attıtı yangm bombasından çı· 
kan yangından hasıl olan kaim bir 
duman hbakası 11tbah erken Lon· 
dra üzerine yayılmıştır. Çıkan yan 
~ınların adedine balcıhraa atılan 
bombaların sukut esnasında zaman 

uman açılan büyük bir zarf içinde 
bulunması imkan dahilind~ görül
mektedir , Bombalar evler araaın• 

düşmüştür , Yangından müteessir 
olan ınahıllere itfaiye iÖnderilmiı
tir. Efr.ad yanguı bombalarını top· 
l•mata memur edilmişlerdir . 

Şimdiye k,dar alınan malumata 
iÖre, •tar yarala yoktur. 

Londra : 26 - a. a. - Seıb11h 
1 etken Alman tayyareleri Cenubu 
ıarbi mıntakuı üzerine binlerce yan 
gın boıubuı atmışlardır . H11S1r az, 
zayiat yoktur . M•hdut bir sehaya 
iki yüz bomba atılm11uıa ratmen 

1 

Bulgar Başvekili 
bir nutuk verdi . 

Bulgaristan için yenibir 
dünya doğuyor . 

Sof.ya ~ti a. :ı. - D. N. : B. 
Bulg..ır 1:3a~v~kili v t' l\\aarif Na"iırı 
Doktor Filof, e,ki Zaı a'Ja Univei'si· 
te talebdc-ri kongr~si rıio ku~adıo:lı, 

bir nululı. YÖ\'lemistiı·. • . . 
Bu k u1"ıl rn ... r,. ,iıoin.de İtal yan H: 

.Alman hrydlı:ri dt' hıuır bulu~mu~ · 
lardır. 

Dohtor Filof, 1111tlau11da. Bulg~r 
wille-tiuiı.ı b,.lı:u ·'' u~aıuakta o~du!u 
tal'ihi aın t ... buu' ... Lt: ra"ıi1 v~· Bul· 
guistanuı la.' ,ıı olJıı~ıı rutvkii.cıi bu 

Jacağı y l"Oİ biı· d Uı ı.' '4 Jogu.> oı·, de· 
wipfü. 

Buı.ıdau ~onra, Alruan Univ~r.sit., 
talebelc:ri lidc:rioio nıUwe~sili \'iya~a
h Profe.ıör Nonelıergf:'r sö;ı ~öyleroi~ 
Vt' kongro:ye yeni Alman :harb tari· 
hinden bir ilaç yll " oustıa hediye d· 

ıniştir. Almau UııiVcl'sit~ profcı.örleri 
namıua 'JÖ:t ıöyliyeo ViJ'analı P"of ... 
ıör Hao s Kodi, Vi.) aua şehrinin Bul · 
gtu• Uni Hl'llitdilcc"ri içi o yeoideo· ou 

be1 b1.11•, konı..1!Jugııuu habı:r vermi?· 
tir . 

Nih~v,o:t tjultıır ıınivel'sitelileri 
milli biı ligı l' c:İ~i Lir ı u tuk . söylem ip 
ve ııutkuııJll l:hı l~ıar. ltalyao Ye Al· 
man gı:ııçlc:r i ua~ıııd<ıb..ı ulu i1birli· 

&ini. ve ınuı:ıc:v~ t.irlıgi teöıu·u~ c:tti.r

mişfü·. 

yalnız ufak bir "öy le ufak bir yın · 
jın çıkıoıştır. l 'J. u .tı ~ n az bir ıa· 
mın ıatf ında üç ~üı .. ~ li hücuma ma . 

. ruz kal;:.m aahilin bir Lısmında )'Ük· 
ıck infllak kabıliychıde bombalar 
atllmışsa da Luolardan . bir kı'~'mı 
denize düşmüştür. eir yol muvakka· 
tın k•patılmıf, bir ev ciddi buaı a 

utr•mış, f dkat t,.ldat 'oktur. 

ribi bunun, orada biricik şato olması ve etrafında ba~ka hiçbir 
meıkenin bulunmamasıdır. 

Onların tanışmaları belki de büyük yol üzererinde bir rast· 
laşma neticesi olmustur. Yahut daha az romanesk olmakla be: 
raber daha kuvvetli olan ihtimdl, B. Tebrick, müstakbel karısı· 
nın, Oxford rahiplerinden olan amca'siyle tanışmış ve bu suretle 
onun tarafından Tangley Hall'e davet edilmiş ulnıasıdır. Mama· 
fih, kankoca ne suretle tanışmış olurlarsa olsuıılıtr, izdivaçları 
ç9k meıı'ud bir birleşme olmuştur. 

