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nıiryolları gibi rn emleke
havayolları ile örmek .. 

·~avayolları Umum Müdürünün 
iirksözü ,, ne verdiği beyanat 

EMLEKETLERE 
K SATIŞI 
ET1Mtz 
•zın. D 

• "· KASIM GOLEK 
ün ya 
rnüh· ekonomisindeki çok 

ırn ıne k .. 
rek v ııne işaret edile· 

• Pamuğa "Beyaz altın,, 

zamanında d 
sana .. oğru olan bu 

1 doıa:ıı~de oynadığı çok 
Ycrindc~~ıylc, harp zamanın· 

ri, be ır. Filhakika, harp 
k, altınYncırniJel mübadele
ekono~·scrbcst döviz veya 

n diğer •sinde o derecede 
dJr. maddeler mukabili 

k bakımı d 
sa k n an Türkiyenin 

'cafctc ~\'VeUidir. Akdenizin 
"c Mısır apanması üzerine 

rn olan Parnuk menbalann
rnleketıe . Orta Avrupa ve 
Cyj a rı, bu çok ehemmi-
.1 ncak r-
1 lllckted· 

1 
urkiyeden te-

ketirn · ır er. 
't ız, bu . 

tabi • ııntiyazlı mev-
Cdir. çazakrni derecede istifa-
. o d" 
ci tica ırayetle idare 

· ret Pol't"k sındc ik· ı ı amızın pa-
1 ana prensip vaze-

Parnllk 
chcrn~tn~k serbest döviz 
tılır Yctı haiz maddeler 

arict Pa 
~lcvtand lll~k satışlanmızda 
~ns lll Cınslcri ile bera-
. r Vak,1~~Yycn bir nisbet da

sınıf b' crabcr satılır. 
n scrbır harp maddesi o-

c Cst d- . 
~ı· chcınrniy t·ovız, veya ay-

ı satı) c ı haiz madde-
'1leUcr ınası gayet tabiidir. 
· rn ola arası harp mübadele
• satıı n nokta mal satmak
llhn~n ll'lala mukabil mal 
ş rn arı pamuğun böyle 
ı Cd~ınleket alıcıları tara

etirn/ ~ektedir. 
a b ~ın Yaptıtı pamuk an· 

, ..... ________ ..... , 
! HAVA YOLLARI ; 

• U.MU.M MÜDÜRÜ f 
' VE •.ML1HARR1R1MIZ ' 

* * ··--------........ ___ ... 
Dn·let Hava.) olları Vmum J\iu

duru Bay Ferruh 'ahinbaşın şehrimi· 

ze gelerek hava mt:ydanı inşaatı U:zc
rinde tetkiklerde hulundugunu yaz
mıstık. Dun kendisini :zivaret eden 
muh:ırririmize, Bay Ferruh 'abinbaş 

me:nleketimizdeki Devlet Havayolla· 
rı faaliyeti hakkında izahat 
}erdir., 

vermiş-

Bu !tonuşmadan anlamış bulunu· 

( Gerisi dördUncU ,abifede) 

DAHiLiYE VEKiLiMiZ 
İZMIRDE GAZETECiLERE 

BEYANATTA BULUNDU 
lzmir : 27 (a.a) - Dahiliye vekili Faik Ôztrak bugün vilayete gcJmiş ve 

bir müddet meşğul olmuştur. Vekil, öğle üzeri belediye reisi Dr. Uz ve refikası 
tarafından Kültürparkta verilen ziyafette hazır bulunmuştur· 

Faik ôztrak ziyafetten sonra belediye reisinin refakatinde fuara gezmiştir. 
Dahiliye Vekilimiz gazetecilere lzmir hakkında ihtisaslarına anlatmış mem