Genç kadın yirmi üç yaşında idi. Küçük yapılı, elleri ve 
ayaklan dikkati çekecek derecede küçiiktü. Şuı asım da işaret 
etmek belki aJakayı çekecek bir şeydir: Genç kadmın görünü· 
şünde bir tilkiyi andıracak, göze çarpan ve lıile kokusu olaa 
hiç bir şey yoktu. Bilakis çok sevimli ve güzel bir kadındı. 
Gözleri fındık kabutu renginde ve hafifçe kızıla ~·alıyordu. Teni 
esmerdi. Yüzünde bir kaç tane çil ve ben vardı. Mahcub deni
lecek kadar çekingendi. Fakat tamamiyle kendisine sahip, tavru 
hareketleri çok kibardı. Bir cok liyakatlarma bir çok iyi pren
sipleri de uıve etmiş oJan bir kadın tarafından sıkı bir terbiye 
ile yetiştirilmişti. Bu kadın, izdivaçlarından bir ıene evel . ölmüş
tü. Bayan Silvia Fox o zaınandanberi annesini kaybetıi"ıiiti. Ya
takta kalmaia mahkfim olan babası ölümüne takaddüm eğen 
devrede biraz aklını oynatımşlı. Bunun içindir ki, Silvia şatode · 
amcasından başka çok az ziyaretçi gö.rürdü. Anıcası ek~eriya 
ntoya g-elir ve bilhassa kışın bir iki ay geçirirdi. Çünkü o ci-
varda bol bol bı.1Junan çu:tuk avını çok severdi. , • . 

EQ-er Silvia köylü bir şıllık olmadı ise. bunu mürebbiyesinin 
şiddetli terbiyesine ve amcasınm tesirine borçlu idi. Mamafih di · 
ni iyi bir terbiyenin tesirine raQ-meo bu kadar ve vahşi bir yerin 
onda vabşiliie karşı bir meyil uyandırmış olması da ihtiınal . 
içindedir. · 

-- lonu .var -



Sahife 4 

7 .30 Pı·ograuı, Sı.ıat A •an 
7.35 Müıik : Hafif Musiki 

8.00 Ajaos Haberleri 
8.10 Ev KaJıııı - Yemek lish~i 

8 2Uj8.30 Muıik: 1 lafif Mıniki 
12.80 Progı·aru. Saat a, arı 
12.35 Muziic.: Muhtelif şarkılar 

12.50 Ajaos 1 laberlcri 
13.05 Müzik : Plaklarla şarkılu 
13.25 MUır;ik : ;\1arh. Eggert 
18.00 Program Saat ayarı 
18.05 Mua:ik : Cazbaod (PI.) 
18.30 Çocuk <;aati 
19.00 Çocuklar içio (Pl ) 
19.15 Muzik : Fasıl lıc:yeti 

19.45 Memlrkt't Saat Ayaı·ı, ve A-
jans 1 laberlcri 

20.00 Muzik : Çiftçinin saati: 
20.15 Koou~ ı ua : l Çiflçiuiu saati ) 
20.30 Muzik : Ankara radyosw ku-

me ses ve saz beydi 
ldarı: ~den : Mt.>sud Cemil 

21. lö &rbnt Saat 
21.80 Kouuııua ( Rad.) o gazetesi) 
21.45 .Muzik : kadyo salon orkes· 

trası 

22.30 Saat a_varı, Ajan" haberleri, 
:.ııiraat , c:slıam • tahvilat, knıu• 
Li.,•o - nukut borsası (fiyat) 

22.45 Muzik : Radyo salon orkn· 
trası l'rogramıo devamı 

23.UO .Muzik: CazLaod ( Pl.) 
23.25/2:~.311 Y annki program, kapanış 

Bu\gar - Romen paktı ve 
neşrerlilen tebliğ 
BükrrJJ : '26 - a. a. - Cenubi 

Dobrıcanın tt:ı ki için Romen-Bul 
gar heyellcrı arHında dün akıam 
Crajova'da • ide edilen anlaşma 
hakkında ntşrcdılcn tebliğde bildi
rilditin~ görl" , terkedilen . ~razide. 
Caliaera ve Uurostor vılayetlcrı 
chalisi elde bu unan işler için lü
zumlu görülenler müstesna şimdidea 
mallarını nakledebilcce;clerdir . Bu 
tedbirin alınnı ·ısına sebep ilerde ya
pılacak tahliye t-s.n~sında ya~mur 
ve nakil güç üıelerının çıkarabılecc· 
ti müşkılitı kolaylaştarma~tır. . 

Ahali mübadelesi bazı arazı 
· - 'tc•kini de icabettirmektcdir. Fak at 

Lu, Romanyıhların derhal mahsul· 
lerini ve evlerini terkctmcsi demek 
dctıldir. . . 

Romen - Bulgar muzıkerelerı 
mütekabil bir anlayış zihniyeti için 
de· iokişaf etmektedir . Hiç kimse 
t{omanyıhları mallarını bt.raLerle 
rinde götüruukteo mcnetmiyecek· 

· "tir. 
· Urdu ve hükumet memurları 

vazifeleri başındadır . Endişeye ma· 
hal yoktur. 

· ı·AKA LAR 

Çok kork muş ... 
Alimin birisi küçük bir salonda 

konferan<> veriyordu: 
" Yeni yapılan fenni tetkik ve he

saplara nazaran dünyamız ance k 3600 
yıl yaşıyabilecek ... ,, , 

Bu cümleyi işiten dinleyicilerden 
birisi tcla:jla yerinden fırlayarak alime 
sordu; 

- Ne kadar yıl dediniz? 
Alim tekrar etti: 
- 3600 yıl 
Dinleyici geniş bir nefes aldıktan 

sonra y~rine oturdu: 
- Mükemmel... Ben "2600,. yıl 

diyouunuz sandım da ödüm kopmüıtu .• 

TÜRKSÔZÜ 

, ....... _._ ... ---------------··-----· 
: ZiRAAT MESELELER; : ·------------·-...... -----............. . 

Çukurova da çalışmalar 

Tarlalarda, şehirde, fabrikalarda faalfY 
Çukurovanın beyaz altun mtv 

simi Vt" Çukurova çiftçisinin tn nrş' 
eli günleri gelip çatmıştır. Tarlaldr 
da, fabrikaluda yeni bır kaynaşma 
ve çalışm11 herkesi sr:vindirı cek bir 
hale girmiştir. 

Bir haftadarıbeı i çiftçi pamuk 
amelesini tanıaml'n tar la başına ııak 
Jetmiş vr: klevlarıtları top iaın .ı ~a 

başlamıştır. 

Şehirde günden güne :ut.rn küt. 

lü araba ve kamyonları mütemadi
yen bu kıymetli ve Çukuıova çif tçısi 
nin ve m,.mlthtin en ı hf'mİydli m,.. 

taı pamuğu fabrikalara taşımakta ır. 

Hakikaten Çukurova çıftçi:-inirı yı : 

gine ümidi olan pamuğun lıugiin· 

Almanya üstüne 
büyük akın 
( Biriııci sahif eılcn artan ) 

Benz müesseselerine şiddetle hücum 
etmişlerdir. Bu müesseseler garbi Al
mayacJa silah ve zırhlı otomobil imal 
eden en mühim fabrikalardan madüttur. 
Bombardıman tayyarelerimiz tayyare 
dafi bataryalarının şiddetli ateşine ve 
projektörlerın temerküz ettirilen ziya 
hüzmelerine ratmen hücumlannı yap
mışlardır. Bombalar atıldıktan sonra 
başlıca binalar meş'ale gibi tutuşmuş-
lardır. Birbirini takip eden infilaklar 
işitilmiştir. infilakların en şiddetlisi 
tayyareler çekildikten on dakika son· 
ra vukua gelmiştir. Çıkan yangınlar 
96 l<ilometre uzaktan hala görülmek
te idi. 

Ayni zamanda harekette bulunan 
başka lngiliz tayyareleri de Ludwigo· 
haven'deki azot fabrikasına hücum 
etmişler ve tam isabetler elde etmeğe 
muvaffak olmuşlardır. Tayyare dafi 
bataryalannın şiddetli ateşine rağmen 

tayyarelerimiz sabah saat 1 e kadar 
hücumlarına devam etmişlerdir. Frank
furt'daki sınai petrol fabrikasına da 
hücum edilmiştir. Ayni gece sahil ha-
va kuvvetlerine mensub Blenheim tay
yareleri, Duard'ı ağır bir hücum altın

da bulundurmuşlardır. Atılan bomba
lar civar ormanı tutusturmuşlar ve çı

kan şiddetli yangın neticesinde petrol 
depoları ateş almıştır. Çıkan zıyanm 

kuvvetinden tayyareler hangaı laı ı gö· 
rerek kolaylıkla nışan alabilmişlerdir. 
Sahıl hava kuvvetleri ayni zamanda 
Boulogne ve Calais arasından lngilte· 
reye endaht eden bataryalara muka-
bele eden lngiliz topçularına rasıtlık 
vazifesi görmüşlerdir. 

kü lıeynelmilel iktisadi hayatta oy· 
rıadıtı rol hnk,.~ç~ malümdur. 

Çift-;iıniz geçen senedenberi dev
letin çok grııiş, yerırıd~ ve kaymetine 
ötçii l ulı111maz y.:trdınıına mazhar 
olmuş Luluı uyor. Geçc-n Eylı'.ilde pa· 
muk 111e11siıııinirı başladığı ilk günler 
h·piınizce kı:lranlık Vt'. Lu karanlık 

gi.inler~ raııtlıyan pamuğumuz fiyat 
ııokta'Jından ciıidt'n ,.ndişc do~ura 

cak şt":kild • düşkün iUi . Devletin bu 
tehlıhyi y:ıkıodarı g 'lrert'k müstah· 
silt" ti uz11 tın:ı • ı mii-ıtahsili muhak· 
kak bir fo ' ak ~ t ı en k urtarınıştır. Bu 
giin d .. daha g'l'llİ~. ı1alıa e:traflı hi 
may~ ~.itenıiyle nıli'>tahsi ı imiz büyük 
bır rrfısha doğru giliiyo~. 