leketin vaziyetine de temas ederek herkesin vaziyetinden memnun oldutunu, 
yurtta sükun hükı'.im sürdüğünü , vatandaşlann işiyle gücüyle mcştul bulun
dutunu ifade etmişlerdir· 

~~~--------------------------------------------

( Sahip Ye Baım11harriri 

Ferid Celal Güven 

Kuruluş Tarihi: J Kanunusani 1924 

Onallıncı Yıl - Sayı 4818 

28 AGUSTOS 940 Çer,.mb• 

Romen - Macar 
toprak davası 
Bukreş: 27 (a.a) D.N.B. - Ma

car bukumeti, Romen bukumet~ni, 
Turnu - Severin mUzakerclerine de
vam için, bir .Macar şehrine Romen 
delegelerini göndermiye davet etmiş· 
tir. 

Romen hukumeti, mUzakereler 
için iki teklif hazırlamıştır. Her iki 
teklife, yeni hudutların çizilmis bu
lnndugu haritalar da merbutt~r. Bu 
tckliflc:rden birine göre, Romanya, 
Szekler de dabil olmak Uzerc Roman· 
yadaki butun .ı\\acarları, Romanya
nın bugUnkU garp mıntıkalarına nak
ledecektir. 

İkinci teklile göre, Szeklerler 
bugunku mıntıkalarda kalncaklar
dır. Birinci şıkta, Romanya , .Maca
ristıına 25 bin kilometre murabbaı 

kadar arazi te,rkedecek, ikinci şıkta 
14 bin kilometre murabbaı verecektir. 
l ler iki şıkta ıfa Romanya, ahali mu
badclesini şart koymak tadır, .Malöm 
olduğ• Uzere, ,\lacaristan, bunu, bu 
şekil ile, Turnu-Severin'de reddet
mişti. 

Uzun menzilli 
toplar faaliyette 

Almanlar 

sahillerini 
yine lngiliz 

döğdü 

Londra : 27 a. a. - Royter: Dün 

ıkşam Douvres'dı uzun menzilli Al· 

man toplarından geldiği sanılan üç 

şiddetli infilik işitilmiştir. 

Oiger taraftan dün akşam geç 

vakıt, Fransız sahili üzerinde proiek

törler faaliyete geçmiştir. Alman ha· 
va daf i bataryalarının obüslerinin pat

ladığı görülmüş ve İngiliz tayyarele· 

rinin bombalarının vukua getirditi 
sanılan infilaklar , lngilterenin Cenu-

bu şarki sahillerinden işitilmiıtir. 

Yugoslavya nazırlar mec
lisi bir toplantı yaptı 

Belgrad: 27 (a.a) -Zagrebde na

zırlar meclisi toplandı. Harici mesele

ler konuşuldu. Bir resmi teblit neşre

dilerek, takip edilen politikanın kom

şularla sıkı bir iş birliği idamesi oldu
ğu tasrih edilmiştir. 

Ccç u Prensibi takib et
Şttıen hafta Yugoslavya ile 
t a mucibince satılan 300 

r. a:aıncn serbest döviz 
ttı <>manya ile yapılacak 

k dUkavelesi de belki, ser
p~ ar mühim olan petrol 

acaktar. 

iT AL y AN DENiZ 
üslerine hücum Irak goligle nakliyat 

~ck~tı~re pamuk satışla
d ettı~miz diğer mühim 

ttı e memleketin yetiştirdiği 

kUğun da beraberce satılr . 
•yede Akala ve Klevland 

assa · · ıyı pamuklardır. Ve 
( Gerisi Uç Uncu sabif ede ) 

Londra : 27 (A.A) - lngiliz de· 
niz kuvvetleri Bardiya limanına ateş 
açmışbr. İngiliz kuvvetlerine hiç bir 

şey olmamıştır. 

Diğer taraftan ltalyan somali· 
sine ve Habeşistana hava hücum· 
farı yapılmış bir çok askeri hedef
ler bombardıman edilmiştir. Eladen· 
de Hanğarlar yakılmıştır. 

1 

Anka r a da 
akd e d ilmesi 

bir konferans 
diişünülüyor 

Ankara : 27 (T.ürksöı.ü muhabirin
den) - Avrupa harbinin Akdcnizde 

nakliyatı güçleştirmesi üzerine hükü
metimiz Irak yolundan istif ad eyi dü
şünmüş, Haydarpaşa - Bağdat hattının 

tam bu sırada nakliyata açılmış olma
sı da bu yoldan istifade imkanını ko
laylaştırmıştır. Şimdi bu yol doğrudan 
doğruya münakaleye elverişli burun-

' ( Gerisi dördUncU sab'f ede ) 



SIRASINA GÖRE 

GECE GÜNDÜZ 
BiR OLUNCA • 

___ .,.....,...l':l".~ -
ir lngiliz mebusu, gece, 
gündüz bir oluncaya ka· 
dar, Almanya lngiltereyi 

Yüzme havuzu 21 Eyliil'a kadar 
mağfop edemezse, harp uzamış ola
cak, harp uzayınca tarihin şimdiye ka· 
dar gösterdiği zafer f ngilterenin eline 
geçecek diyor. 

dolacak mı dolmayacak mı? 

Gece ile gündüzün denkleşmesine 
çok bir zaman kalmadı; önümüzde üç 
hafta var.. Bu üç haftada Almanlar 
kat'i bir zafere vasıl olamazlarsa, f ngil· 
tere kış gibi, sağı solu olmıyan mas
rafsız, külfetsiz; muahedeleri, mukave
leleri sağlam yeni sadık bir müttefik 
kazanmış olacakbr. O zaman lngilte
renin iç müdafaa hatlan sisler, fırtına

lar azğın dalğalarla bir kat daha çen· 
berleşmiş olacak, ada, gelecek bahar 
çarpışmalarına rahat rahat hazırlana· 

cak, belki bu zaman içinde lngiltere, 
Amerikayı da üçüncü bir müdafaa 
çenberi olarak çevresine s:ıracak. 

Beden terbiyesi genel direktörü bu hususu sordu 
Öğrendiğimize göre Beden Ter· 1 

biyesi Genel Direktörlüğü Teşrini. Hububatı kuyular-
evvelin ilk haftası içinde Adana, Mer· · 

sin, Hatay ve Antalya yüzücüleriyle da muhafaza tarzı 
Ankara ve Milli takım yüzücüleri a• l 

rasında bir müsabaka proğramı ha 
zırlamıştır. Bu müsabakalar şehri· 
mizde yüzme havuzunda yapılaca· 

ğından hazırlanan prograoıın tatbiki 
cihetine gidilebilmesi için yüzme 
hwuzunun kabili istimal bir hale 
konması beklenmektedir. Beden Ter · 
biyesi Genel Direktörü tüıng:ne· 

ral Cemil Tahir Taner, havuzun ni· 

hayct 21 Eylii\e kadar do\duru!uh 
doldurulamıyacağının bildirilmesini 
emretmiştir. 

Yalınız şu üç hafta içinde, Alman· 
ya lnzilteıeyi devirebilir mi? AJman
yanın lngiltereyi bir istila ile tehdit 
edebilmesi için her şeyden önce f ngi · 
liz hava kuvvetlerini ortadan kaldır· 
ması lazımdır. Halbuki Alman hava 
kuvvetleri, lngiliz adaları üzerindt es
kisi gibi ne kümt-ler halinde uçabili· 
yor ve ne de alçaklara inerek muay· 
yen askeri hedefleri dövebiliyor, hava 