Maarif Vekili 
Kastan1onuda 

Anka r.ı : 26 ( Tıiıksö1ü muha· 
birinden ) - MJarif Vekili Kasıamo· 

1 nnda tedkıkltrde hulunmaı..tadır. 
1·r··k· A .k ki. ur ıya. merı ana ı-

yab Akdeniz yoluyla 
yapılacak 

( Birinci sahife~n artan ) 
Balkan ticaarc:t birliği umuo.ıt rrisi 
ile: görUştUıu. Bu zat yakmda Anka· 
ra' ya gelc:rc:k bazı tewaslarJa bulu· 
nat·aktır. lthalat.ı Jogru<lan doğruya 
Jc:vlc:t kontrolUuc alıuak için bir te• 
1c:lıbus yoktur. E'iuen birlik.lcr vası· 
tuiyle ithalat kontrol edilıuektc:dir .• 

Troçkinin cenazesi 
ortada mı kaldı ? 
MekaiKo: 26 a. a. · Troçkinin 

cenazesinin Birlt-şik Amerikayı nak. 
· li hakkında huiciye nezaretinin ver· 
miş oldutu red ct-vabına kar,ı, mü· 
teveffanın katibi 8. Doldman bir 
protesto telgrafı çekmiştir. 

B. Doldman, Mııoksiko'da Tıoçki 
nin yak;lmasına rwüsada edilmediii· 
ni ıöylemi,tir. 

Lord Halifaks'ın 
teftişleri 

Londra : 26 a. a. - Hariciye 
Nazıra B. Halifaks. Douvru'a gide· 
rek s.ıhil müdafaa tertibatını teftiı 
etmittir, 

Adana Aske~i Satın alma komisyo
nundan: 

Cinsi Mık tarı 
Ton 

Muhammen 
Bedeli 

Lira 

Muvakkat 
Teminat 

Lira Kr. 

Buğday 1000 62500 4687 50 
Arpa 1000 52500 :i937 60 
Yulaf 1000 60000 4500 00 

Yukarda cins ve miktarlariyle Muhammen Bedel ve muvakkat temi· 
natlatı yazılı Üç kalem Hububat pazarlıkla alınacaktır. Pszarlıjı 2818/ 
940 Çarşanba günü saat 10 da Adana A\keri satın alma komisyonunda 
yapılaeaktır. l ... teklittrin B,.lli gün ve ıaatht Trminıtlariyle müracaatlara. 

12254 

Şüphesiz mf'ınl~kctio eO .. 
bir sınıfını tt-şkil ed,.n 11'1 

himayui ve refaha k1vuŞID 
lekctin umumi yaşayışıPda 
bir iyiliğe delalet etmektedf 

Şehrimizdeki çırçır f 
hazırlıklarını ikmal ttınİŞ 
tından şu bir kaç gün içiıı 
saya yeni pamuk girecekll1 

ınuklamı ziraat bankarnıı 
satın almaca~ı da şüphttİ 

••• 
Muot derdi çiftçiyi et 

zen bir iş olmuştur. Bir 
zotun gelmesi çok gecik 
bu suretle çiftçi harman İ 
ri bırak mata ~mecbur lcıl 
kaç gürıdenberi parça p• 
mazotlar çiftçiye datıtıl 
Mıktar u ve mRhdut ol 
her çiftçi ihtiyacını tamı 
edememektedir. BundıP 
len mazotlar ekseriya f•ÇI 
oldutu için çiftçi boş t 
makta da zorluta dü 
Çünkü Lundan bir ay etıl 

7-8 kuruşa kadar .atrl•ll 
zot tenekesi şimdi bol 
bulunamıyor hem de taııe" 
kuruş arasındadır. 

8u sıkıntının da µek '/ 
tadan lcalkacağını umuyorıl'. 

Alınacak damıı 

vetl"riner müdürlügüne . 
mirle Antalya vilayeti içil 
miz dahilinden damızhk 
iki boğa almacağım bıbl' 

ilan 
Seyhan P. T. 
lüğünden : 

Pazarhkla yaptaralıC~ 
lira 40 kuıuş keşif btd 
muhabere aalonu tavıpt ..... 
talip zuhur etmeditin~ 
22-8-~40 tarihinden 
ay müddetle uzatılınıf 
olunur. 1225.S 

ilan 
Adana Askerlik f 

den: 

15/Eylul/940 t• 
1 

hskeri hastahantsindc · 
cak olan yardımcı bi 
na talebe kayıt edileC 

lerin 12/ Eylul/ 940 ~ 
kayıt rdilıoek üzere ~. 
ne müracaat etme1°11 



TORKSÖZO ' . 
Sahife 5 

n~an n cenu- ......... k şının Verine 
genişlemesi 

!-t~skovı : 26 (a.a) -Tass ajan 
idari yor: 

Prıvdı gazeteıi " J•ponyının 
bı Botra r~nişlemesi,, bııtıtı 

0 ~ 
1 ~nlırı , .. ,..~tadır: 

'iJ: fı OQal kabineıinia iıtif asiyle ye· 
;ıı,I OOoye bükümetinin plıilesi. 