harpleri şimdi ·altı bin, hatta on bin 
metre yüksekliklerde oluyor. Bombar· 
dıman edilen yerler ise, sinemalar, 
gazinolar, hususi evler, mekteplerdir .. 

Alman kuvvetleri bugün lngiliz 
adalarına çıl<mış, hatta çıktıktan yer· 
lerde tutunmuş bile olsalar, üç hafta 
sonra ne olacak? hangi Alman deniz 
ve hava kuvvetleri karaya çıkarılan 

bu askerlerin ana karargahla muvasa
lelerini ve hangi şartlarla temin ede· 
bilecekler? .. 

fngiltereyi istila bilmecesi hala 
heyecanını, tecessüs kabiliyetini kayb· 
etmiş değildir. Yalnız düğümlerin çö· 
zülmesi zamanı gün geçtikçe yaklaşı· 
yor, hAdiseler bütün hıziyle bir at 
başı halinde koşmaktadır. Tıpkı gece
nın gündüze yaklaşmak hususunda 

g-österdiki gayret gibi. 
İngiliz mebusunun fikrine ~öre 

gece ile gündüz bir olunca Manş sa
hillerindeki harp koşusu bu yıllık 

yüksek bir ~uvanla lngilterenin lehine 
bitmiş olacaktır. 

K. O. 

Fuar maçları 
. . 
ıçın 

Valimiz 
mektub 

dün bir 
yazdı 

İzmir enternasyonal Fuarı futbol 
müsabaka1arına iştirak edeceğini ve 

lzrnir muhtelitiyle karşılaşacağını 
yazdığımız Adana muhtelitinin bu 
maçlara iştirakinin kat'i bir şekil 
alması ve hare:Cet tarihinin tesbiti 
hususunda Valimiz Bay Faik Üstün 
dün lzmir Valisine sureti mahsusada 
bir mektup yazmıştır. Bu maçın mu. 

hakkak surette yapılacağına alaka· 
dar zevat kat'i nazarla bakmakta· 

dır . 

Kız san'at enstitüsünde 

Kız san'at enstitüsü çamaşır 

muallimliği stajyerlitine Ankara kız 
meslek mektebi ihtisas kısmı mezun· 
larından Bayan Şükrüye Arslaner 

tayin edilmiştir. 

Ziraat vekaleti bu mese
leyi tetkik ediyor 
Köylülerimizin buğday ve arpa· 

farını kuyu içinde saklamaları za· 
manımızda hususi bir rhemmiyet 
kazanmıştır. Memleketimizin hemen 
her köşesinde olduğu gioi Adanı 

köylerindede ç >k uzu 1 z tm:tnlar

danberi muhtelıf şekillerde tatbik 

edilen ve istifade edildiği malum o· 
lan bu usul ziraat vekaleti tarafın· 

dan ele alınmış ve bu hususta vi· 
!ayetlere bir tamim yapılmıştır. 

Vtkalet bu tamimiyle kuyularda 
buğday ve arpa saklama usulünün 

, .. ilayetimizin hangi kaza ve nahiye. 

l~rinde tatbik edilmekte olduğunu, 

kuyuların derinlik, genişlik ve imal 

tarzlariyle kullanılan malzemenin 

nelerden ibaret bulunduğunu sormuş, 
bu suaallere en kısa bir zaman ce
vap verilmesini ilave etmiştir. 

Ticaret mektebi 
kadrosunda 

Ticaret mektebi bürokomersiyal 

muallimi Bay Zihni Bayo ve Mus· 

tafa Biroğlunun maaşları bir derece 
arttırılmıştır. Yine Ticaret mektebi 

Türkçe muallimi Bay Vehbi Evinç 
ve Kız Sanat Enstitüsü müdürü Ak 

şam Kız Sanat o\culu Kürkçülük mu 

1 

allimi Bay Ali Yaver Bayazid'in ma. 

aştıran• da kıdem zammı yapalmıı· 
tır. 

KARŞISINDA ı . (=====G=O==N=O=N===M=E=S•• E L E L E R i 
••==========================~o 

Fakir çiftçimize 
Hazineye ait toprakların muhtaç çiftçilere bedeli 

yirmi senede ödenmek üzere datıtılması bakkuıdaki 
talimatnamenin ihtiyacı karşılamadığı ve bunun ye· 
rine geçmek üzere yeni bir talımıtname hazırlandığı 

bildirilmişti. Maliye Vekaleti bu münasebetle teşki· 

iatına bir tamim göndererek bugün f aaiiyelte bu1unan 

ko11isyonların Vekaletçe merkezden tayin edilecek 
yeni komisyonlar vazifeye başlayıncaya kadar elle

Tiadeki işleri tasfiye etmelerini istemiş ve yeniden 
arazi dağıtmamalarını emretmiştir . 

• 
arazı 

Otuz A~ 
hazırlı __ /_ 

Programı dün 
tesbit e 

30 Ağu;toı Zalet 
bayramı progranunıll 

biti için dün tüınend~ 
may başkanı B. Avnı 
toplanılmış, bu topl 
namına vali muavi••. 
Berk, Parti ve Hılkt"' 
evi idare amiri 8. Se 
Maarif dairesi namına 
tişi B Halim Algınofl' 
ye namına zabıta ı:11"' 
med Ali iştirak etıııif 
görüşmede proğrıdl 

almış ve merasimin 
yapılabilmesi etraf111d• 
lan fikirlerd~n istifade 

Dumlupınara şeb 
cck olan hey' et ise 
edecek, Dumlupınard• 
abidesine Adana na 
yacaktır. 

Beden Terbi)' 
muayeneleri d 

Beden Terbiyesi 
ikinci ve son sıhhi dl 

gün muntazaman de'l6' 
Beden Terbiyesi biri 
kellef doktorumuz t• 
ınakta olan sıhhi ımll 
17 den 20 ye kadar 

:IJI h kelfef gençlerimiz bu 
alaka ve ciddiyet ı". 
ler . .Sıhhi muayenf'felİ' 
30 A~uıtos zafe-r bı 
mine iştirak edilecek, 
kil edilecek gençlik kıl 
t " ' a muayyen gun ve. 
lere başlıyacaklardır. 

Adana ıençliti if'15 , 
tihın olan bu sabıd•. 
mizin üstün mu vaff 
edeceklerinden emİll 

On köye ait 
mazbat,ı 

----On köyümüze ait 
hataları tasdik ed~~ 
yet idare bey'etine • 

Diter 27 köye ,.t 
batalarının ise deb•.A:lı: 
yetine verilerek ta~ 
köylerimizin pli11llf 
fanda hummalı bir fı• 
di~ini yazmıştık. 

ŞEHiRDE t.f 
Şehrimizde dii• ~ 

hava hafif rüzgarlı 
cak gölgede 34,5 

Diger taraftan yeni talimatQame hükümleri dai· 

resinde bu sene Maliye Vekaletince teşkil edilecek 

10 tevzi arazi komisyonu Ankara, Gümüşhan,, Trab· 
zon, Giresun ve Samsun vilayetle.rinde vazife göre· 
ceklerdir. 13u komisyonların çalışmalarından elde edi

lecek neticelere göre gelecek sene arazi dağıtan ko· 

misyonlarm sayısı mühtaç çiftçileri bir arada toprak
landırmağa yetecek bir hadde çıkarılacaktır. Alaka
darların verdiği malumata göre, Türkiyede mevcut 

E.mlaki Milliyeye ait arazı bir buçuk milyon dekar 
ve kıymet itibariyle de 27 milyon küsur lira tutmak. 

tadır. Mübadeleden metruk 1,826,000 lira kıymetin::le 