ınubuımatına "aClemi mü· 
• ·: P<>litikısındın ıarfınazar 
· de_~ geniıleme plBJanndı 
' de~ aokt11ının belirditi· 
bii~I ıibi teJekki edilebilir. 

-.af ' iti F rınumn uzak ıark· 
eta uzu llfıra müncer oldutu;fn· 
Vo n9:azj~ti mütezelzil bu1uo· 
p .;.leıılc Amerikadı Atlın-
p 
11

1. 1 .:~ lluntakalerında emper-
o ıtı~ıı • - . 

111 ırını .. t"vazua ettır· 
eıtul bufundutu bir zaman 

tnubı d t 
•Po 0 ru rcnişf eme mese· 

n rıııtbuatının dikkat na· 
lllerltezi 'lef . • '- · ı tdir. il etını teşıu et· 

•Pooı•nı b 
•litıa n u genişlcm,.ti enaz 

• Bu tıbıklcuk ettirmeği arzu 
rını tnl~kıatıı lngiltercnin im

tnatiy~,•nd~n almak, Hindiçini 
tıntcket rıı.~zakeratta bulunarak 

etrnck ' hulülü müslihan~yi,, 
ı girnı,k ~e Hollanda Hindis· 

"'
1 

• BütijQ b •rdcetleri belirmek. 
11 ~ilerine va u teıeb~üsler henüz l 
; laliıt hl sıl olmamıştır. Zira 

e riyle enıleketlerin hayati men J 
.J.n Çarpı~ınaktadırlar. 

anya h .. ,.!'. 
,,.Jbeddü .. Uıuimetinde 
O' Bük lat muhtemel 

rtş . 26 
e tan .. · d' (A. A.) Mesul ma-

l ••C ıld'}I,• .. B 1 a itilif h 1&tne gore, u gar· 
demir Usule gerdikten sonra, 

Ya lllürnuhafızlurn yerine tran· 
:ıı ınessif 1 • • k .. uttu .crı gttırme uze· 

mette t b - " ıneJ b 1 e eddulat olması 
u unnıaktadır. 

ş~~1RDEHA v A 
''lllıtd 
bafif ~e dün gök yüzü açık , 1 

'Utg" l Ölgede ~t ı idi. En çok sr 

~der~ce idi. 

hapisaneye giren adam 
Niğde' de çok enteresan 

~merikalılara -gore vaziyet 
Nevyork : 27 (a •) - lnriltere· 

ye k1r11 yapılan iki aylık ta•razıu 

tahlil eden Nevyork time•ıu~tesi 
. vaziyeti ıöyle hiili• eCliyor: 

Neticeler kıti olmamak1ı berı· 
bu, aair çepbelerde faaliyet emı· 
releri müııhede edilmektedir. Al · 
mınyanın lagiltereden fazla tayyare 
zıyi ettiji çok muhtemel burunmık· 

tadır. Nisbetin bire ikiden f ızlı ol· 
dutu söylenebilir. 

Büyük Britanya ıttlk silahlan· 
makta ve kuvvetleri artmıktı bu. 
lvnmaktadır. Fakat harp sahnesi de 

bütün dünyıyi kaplamaktadır. Son 
tiaharın yaklaşması dolayısiyle bü-
yük Britanyanın istilası da gittikçe 

daha az muhtemel görülmektedir. 

Misis naliiyesi civarında 
yapılacak bir köprü 

Misis nahiyesine bir nat mesa· 
fede bulunan Körkuyu namını ta. 

şıyın, kış ve yaz mevıiaılerinde Ko 

zan yolcularını ve bütün vesaiti nak
liyeyi müşkülata uğratan bu dere 

üzerine Misis nahiye müdürü Hüse. 
yin Tunçer'in delaletiyle bir köprü 

yapılacaktır. Baklalı köyü.nde m~
teveffa Yusuf ağa varislerıyle go· 
rüşen Misis nahiye müdürü mezkur 

, Nitde : 27 (Türksözü muhabirin· 
den) - Nitde adliyesinde tuhaf bir 
hldise olmuştur. Vaka fÖyledir: 

Nitcfenin Kıçataç köyünden Ha· 
san otlu Ali evelce bir iıten dol•yı 
üç gün hapse mahkum edilmişti. Hü· 
künl iruaz e<iilmek üzere jandarma Kı· 
çataç köyünden mahkumu talep etti
tinde Alinin köyde düğünü yapılmak
ta idi. 

Oütfınün geri kalması ve Alinin 
muradına nail olamaması bütün köyü 
ve akrabaları telaşa düşürerek bu işin 
şöylece kolayını bulmağı düşünmüş· 

lcrdir: Ali yerine kayınbiraderi ayni 
köyden 427 dotumlu Mustafayı Ali 
diye jandarmaya te~lim etmek. Musta· 
fa hapisane yüzü gönniyen saf bir de· 
likanlıdır. Bu işe razı olarak Alinin 
cezasını çekmek üzere cezaevine gel· 
miş ve Ali olarak teslim olmuştur. A
linin cezasım çekmeğe başladığı daki
kalar ilerledikçe ve cezaevinin haline 
vakıf oldukça nedamet başlamış ve ni
hayet iki saat tahammül ettikten son
ra baklayı ağzından çıkanp olan 
bitenleri söyliyerek salıverilmesini is· 
temiştir. 

lş derhal adliyeye intikal ettirilmiş 
ve Mustafanın sahte hüviyet takındı· 
ğı sabit görülerek Türk Ceza kanunu· 
nun 284 üncü maddesi mucibince otuz 
gün hapse mahküm edilmiştir. Şimdi 
Ali vekili hakiki Mustafa, üç gün ye· 
rine ve asaleten otuz gün hapis cezası 
çekecektir. -· 

Lüksenburg'da artık 
Alman m 3 rkı geçiyor 
Lüksembıırg : 26 (a. a.) - D. 

N B. Sivil idare amirliğinin bir e· 
mirnamesi mucibince bugünden iti
baren Alman markı kanunui akça 
olarak kabul edilmiştir. Bir mark on 
Lüksemburg frangı olarak tesbit 
edilmiştir. Lüksemburg veya Belçi 
ka frangı ile imla edilmiş olan bo· 
nolar gibi, Alman markı ile yazılan 
bonolar da muteber olacaktır. Ma· 
mafih Belçika frangı yalanda mevkii 
te~avülden kaldırılacaktır. 

bir hadise 

Almanya dalia 
l>ir •• • 

muessır 

teknik arıyor 
Londra : 26 - L L - Suadır 

Timeı pzetesinia diplomatik ... 
bırriri yazıyor: 

IOıiltereye Urfl ..-pmıkta oldu
tu havı harbinde Almanya , dıha 
müe11ir bir teknilC ırımaktadır.Ge. 
çen hafta zarfında müıahede edilen 
gevşeme, ve tecrübe mahiyetine da. 
tınık ve refakat edilmeksizin hare
ket eden bombardımancılann hare
ketleri, düşman tarafındın bir te
reddüt if ıde etmektedir . F akıt bu 
bu ter~ddüt darbelerinden sarfınazar 
ettitini de göstermez. Talctilc'de bir 
tebeddül oldu ise de, stratejide te· 
beddül yoktur. 

Alman hava kuvvetleri vakit ve 
zamanın gelmiı olduj'una kanaat 
ettirditi zaman, tabiatiyle kitle hı· 
!indeki hücumrar usulüne avdet ede· 
cckler, ve bir neticeye vasıl olmalc 
için ağır zayiata razı olacaklardır. 

Fakat hiç şüphe yoktur ki, Alman
ların planlarında bir gerileme husule 
gelmiştir. 

lngiliz bava kuvvetlerinin teşkil • 
etmekte o1dukları büyük tehdidi 
bertaraf ederek Alman kuvvetlerinin 
hırtkatına yeni bir yol açmak için, 
kitle halindeki hücumlar yıpratma 
usulünün planları dahilinde bulun· 
makta idi. lhzaıi safhalarında bu 
taktik akim kaldı.Fakat Almanların 
mutad olan gavretleri düşünülecek 
oh_ırsa, daha vaai mikyaslarda olmak 
üzere bu usule derhal rücu etmeleri 
de pek muhtemeldir. Belki de, yeni 
mürettebat , lazım olan benzin ve 
bombalar, mütemadiyen hücumlara 
maruz kalan hatları aşarak Fransa· 
daki. ileri tayyare me>·danrarına ge
tirilir •. getirilmez, bu yeni teşebbüse 
de geçilecektir • 

derenin üzerine bir köprünün ku· 
rulmasını kararlaştırmış ve ustasmı 

bu iş yapılmak üzere verilmiştir. Ge 
rek nahiye müdürü ve gerek Bak· 
lalı köyündeki Yusuf ağa varislerini 

bu hayırlı i~ten dolayı tebrik ede-
1 

nz . , Bu arada orta şarkta bir oya· 

Elir cinayetin ardından 
~Pİ.Yce l 

lama hareketi de beklenebilir. ftal
yan hıvacılıtı o kadar dun bir va· 
ziyete düşmüştür ki , Libyada bir 
Almın takviye5ine intizar edilebilir. 

ilt ıi b C:Yvel, oııdan çok bahset-

•~ ı\t 1•~Iıyoruz. Fakat Troçki 
C.ıcs1k d 

tttigj 0 a biZ2at yemeğe da· 
tlitıi ~. kendisi ile mesai teşrik 

tae. sa.tıdıgı bir Fransız yahudi· 
rruıu d , ,e· n an sonra ölmu;ı bıılu· 
•rıl\e l lı '- t: . ııa ey , Rusyanın yakan 

8.rıbj d 
l'tıt) • n e buyuk rol oymıııu1 

lu 11ıılcl simalar arasına kart?· 
tıe.n T k·.ı 

İı· roç ıuen tekrar b:ıh'le-

ı"' .Ao~k· , 
1".i-İb 1

' aı:ı •sıl Rus y:ıhudi idir. 