ve 403 bin dekar miktarın faki arazi bu yekuna da· 
bil değildir. 

mtıştu . 



Program, Saat A\arı 
Müıık : Hafif /.1 . "k" A" u~ı ı 

Jaos l:laLc:rlc:ri 

Ev Kadana • Yemek listesi 
·~ Mu:ıik: 1 Iafif Musiki 

rogram, Saat ayarı 
Turk Muzik • 

Ajans 1 labcrleri 
Turk Muzik 
.Muzik · f d 
t 

· a yo salon orkcs· 
rası 

Progr S O anı aat ayarı 
•ııs Muzi&i 

Muı.ik . F . 
K · asıl heyeh 

onu M•• .1ına (Dış Politika) 
.. ıılı.· T .M · Urkuler 
eır.ılc:lc. t S 

jans l e aat Ayarı, ve A· 
l'urk lab~rleri 
K Muzık 
oauşnıa 

ı\111 . .. zıJc: v· Mu .
1 

• ırtuoz'lar (Pi.) 
ııJl. (' 

M • · ı~çit koıuerr 
Ut.ılı · E 

){ · llencc:li Parçalar(Pl.) 
oauşırı (R 

Muzik· a adyo gazetesi) 
z.ı.ı · Modern Musiki (l

a - Pl.) 
Sıat 
0

111 
•yarı, Ajans haberleri, 

oo ıı liıUzili 
~.3o '-• 1 •rıok' 1 proAram, kapanış 

.k Yoliyle nakliyat 
•ncj s·L · ı· 

IUll c:d en artan ) 
Ve t•~ F -1tn .. akat bu _ •stıfade de edilmek· 
~~sit u ~~nk.ü vaziyet be,.cl-
•tı için d trı dairesinde cere· 
tadır. aha aı iktisadi "bu-
rk' •ye dcvı t 
arı Yap 

1
' dcmiryolları idaresi 

k ve '~acak nakliyatı kolay· 
tarife ~~Urnkün olursa daha u
Ccrıup ~ude getirebilmek için 
tcrnas attı demiryolları ida· 

stosta A geçerek kendilerini 
et etrniır nkarada bir konfcran· 
re ter ara 1' Konf cransın gayesi 
ıt·ı~ sınd b" ı afna . a ır "dotru nak· 

rnesı • " . 
ı. " vucude getirmek 
rıup 

.. dcrrıir il . . rnushet Yo arı ıdarclerı bu 
ollarırı, ccv~p vermişlerdir. Irak 
çok rrın!;~•nce onlar da tekli· 
slarırı ıt karşılamış, fakat 

1 ıs urarnıyac k atustosta Ankara~a 
Bul\urı .. • larını b i 1 d i r m i ş· 

o'" Utc · .orıdcnı . rıne kendilerine bir 
k rn11tir 

de ... · · 
'k '"1'Yoll Cltikt arı idaresi bu proje-
, Anka erı sonra cevabını bil· 

ans tarih~llda akdedilecek olan 
acaktır 1 de bundan sonra tcs-

her aldıtırrıı .. 
"-kıiyat .. ta ırore, konf crans, 
rt eııır 1!1l~namesini hazırlar· 
Uda f 1~ ıçın tenzilatlı bir ta· 
"•ctkt'tırmck için de tetkikler· 

ır. 

nadan .k. .. 
ı ı muessese 

illan 
Yadan alacaklı 

lbtnya : 
•irıj h!" .. mal ıb_raç edip de 
il t" nuz tahııl edememiş 

llcca ı lllu .. d~ r arımız hakkında r· 
Ur)"&" 1 

A. u.unce yapdan tahki-
danada 1 'k" .. ala ya nız ı ı mue11e· 
C-akla ld et r· o utu ınlaşalmış ve 

İr ıcar,t Vekaletine bildi-
' 

• 
TÜRK SÖZ O 

Çiftçimizin elindeki 
Kütlülerin mübayaitsı 

Sümerbank Malatya fabrikası da mübayaaya başladı 
Çiftçimiz elindeki kütlülerin mü ~. 

bayaasma başlanmış bulunmaktadır. Kadın çorapları yüzdeyüz 
Haber aldığımıza göre Sümerbank' yerlimah yapılacak 

Malatya şirketi de kütlü mübayaa· 
ıma başlamıştır. Sümerbank mües· 
sescleri çiftçimize mübayaa işinde 
azami kolaylıklar gösterecektir. Ay 
ni zamanda memnun edici bir fiyat· 
ta tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Demiryolları gibi mem
leketi ha va yalları 

ile örmek 
( Birinci sahifeden artan ) 

yoruz ki Munnkalat V ekalc:timiz ve-. 
buna bağla olan Devlet Ifavavolları· 
mız, Jemiry&ll:ı.rı giLi nıc:nılek.c:ti l Ia-
vayolları ile de iirınc:k gayesi peşin · 

dedir. Her yıl bir :kaç bU,> uk şehri· 
mizde hava istasyonları tc:sis c:dılmc:k· 

İstanbul : 27 ( Telefonla )- Ka
dın çoraplarının sun'i ipek ihtiyacım 

bundan böyle Gemlik fabrikası temin 
edecek lir. Fabrika, çorap imalathane
lerinin itıliyacı o'an su'i ipckin tevzii 
için .ııanayi birlığini ıavzif etmiştir . 
Bu sure ile çoraplar yüzdeyüz yerJi 
malı ile yapılmış olacaktır . 

Mısır kabinesinin istifası 

Kahire : 27 (a. a.) - Mısır bış. 
vtkili H:ısan Sabri paşa dün akşam 
istif anamf"'Iİni krala takdim ttmiş . 
ve kral ytni kabinenin tt-şkiline ken 
disini memur etmiştir. 

28 Atüıtos 940 

İlan 
Seyhan Vilayeti Dami 

encümeninden : 

1 - Adana • Ceyhan yolunun 
41 + 300 ·. 49 + 300 kilometreleri 
arasındaki şoaaya muktezi ( 450 ) 
metre_ mik;'ip kumun nakli (562) li· 
ra (0.l) kuruş bedel ile açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 12·9 940 tatihine 
müsa~~ Perşenbe günü Hat (9,S) 
da Vılayet daimi encümeninde ya
pılacaktır. 

3 - lstiyenler bu işe ait ke· 
şifname ve şartnamelerini görmek 
için Nafia Müdürlüiüne müracaat 
edebilirler. 

4 - isteklilerin (42) lira (OS) 
kuruş muvakkat teminat vermeleri 
lazımdır. 

12259 28-1-6-11 

ilan 
tc:, yurttaşların tayyareye karşı nıu· 

babbetlerini arttırmak için Avrupa 
ve Amerika tarif elt'rinden daha ucuz 

Satılık motosiklet j Seyhan Vilayeti Def-
terdarlığından: 

bir hava tarifesi tatbik edilmektedir. 
BugUn Elazık d:ı. Lir h:ı.v:ı. mey· 

danına kavuşmak Uzerc:dir. :ı:>0,000 

liraya malolacak Eliizık ~ava mey· 
danı inşaatı l>n~lamıştır. Bu meydan 
da asfalt olacaktır. 

İstimlak masrafları Lu paraya 
dahil değildir. Bu hava istasyonum•· 
zu mUteahhit 941 Haziranında ikmal 
c:tmiş bulunacaktır. 

Diğer taraftan Diyarbakır Hava 
meydanı da inşa edilmektedir. Bura· 
sa de Teşrinevvcl sonunda tamamlan· 
mış olacak. Adana hava meydanının 
asf atlanması ise en geç Kanunsanide 
bitmiş ola4:aktır. 

Adana bava meydanına 2~0,000 lira 
sarfe<liliyor • Ve ~ehriıuiz hava mey· 
danı, iklimin f evkala<leliği dolayısile 
bambaşka bir sistemde yapılmakta· 
dır. İzmir mt!ydanı da Adana mey· 
danı sisteminde olacakbr . İstanbul 

ve Ankara ise yine baıkndır. Ve bunlar 