·r'~sabkteb çocu~ iken edebiyat 
ı:tt a. heves saldırmış, !iniver itf'-

{1" ece~· 
c.• zaman biran metamatikle 

rı~n1anda tcreddud etmiş, ibti
rcıh evl • f k 

~ emış, n at derhal ya· 
rak. h k ııp.-e. ta ılmıştar. Hnpisha. 

rettiği bir ihtilaldeo sonra İspanyaya 

' 

kaçmıştır' Kendisini kabul edecek 

aONON MEVZUU başka bir memleket k.almadıfı lıalde 
!._ _______________ burada da serbepsiz yakalaomış, 1917 

nede vakt:ioi tar:ib, felsefe y:ızm:ığa 

ve ihtilal broşurleri h:ızırlamağa has• 
S 'b' ·:ı •:ı sUrl!l· retmiştir. Buradan ı ırJ ) 

"k' ra Londraya kaça· muş, ı ı sene son 
k L ... 1 b" l ~miş konfeunslar ra enıu e ır ey , • 

vermeğe, Leninin gautdinde yazılar 

yazaı:ığa başlamıştır. 

d.. uş ihtital !)05 de Rusyay:ı onm • 

le k:ırısmış faka ihtilal boşa çıkın· 
> ' s·b· .3 ,.a surul-ca tekrar yakalanıp ı ırJ .; 

muş, fokat ''olda kaçmış. Avrup:ıy~ 
~ t Lakın gelmiş, gazetecili~e başlamış ır. 

de Amerikaya gitmittir. Çarın dUş· 
mesi ile Rusyaya döoerek Lenia ve 
arknda~ları ile birleşmiş, 1918 ihtili· 
linin bıı~ında bulunmuş, ordulara kıı · 

oıııııda etmiş, bir muddet harbiye ko· 

miserligi yapmıştır. 

Faht fikirlerinde kat 'iyyen iti

dal olmadıgı ve harekctlt ri çok ileri 

gittigi için Rusyadıın kovulmuş, ııih:ı· 

vet .Mcksiko\'a :.ılfınmu. orada da öl· 
.J • o ) 

durulmuştur. Bir muddet lst:ınbulda 

Buyuk Ad:ıda oturmuş ve köşkune 

suikud J apılaıışh. 

Diker taraftan Londranın sivil 
ahalisi artık hiç de şaşırmamakta 
ve gece akrnrarı mübabaaeJeria esas 
mevzuu tsşkif etmemektedir. 

Ayni gazetenin bir hususi mu
habiri de şunları yazmaktadır~ 

fngilterenin sadece müdafaa va
ziyetinde kalmadı~ı şununla sabit 
bulunmaktadır ki,logiliz!erin Alman 
yaya indirdikleri darbeler , Alman· 
yanın logiltereyc in3irdikleri darbe· 
lt"rden heş defa şiddetlidir. Holfan-
danın istilasından\:lcri fngiliz bom· 

bardınıan tl'tyyareleri, hiç fasıla ver· 
meksizin ilerı harcketlerir.i devam 
ettirmişl~rdir . 

Son on beş haf ta zarfmda Al
man hedeflerine hücumsu7. kaçan 

--------------------·------------------------ yalnız iki gece olmuştur • 
her taraftan ko,·ulmuş, Franoı;ada neş• 
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Pllllak -Hubalaat 
FIATI 

clNSI az Eii Çök 

...... -~~Hii~+-1.!a~ 
'9 

4,876 
3,816 

21 ' 8 ' 1'40 
Kenmlıo ve ptaPa 

ltBak.....,...ahnmp. 

t~~~-:----'0-0ö 

Vatandaı 1 

5 24 
182 ()O 
00 00 

... ,,. ............. .. 
Han lunrn .. Plmlzl• o• 
......... ,arlllm -.aızı 

• 

Jlin 
Çiftçi Birlifinden: 

Çiftçi Birlili ve Ziraat Oduı 
miimalilleriJle çarçs fahrikacalan 
aramda Çiftçi Birliii binuada 
Çll'Çlrlama ücretlerinin teabiti için 
ıapdaD dOltiae bjr .toplentı ela ı... 
Ciftei· latm de ı.Wibei arbdl!lillrm 
-.ru mmfutlmiDi konmak ve 
PJrİ mepa zenrh bir rekabitia 
ÖDÜDe ...- ,..,... KlevlMcl 
.,......_ belaer kilolmD iiç Ye 

ıer6 kou pama..._ be._ kiler 
....... dört buçuk ..... ~!mai 
.......... ... ~ taraf mutabak 
bl...,. Ba fiadara riayet edil· 
..- laem ciltçi hem de fabriba 
arbdqa.rdan ehemmiyetle rica olu
nar. 12253 2.5-27 

ilin 
Askeri Fabrikalar umum 
müdürlütünden: 
Kullanılmıı bir yol sitindi
ri ahnacak. 