betondan olacaktır. Ankara, İstanbul, 
İzmir hava meydanları inşaata Teş· 
rinievvelde bitmiş olacaktır. 

Hava istasyonlarımızda bir ta· 
raftan da elektrik tesisatı yapılmak· 
tadır ki, bu, ileride yapılacak gece 
uçuşları için çok lazımdır . 

Bu luş devre: si için kıJ seferleri 
mUmkUn gürUlmemektedir. Çunku tel· 
siz i<ıtasyonlaranm bc:psi ikmal edilmif 
<lc:Aildir. Ônuınuzdeki yıldan itibaren 
hava postalarımız memleket içinde 
kış yaz hcrgUn st"fc:rlerioi .) :ıpacak· 
tır . 

Devlet hava yoJl:ı.rımız pazar gUn· 
leri tenezzUh se.ferlerini yalnız An· 
kara ve htanbula munhasır kılmıştı. 
Şimdi ise ba.·ayolları umum mudur· 
lugumuz tenezzüh uçuşlarının Adana, 
İzmir, Diyarbakır gibi buyuk şehir· 
lerimizdo her pazar gUnU yapılmasını 
dUşUnmekte ve bundan buyuk fay· 
dalar temin edileceğini Umit etmt"k· 
tedir . 

l lava yollarımız umum muduru 
dun de şehrimizde tetkikl~rine devam 
etmişlerdir . Ferruh Şahınbaş daha 
bir kaç gUn Adanada kalacaklardır · 
Dnlet bava yolları umum mudurlugu 
kalemi mahsus muduru Bay Salihıul · 

h · · gelmi~ din de tayyare ile şe rımızı: 
bulunmaktadır • 

Umum Mudur buradaki tetkikle-

rini bitirdi.ktt'n sonra ref akatindd k,.\' 
lemi mahsus mudurU oldulu hal e o· 
karaya ıidecekler oradan lımirc ve 
lıtaııbula geçeceklerdir • 

Husu,i olarak aı kullanılmış 
çift silindirli 12 brygir kuvvetinde 

Harlay . Davitson 
Markala Amarikan mala, sepetli ve 
sopaplı yedek lastiği ile tekerlek 
kompile olarak acele thven fiatla 
satıhktır. talipluin asfalt cadde 
dörtyÖI atzı biskiletçi Necip Oz. 
yaztana müracaatları 940 model 
meşhur Adler marka biskilctleri. 
miz gelmiştır. Bütün teferrüata ku-

l 
!!m katiyen pat tutmaz gayet 
sağlamdır. 12260 1-4 

• 

ilan 
Adaoa Elektrik Türk A
nonin şirketinden: 

Nafıa Vekaletince tanzim edil
miş olup Vekiller Heyetince 11976 
numaralı kararname ile 1919/1939 
tarihinde kabul edilen (Elektrik te· 
sisatı fı-nni şartname ve dahili tali· 
mıtnamcsi) her nevi elektrik tcıisa· 
tı ve mevcut tesisata yapılacak ili· 
velerle tadilat hakkında bir çok ka· 
yıdları ihtiva etmektedir. 

Gerek bu şartnameye uygun ol
mayan işler ve gerek elinde Nafıa 
VekAletince verilmiş ehliyetname 
bulunmayan ve şirketimize kayıdh 
olmayan İşçiler tarafından yapılmış 
tesisat, kabul edilmeyecek ve ecre 
yan verilmeyecektir. 

iş yaptıracaklar, işçi tarafındın 
hazar lanmış ve şirketimizce tasdik 
edilmiş tesisat planını görmeden işe 
bışlatmamalıdır. Aksi takdirde ce· 
reyan vcrilmeyeceti ilin olunur. 

Keyfiyeti ehemmiyetle sayın hal
kımızın ve bütün enıtelitörlerin na· 
zarı dikkatine arz ederiz. 12261 

Kazanç:vergisinden borçlu Meb· 
mect kızı Sıddıkının hurda halinde 
Cumhuriyet fabrika11nda mubafHa 
edilmekt~ olan dizel lubtrak marka 
motörü satışa çılcarılmıı iıe de ılı· 
cı bulu~madıtından müzayide müd
deti 29 8-940 Perşembe iÜnüne 
kadar uzahlmışhr. Teslim ve teseJ. 
lüm muamelesi mıhallindo yapdır. 

Alacakların müzayide salonu ve 
motörü görmek istiycnleria Vilayet 
tahsilat ıeflitine mürac11tları ilin 
o!unur. 

12251 28-29 

ilin 
seyhan vilayeti Vakıffar 
müdürlüğünden; 

Demir köprü civannda ve irmak 
kenarında vakfa ait (76) dönüm tar 
lanın 1-9-940 tarmden itibaren 

üç yıllık icırı ırtbrmıyı konulmuı· 
tur. Üç senelik muhammen bedeli 
doksan liradır. ihalesi 3 9- 940 
aah günü saat 10 da Vakıflar ida· 
resinde yapılacaktır. isteklilerin mü· 
rac•atl•n 12258 

Jlan 
Seyhan Vilayeti Maarif 
müdürlüğünden: 

Adını N11DJkkemal lllcmektebi. 
nin (466) lira (S7) kuruı bedeli ke. 
şifli tamiratı 29 / Atustos / 1940 
Perıembe günü saat 11 de Vilayet 
Daimi Encümeninde pazarlık sure. 

tiyle ihafeedilecektir. isteklilerin ,1, 
ıs kat'i teminat makbuzu ile dai • .. d mı 
encumen e hazır bulunmaları, kefil 
ve_ ıart~amesini görmek içinde Ma
arıf Daıresine müracaat etmeleri. 

14-18-24-28 12211 
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1..UNGWK CA/l il - AU~ .~ r-- Abone Şartları __ _ 

12 A\ hk 1'100 Kuruş 1 Aylık da abone yapılır 

1 

1-Dış memleketler içi!' 
Abone bedeli degişmez 
yalnız posta masrafı 

zammedilir. 

2 - f Ultılar için idareye 
müracaat edi.lmelidir. 

Dış Memleketlere Pamuk 
Sabşı Siyasetimiz 
(Başmakaleden artan ) 

dış satışlarımızda her vakıt kolayca 
yüksek fiat mukabili satılma~tadır:. Y ~r: 
li pamuğumuzun sabşında ıse muşkula
ta maruz kalmaktayız. Bilhassa, harpten 
evvel Amerika ve Mısırdan iyi cins 
pamuk ithal etmeğe ve bunu iş1eme
meğe alışmış olan Avrupa ve Balkan 
pamuk sanayii yerli pamuklanmızı 

kullanmakta müşkülat çekmektedir. 
Bu teknik müşkülden başka, bu 

memleketlerin gümrük siyaseti iyi cins 
pamuk kullanmayı daha karlı kılmak
tadır. 

Yetiştirdiğimiz pamuklann yarısına 
yakın bir mikdarı yerli cins olduğuna 
göre, satışlarımızda buna da bir yer 
ayırmak mecburiyetinde olduğumuzdan 
hükumet dış memleketlere satışlarda 

şöyle bir karar ittihaz etmiştir: 
Her partinin % 50 si yerli, % 25 

i Klevland, % 25 i de Akala ola
caktır. 

Son yapılan Yugoslav s.atışı bu 
esasa göre, yapılmış ve müteakip sa
tışlarda da bu prensibin takibi mu
karrer bulunmuştur. Bu suretle yerli 
pamuk, dış memleketlere satışlarda 
aıami himayeye mazhar edilmiştir. 

Türkiye, en çok yerli pamuğ"u yetişti
ren mıntıka olmak itibariyle bundan 
bilhassa Adana mıntıkası müstefit ola-
caktır. 

9estapo 
ispanya-Fransız hududuna 

yayıldı 
Londra : 27 (a. a,) - Manches

terli büyük bir manifatura fabrika
sı sahibi, Lizbondaki Daily Teleg· 
rapb gazetesinin muhabirine şu söz 
leri söylemiştir: 

":Jütün memleket tamamen Al· 
man kontrolü altında bulunurken, 

işgal altmda olmıyan bir Fransa'dan 
bahsetmek hamakat olur. Her mü· 
him şehirde, bilhassa Lyon, Toulon 

.ve Marsilyada bir Alman kumanda· 

nı yerleşmiştir. Toulon'da Alman 
kum~ndanı Regina otelinde yerleş 
miş ve bütün maiyeti üniforma ile 
dolaşmaktadır . Gestapo teşki latı bü. 

tün Fransız -- ispanya hududu oo· 
yunca icrayı faaliyet etmektedir. 
Ancık Pirene dağlarını PouLlu Roy 
mevkiinde aşan şose'masun bulun· 
maktadır.,, 

Bir İngiliz torpito · 
muhribi batırıldı 

Londra : 27 (a. a.) - B.ahriye 
Nezaretinin tebli~i: 

Bahriye Nnareti Hostille dest
royerinin bir düşman maynine çar

parak battığmı teesııüfle haber ve· 
rir. O:enleJin en yakın ailelerine 

, 

İngiltereye olan 
hava hücumları 

Londra : 27 ( A, A. ) -
Dün öğleye doğru avcıların re

fakatinde seyreden kuvvetli bir Al 
man bombardıman fiJosu lngiJtere 
üzerinde birkaç guruba ayrılarak 

1 

bir gurup Duvre limanında baraj 
• 

balonlarına hücum etmiıtir . Diger 

bir gurup kortele hücumlarda bu

lunmuştur. Diger tayyareler ise ln
glliz avcıları tarafmdan sahili~ öte 
tarafına kadar takip etmişlerdir • 
Dün öğleden sonra Taymise kadar 
giren Alınan tayyareleri lngiliz av· 
cıları tarafından dağıtılmışlardır . 

Alman tayyarelerinin bir kısmı 
Esseks üzerine bombalar atmışfarsa 

da ölenler yoktur . Bir kaç Alman 
tayyaresi Londra mıntakası üzerinde 
kısa sık uçuşlar yaptıJar.Londranın . 
merkez kısmına bir kaç bomba 
atıldı. Ô,ü ve yarahlar azdır. Bu ha

va hücumlarında dokuz Alman tay
yart<si daha düşürülmüştür. Dün 46 
Alman tayyaresi düşürülmüştür • 

Harp ekor_ıomisini "Beyaz altın,, a 
ve devletin azamı himayesine mazhar 
olan pamuğu mümkün olduğu kadar 
fazla ve itinalı bir surette yetiştirmek 
çiftçimizin severek yapacağı bir va-

haber verilmiştir. • A . k K d .. d 
r Ş "'h 1. ..d ...... merı a- ana a mu a-
j ang ay po 15 mu urunu faa kon1itesi içtima etti 

zifedir. Bilecik .Mebusu 
Dr. Kasım Gülek ' 

dün tedhişçiler yaraladı Ottava : 27 (;ı.a) _ Kanada-A· 

Şanghay : 27 ( a.a ) - Şanghay mcrika müşterek müdafaa komitesi 
j poli • müdürü tedhişçiler tarafından toplandı. İçtima çarşamba gününe ka-

on 
ıu 

İngilizlerin ~ .. 
akını hakltDJ>· 

---B. A .k flu 
ır merı an -' 11 

neler haı,er i~ 

( ,} t 
Ncvyork : 27 •· ~ 

Ncvyork Times gate ta;, B 
muhabirinin bildirditiıı'JI ~ 
deki hava dafi batarY'if'e 
ce üç saat kadar faal B. 
muştur. ,J1r 

Nevyork : 27 (a. .,, 
Nevyork Times gaıet~ 
muhabiıi bildiriyo: 

11 le 
met mei kezi, bu sabah -'a 
defa olara" ha va hÜC~ 
kalmıştır. lnriliı boıJJ ~ 

yareleri şehir üzerin u ~~ 
Bir yangın bonıbast Dl 

bunun bir yerde y•",
resmen bildirilmiştir. ~· 
bukça l>astmlmıştır. ~ 
!erinin propaganda 
de attıAı söylenmekte~ 

Hücumdan sonra, kİı 
lindcki rn iüstri mın!• ta 

·rıı " bir tur ve şı>hr~ hak1 ~ ' 
yapı an ınüşaheJeler, r, 
h - · ı"ır ~ıı asarı go~tamemış · 1., 
gın müş ıhe"de e::filrnı:~, 8 

Bir Alman ta c 

he yeti Mos"" 
1
• 

Ber• n : 27 (a. a.) s 
ajansı bilJiriyoı: ~t 

Tanı salahiyetli. dl 
Schnurı e'nin riyuetırı 'fiş 
ticaret h~yeti Mosko~n 
etmiştiı s.,vyetlcrle ~IJ 
sında )Bµıl[ln pakta 
udi ıni; ı. ker lere bRA 

l!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ........ ~ ................ =--~ ................ ~ ................................................ ~~""""'~~!"""!"!~O!!!'!!!!!!!!!!!!!~""""'~~~~~ ........ ~~ ................ ,............,.,......,.,. ................ ~-.--..... -.-.. ........ =~~.ri 
mışh ki, B. Tebrick korku içinde arkasına bakbğı Z~ca 
sının bulunduğu yerde kızıl renkte bir tilki gormüşlıJ. ~ 
hayvan k_endisine yalvancı bir g-özle bakıyordu. B. f~ 9'i 
doğru bir kaç adım attı~ zaman derhal anladı ki, " ;,-rı, 
sine bu hayvamn g-özleriyle bakıyordu. Bu manzara IJI" ~ 
B. Tebrick'in ve bu şekil içinde zavallı kadının düşl eP lıi 
hayreti kolaylıkla tasavvur edebilirsiniz. Yarım saat, ~ ı~e 
bir hareket bile yapmadan, sadece birbırlerinc bakarıl -'
B. Tebrick mebhut olmuştu. Silvia ise gözleriyle ••se~~•I. 
Bana merhamet et kocacığım. Çünkü, ben senin karı b 
g-ibi idi. 1ı~ 

kurşunla yaı alanmı~tır., dar devnrn olunacaktır. 

Tefrika No. 3 

Ttf P{t OIAN R'ADJ 
Yazanı DAVID GARNETT Çeviren: NEVZAD GÜVEN 

ihtiyar süt annesi onun için daima: 

- Ne de olsa, Bayan Silvia biraz vahşi kalmıştır. 
Derdi. 

Bu doğ'ru mu id.i? B. Tebrick'den başka kimse ve hiç bir 
zaman bunu işaret etmemişti. 

1880 senesinin ilk günlerinden birinde, öğl~den sonra 
knrı koca, Ryland'a hakim küçük tepenin üstündeki ormanlarda 
ge21lleğ'e gitmişlerdi. O zamanki vaziyetleri henüz iki sevgilinin 
birbirine karşı olan vaziyetinden başka birşey değildi. Birbirle
rini hiç terketmiyorlardı. Bu gezintileri esnasında uzaklardan 
bir sürü av köpeğinin ve bir av borusunun sesini işitmişlerdi. 

B. Tebrick, biraz zorla olmakla beraber, karısını ava siirük
lemeğ"e muvaffak olmuştu. Silvia, alı oldukça sevmesine ra~men 
Noel gecesinin ertesinde bu avdan hiç de zevk duymamıştı. 