Takriben on tonluk iyi bllanil· 
.. , bir Yol lilincrari ahnıcakbr. Sat· 
mak iatiyenleria bir iıtida ile Umum 
Müdürlüpmiize mürtcaat etmeai ve 
silindirin mafuul evufile halilluır 
durumanun ve Ankara veya IClnk· 
kalede teslim fiıtman da bu meyanda 
bildirilmesi. 
22--24~27--29 12241 

T. iŞ BANK ASI 
1940 Küçük Cari Heıaplar 

lkramİJe Plinı 

a .. ı ... 1er:ı .-.1.ı •• ,. •• ıa ....... 
1 ılllRCI........ ..Pllttartncle '•11ıllr. 

K111Dbawah Te kambar.... lanaplarda ea az elli lil'UI 
balaaanlar kvaya dahil eclilir. 

-= 1940 1 K· R A M 1 Y E L E R 1 
1 Adet IOOO LiNlık !.000 Lira 
s " 

1000 " 3.GeO " • " 
&00 " S.000 " 11 " 
llO 

" 
8.880 

" " " 
180 

" 
4.000 

" 75 " 
GO " S.750 " 210 15 5.260 

., 
" " " 

T. ı. Benkaama pen Jlbrmmkl., 11lmz para biriktir
mit olmaz, •JDİ zamaada taliWDizi de ••mil ohnmuL 

Düziçi köy enstitüsü müdürlüğünden 

Adet 
Beller takı.. ilk TemiDat 

Muha••• bedeli 
Lira L Kur111 

lir ceket, bir paatalon, 82 15 92 25 
Wrblket 

TtİR.K.8Ö 

_T __ A __ e_ KiTAPLAR, MECMUALAR, 
- CEDVELLER, ÇEICLER, 

• 
. 

VJZhUR, HARiTALAR, 
BUZLAR, H!R BOYDA 

RENKLi Af 

C 1 L T KITAPLARJNIZI ŞARK KARI 
A VRUPAKARI NEFiS BiR 
GO~ ISTl~ANIZ 1 
MOCELLrrHANESINE G 

ZARiF SA 
BiR CIL T BôLGEDE ANCAll 
Z O MO CELLITHANESINDE 

TÜRKiYE CUMHURI 

Ziraat Bank 
Sermayesi : 100.000.000 Türk • 

Şube ve •iaa adedi : 2'5 
Zirai ve ticari ller •vi b...ı. ..... ._"' 

Para biriktirenlere ıs.880 lir 
ikramiye veriyor 

ZI ıaal Bar.kaıınd• lnıaıbeıah ve ıhbaraız tı•rr•f 
n az 50 1iıuı bahaualara ..-. 4 cWa 

kur'a ile qatJdaki pllna pra ikramiye daHlll ... 

4 Adet 1000 Liralık 4000 
4 .. 500 " 2008 
4 .. 250 .. llOO 

40 " 100 .,. 400I 
ı 00 .. 59 ,,. '900 
120 .. 40 .. eoo 
160 .. 20 .,. !200 

DiKKAT : Heupler.claki paralu Wr .. . 
raci• ..... dipliJealere ikr .. iye ~ ..._,_. 
20 fulalile verilecektir. 

Kuralar leDeCle 4 defa, 1 E1jlll, l • . _._, 
ve 1Haziraa tarihleriacle çekilecektir .. 

ilin 
1 - Yukarda mikclan, muha...._ bedeli, ilk temiDab ıöaterileD el· 

W. 2/9/1940 P-rteai pii uat onda Ba~e kuaaa Mal mü41rlliiiD· 
tle ebibaeJe •onulacakbr. • 

Adana Orta ticaret okulu 
müdürlütünden:· 

2 - TalipleriD ihale 1Utiae kadar tclDİDltlarmı J•brmaları ve ikr 
.. tpblarma ptere11 veaikalanm benberlerinde bulundurmaları imar 
.Lri 

3 - Şartnameyi prmek iıteJenler idaremize mür"caat edebi6r. 
18-23-27-31 12235 

• . .... 

Adana orta tecim okalma 27·8·94Q 
tarihinden : itibaren talebe b)'ICI ve . 
bbGliiDe baflwcaktar • 

Obla 12 ,. ........ 16 ,.. ... 
kadar ilkokul mezualır1 alum. 