B. Tebrick avı işittiği zaman, köpekler o tarafa geldikleri tak· 
dirde onları daha iyi görebilmeleri muhtemel olan orman kena-

ı ına varmak için adımlarını sıklaştırmıştı. Fakat, henüz ormanın 
kenarına gelmeden Silvia birdenbire ve şiddetle elini kocasının 

elinden keçerek kurtarmış ve okadar müdhiş bir çıA"lık kopar-

Böylece, B. Tebrick tilki şekline ırirmesine ra~ ) 
iyi tanıdığı karısına bakarak kendi kendine soruyord'I' f.:ile 
hakikaten o mu?,, Kansına g-elioce: Ona gözleriyle ( ~: • 
Ayaklanna sürünerek onu okşuyor ve kendisinin ~ ... 
karısı ) olduğunu söylemek ister iibi bir tavur ahY~ 
yet birbirlerine yaklaştılar. B. Tebrick onu kolları 8 ~ 
Şimdi artık bir tilki şekline girmiş olan Silvia i.st ~ ... 
göksüne sımsıkı yaslanmış, manto~unun içine göın.u1 ~ta 
sonra onun yüzünü yalamağa başlamıştı. Gözlerini b~'*· 
!erinden biran olsun ayırmıyordu. Bu esnada B. fe .._,; 
seyi kafasının içinde eviriyor, çeviriyor fakat, bir tiJ ri 
anlı yamıyordu. Bununla beraber o da gözlerini bi!aıı tı~ ~ 
olan karısının gözlerinden ayırmıyordu. Yalnız bı~ et ~kı 
teselli veriyordu; bu değişme hadisesinin geçici bı~Ş~Jı:a. 
ve yakında karısının yeniden kadın şekline girecef'oı~• ş 

B. Tebrick bir koca olmaktan ziyade bir aşılc şP ... 
bu işte hatanın kendisine ait olduğu kanaalına varı11' ~tını 
izdivaç hayatlarında başlarına g-elen bütün acı 11e ,1 ... 
daima kendi kendisini suçlu çıkarmağ'a ve hiç bir 'J. ... 

smı itham etme~eA"e alışmıştı. t/lr I 
- sonu 



giliz adalarını 
tila güçleşiyor 

ondra: 27 a. a.-Keighley' de dün 
flııutuk söyJiyen mebus Lees S-
11' ezcümle şöyle idareikelam et· 

il' • 

~ ~ Gece ve gündüzün teaavi· 
:.n ~vv ... } Al t.. 'it • I" - manya ,ogı ereyı 

fi:.~ edemezse, denizlerde hü
r 1i . urecek olan fırtınalar istila 

) 
;rrıkansız kılar. Gece ve gündü· 

• csavisi 2t l"l d'·f d. ' ti a· ey U e tesa U e 1· 

ıe ;.., ınaenaleyh Almanyanın önün-
'pUMr a 

~1 ,~ b' Yh vardır. Bu tarihten sonra 
Y'" ır ar _ı--.J. d . P olamaz, uzun harple· ,.sr... auna J .

1 B. L 0~ı tere kazanmıştır.,, 

) 
'İr . ees sözlerini şöyle bitir· .. . 

.ttf'• - Ha 
11,Al'tereye h~?ten evvel eksperler, 

ııb e YÜıd ucu.rn edecek tayyare· 
uA bi be' bcşı düşürülecek olsa, 

c ç ır h d b• ıyac .,. ava ordusunun aya· 
al;, ka · 

L 8 naatınde bulunmakta 
u~~. ugfin d- -
aJ1 ferinin . uşurülen düşman tay 

11onlar · nısbcti yüzde onbeştir. 
fl ıse ~b l d 
Bıf •onra aş a ıklarından altı 
J,ıf•Ya b 1ınuvaffakiyetsizliğe uğ· 
~ aş adılar 

bt evyork : 27 .,, 
e~ carş1 y a. a. - İngiltere-
:J l apılan 'k· 

, l'f'l eden. N 1 ı aylık taarruzu 
t•~ taziyeti .. e"Y0 rk Times gazete· 
i~ 11 N . Şoyle hulasa ediyor : 

ııl etıceler k 
r, r, sair c h at'i olmamakla be-
r. ~ i rıtüşahep elerdc faaliyet ema· 

tllılJanın J ~de edilmeictedir. Al-
ticf ettj0· ogıltereden fazla tayyare 

ıo;I Çok b 
i<Of~. Nisb rrıu temel bulunmak 

eten b· . . 1 
) ı söylencb·. ıre. ıkıden fazla o -

silahı ılır· Büyük Britanya 
ıJ~t harpantnakta bulunmaktadu. 
de kapı Sahnesi de bütün dün· 

111 ,,•şınas ~maktadır. Sonbaharın 
Alf•nın İ:fl?layısiyle Büyük Bri· 

11/ıuhteıne'ı as~ ~a gittikçe daha 
&orulrnek tedir. 

:R 
~Para.tor· . 
l'lcacılah •~e ıkioci Kateriaaııın 

• l ı . 
S" c:alc. k.abuı c;:uı hazırlattığı buyuk 
~ ~ Pllrlak ~aloouoda, genç, gU· 
~ lhıı önun.d:oııu bir kız imparato· 
~1tul'. ' boyun bukerek diz 

"~ lrlpa"ato . 
ili- i · l'lçc · 

et' 111lİ C::llııl nııı kuvvetli sualleri 
ıı~ ~'*cAttıi ö lllldtrır gibi oldu. Egile· 

ıı'- B Pcl"kcıı.: 
" , en bir . . . 
111ııtl l'!, Diy canıyım. benı as ... 

\nncı ~ .Yalvarıyordu. Beni din· 
ıl C~i.Y~r .. cai dinle ... İçimdeki yuk, 

ıı: )cdi 
f}'land V'c hıçkırıklar içinde yet"e 
ti': '· Katerina yumuşak bir 

r .A-bsco, dedi· . 1 . 
";· ir n k • gençsın, gUze sın, 
_,r.- A. ~ azabı mı çekiyorsun'f 
~ ııneci~· 
t#tırı. ı:ı.l o•m, sen N ovgorot ta-

o,..t l' lllu tu'lt ed<":o feci havadisi bil-
''" !Un? - e· ~~ •r " · Jasiz • angın olduğunu duydum 
O" ' tııthebb" l . . ' 

' .kdtll<:ag
1 

1[> erını bulup ceza-
110" :\.k ~. 
y lam, 

.e, .kad 0.Ynabın bir bakıs bu kud-
d ınııı u · ' 

A zerıne çevrildi. Damla 
,Jd~ Şunları söyledi: 
,şıı ... ı\lu . . 
~tını L crunı nramayın! O, benim, 
.J en ynkhm .. 
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_ n, ızım, dedı .. Anfat! 
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TORKSOZO Sahife 5 -
Büyük 
metre 

lngiliz , şehirlerini 
irtifada muhafaza 

üç bin 
eden 

Harbin başındanberi Almanlar bu 
hava barajlarını yıkamadı, şu halde •. 

İngiltere üzerinde cereyan eden 
hava harplerinde en ziyade alakayı 
celbeden noktalardan biri de hava 
tehlikesini defetmek için konulan 
( Baraj balonları ) tesisatıdır . 

İngilterenin hemen bütün şehirleri 
ve stratejik ehemmiyeti haiz mm ta
kaları üzerine binlerce yerleştirilmiş 

olan bu baraj balonları gayet kalın 

çelik tellerle yere bağlıdır . İçlerinde 
müretteoat bulunmıy an bu sabit ba
lonlar yalnız şehirlerin kenarlarını 

çevirmekle kalmamış , merkezi mın· 

takalarda da gayri muntazam mesa· 
feler ile hemen bütün şehirlerin üs· 
tünü kaplamışlardır. 

Balonlar çelik tellerle yere bağlı 
oldukları gibi ı:ıfki tellerle rle birbi
rine raptolunmuşlar ve bu şekilde 

hakikj bir çelik ağ teşkil etmişlerdir. 

Bnraj balonları umumiyetle 3 bin 
metre irtifada bulunmakta bilhassa 
sadece hedefleri üzerine dalarak bom
bardıman edebilen Stukalar için ha· 
kiki b1r mani teşkil etmektedirler . 

Buna mukabil 3000 metreden 
daha yüksek irtifadan bombatdıman 
vazifesi görebilen tayyareler için bu 
baraj balonlarının büyük bir ehem· 
miyeti olamaz. 

Ancak hava bombardımanlarında 
esas gaye düşmana hedef vermemek 
ve atışlarının isabetsizliğini temin et
mektir. 

Bu bakımdan 3000 metreden da
ha yükseklerden yapılan bombardı· 

manların isabetleri de pek zayıf olur. 
Pike uçuşuyla tc.yyarelerin bazan 

200 metreye kadar alçalıp hedefini 
bombardıman ettiğ"i, hatta halkı mit· . 

ralyöz ateşine tuttuğu gözönünde 
bulundurulursa, bu baraj balonlarının 

ne büyük bir ehemmiyet arzettikleri 
derhal meydana çıkar. 

Bazı mihver gazeteleri Alman tay
yarecilerin bu baraj balonlarını ya
karak tahrip etmek usulünü bulduk-

larını ve böylece Stukaların faaliyeti 
için büyük gedikler açılabildiğini yaz. 
makta V6 bMaj balonları tesisatınııı 
yakında Alman hava kuvvetleri tara
fından bertaraf edilebileceğini iddia 

etmekte ise de, harbin başındanberi 

ve bilhassa Hazirandan bugüne ka· 
dar bu iddiayı teyid edecek hiç bir 
alamet görülmemiş ve baraj balonları 

İngiliz şehirlerinin hava taarruzlarına 
karşı müdafaasını fevkelade kolay· 
laştırmıştır . 

Şeker Fabrikalarımızın 1 

istihsal kudreti fazla 1 
Ceyhanda 30 ağustos 

hazırlıkları var 

Ceyhan : 27 ( Türksözü muha

birinden ) - Önümüzdeki cuma gü

nü kutlayacağımız 30 Ağustos zafer 

bayramı hazırlıkları devam etmek

tedir. Bu büyük günün Türk milletinin 

büyük bayramlarından olduğu ma· 
Jumdur. Bu münaseb~tle, yurdun 

Ankara : 27 (Türksözü muha
birindetı) - Bir kaç gündenberi şe

ker fabrikaları istihsale başlamıştır. 
Bu seneki pancar mahsulü 650 bin 
ton olarak hesap edilmiştir. Trakya, 

Eskişehir taraflarında mabsül daha 

bereketlidir, yalnız Turhal mıntaka 
sında fazla yağışlardan az mahsül 
elde edilmiştir. 

Bu seneki pancar mahsulü göz· 

önünde tutulursa, dört şeker fabri· 

kamızın 100 bin ton şeker çıkara· 

eağı hesap edilmektedir. Halbuki 

memleketimizin şeker sarfiyatı 90 

bin tondur. 
Demek oluyor ki şeker fabrika· 

[arımız istihsal miktarını şimdiye ka· 

dar görülmemiş bir bir surette eo 

yüksek bir dereceye çıkarmıştır. Ve 
ihtiyacımızdan on bin ton fazla şe· 
ker istihsal edilmiş olacaktır. 

ITÜ R KSÔZ Ü'N ÜN KÜÇÜK il 1 KA YES ıl ---

Katerina'nın odasında .. 
adlı genç ve gU:zel bir sUvari kuman· 

danı göndermiştin. 

_ Fedoriefski?, Evet!. Yoksa 

onu mu seviyordun'( 

Liçinka: 

- Onu, dedi, butun kalbimle, 

butun ib.tirasımla seviyorduuı. 
Bu söz, Katerinanıo göğsUnde bi. 

le bir hıçkırık uyandırdı .. · 

_ Sana baban mani olmadı mı'! 
1 

_ Evet.. E'll'et.. hatta evimize 

ziyarete gelmesini bile .. 

_ Şu halde gizlice birleştiniz 

özle mi? 

- Evet.. 

Fcdor bu kış hemen her gun. ha· 

hlarla sUslenmiş odama gelirdi. Son 
defa gelisinde bn<ıını dizlerime: koydu 

) ' B b ve ayaklarımın ucundıı yattı. a a· 
mın ağır adımlarla odama yaklaştığı· 
nı duydum. F'cdor knçaınazdı. Bu ka· 
bil değildi. O oda kapısını açarken 
öteki bir yıldırım gibi halıların at'a· 

sana kaydı. Ben de yastıkları Uzerine 
bir çocuk çevikliğiyle yığdım. 

Babam : 
- Aziz Liçinka bana yastıklar· 

dan bir dağ mı hazırladın ? ' 
Dedi ve Uzerine oturdu: 

Ben bir : 
- Ah!. 

!~ittim. Babam 

Bir şey duymadı. Piposunu getirt· 
ti. Votkasını içti. Bana gençlik hika • 
yderini anlatırken daldı kaldı .. Uyu· 
duğuna kanaat gdirdikten sonra uşa· 

ğıauz V :ı~ili çagırdım. İkimiz horul· 
dayan ihtiyarı çektik, odasma götUr· 
duk. llahların altında biç bir hareket 
yoktu. Onları kaldırdım... ve .. ve: .. 
anne 1 Fedor'u ölu buldum. 

Gece idi .. Soğuk çoktu, odamız· 

dan çıkmıyorduk. \'asil, her şeyden 

ev\•el ölunun yanımızdaki nehre ahi· 
masını söyledi. Aklım ba~ımda değil· 

di, her ~eye başımı -;allıyordum. Son 

her tarafında olduğu gibi Ceybanda 

da bu mutlu günü tes'it için prog· 

ramlar tertip edilmektedir' 

defa sevdiğimin soğuk ağzından öp
tum. Vasille beraber onu taşkın nelı

. re fırlattık. Soğuk mehtabın, :soğuk. 
ışığında sevgilimi yutan korkunç sa• 
lardaki kıvrıntıları seyrettim. Artık 
Vasille eve dönmek istiyordum. 

Vasil benden suko.t hakkı istedi. 
Ba dağ adamı ricalaruna kulak as
madı, ısrar ediyordu. 11 Bak şu kar
şıd4ki kahveye .. Orada b.em ısınır, 
hem sUk6t hakkımı alırım ,, dedi ve 
kuvvetli kollariyle belimi bir kıskaç 
gibi sıkarak sarıldı. 

Bana - gösterdiği kahvede -
kendisi gibi bir kaç vabşi ile butua 
denaeti yaptılar. Kendimden geçmi· 
şim ... Gözlerimi açtığım zaman ikinci J 
bir hucum kar)lısında olduğumu gör· 
dum. Sıçradım. OdadAki lambayı al
dım. Fırlattım. Kapıyı kilitledim. Ken· 
dimi dışarıda buldum. Bira:r sonra 
arkamdan kıvılcımların yUkseldiğini 
buyuk bir zevkle seyreHim. 

Koterina kendini buyuk ve adil 
b4r hakim vaziyetinde buldu, içi mer· 
hamet hisleriyle saı·sıldı . İçeri giren 
u~oğa Sı!nt anne manastırından valide 
Çira.vtıkay1 getil"melerini emretti. Eli, 
gene. gUzcl, ıslak gözlu kızın ~açlar•
nı ok~adı : 

- _;\fonastırmda istirahat ve su~ 
kılna k:ıvu~ ... dedi. 




