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Şefimiz inönü dün An
raya avdet buyurdular 

fıo~ılin üstüne 
"e~ıi akınlar 

• 
i A vru padakl bütün 

" .. . usı erı ve li manları 

~\ddetıı bomba l andı. 
............. . 

B•· ta. 
Jeva "l 7 (a.a:) - Eve iki gece 

l
'yt" ed kuvvetleri yeniden 8erlin 

efle . . b ç H rını ombardıman et-
reC V~tb techiıatı merkezine, 

' ılhelmsaf en Anvers Kle-
.and ~ • • 
1 

• Dunkerk Kale ve Bu-
ifrı ' 
Vna~a ve bu limanlarda bu-
tı 'l arla tezgahlarda bulunan 

ı ere tek . h"' 1 it H rar aynı ucum ar 
· avr, Ostaburg, Kreyfeld 

Ge · · rısı llçllncU sahifede ) 

Ankara : 18 (a.a) - Reısi cum
hur ismet İnönü bugün saat 13 de 
şehrimize dönmüşler ve garda genel 
kurmay başkanı Mareşal Feni Çak
mak ile vekiller, parti genel sek; eteri 
ve parti umumi idare heyeti azaları 
ve meb'uslar, genel kurmay Ye milli 

müdafaa harakatı ileri gelenleri ile ve

kaletler müsteşar \'e umum müdürleri 

ve merkez komutanı tarafından selam

lanmışlardır. Vali ve Belediye reisi 

Ne\·zad Tandoğan \tilli Şefimiz vila

yet hududunda karşılamıştır. 

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

lzmitte yeni teransit 
kuruluyor iskelesi 

lZ>\İT : 17 (llüSL.:SI - BCRADA YE~I BiR TRA~SIT iSKELE· 
Si::\1N Y APIL.\1ASI TA KAH RCR ET.\lbTiR. Llı\\J\N kl~İSLIGi~IN 
GAYRETİ NETiCESi OLARAK YAKINDA lZ\\IT ,\\Ol)IrnN BiR 
TRANSİT lSKELr:Sll'\E K.\\'C:::ıACAKTIR. iSKELE <L) IIARFI ~E.K.
LiNDE OLAR ı\K LJZU:-\f,l"(";U ıoo \'E HİR TARAFl.:-\IN LZUNLU-

(;O DA 75 ,\\ETRE OLACAKTIR. 
iSKELE ÜZERINDr: \'l:\'ÇLE.R. OE.KO\.IL HATLAR!. YOLCG 

SALONLARI \'E \·APt.:R ACA:\'TASl, POLiS NOKTASI Bl.JLL;~A-

CAKTIR. 

llkara civarında bulunan Kayıbueuk 

J- llônyüt m©l©h~nümü~-
ıetnıeye dün açılmış bulunuyor 
ıra • 
IJct<-. 17 ( Telefonla ) -

•enbe . . k Cı rı yerı ve apıı · 
rtı hut l B unnn .Anknra yakının· 

b . ucuk linyit oca~ ı bu 
llsıt · 1 b r 
1 

1\> etmeye tabi tutula· 
ı rn:ı •nı d gn lıaşlonm ı ~tır. Ayaş 
11 n A k' tı :z 
1 

V1: qknra'dan ·11 ı· 
·a11.t b ıla ·l a ulunan bu ocaktan 

O
ll ,,.~ :kla linyit kömUrU alına· r ı atışa arzolunmaktodı r. 

cket .. , 
"af t:h 0 çusuııdc bu,:-·uk, şu-
Y Cll) • 8 n b ınıyetli olar. mahrukat 

J'l~lnı, ~ .ş~kilde hnlli imkanları· 
' d ı.ı ıçın önUmUzdeki kış bir 

tvr · esı olarak kabul edilmiş 
Ulıe • 'il nın de Ankara civıırıo· 
ası u \' .. 1 t • gun gorU mu~ ur. -... 

'Ge · · ~ rnı zayıatı 
ira 
;i d: 17 (a. a ) - Son bir 

0rı 
1 
e 28.200 Lonluk l r.giıiz 

19' ; tık müttefik. 7800 Ton
a Renı j batırdı. 

.J ....... 
~"· ........................................ ,< 
ıf· !aristanın asker i 

elli fİanıa faaliyetleri i 
...t~rtıa : 17 (a .a ) - Bul. ! 
P clllğl 1920 doğumlu ! 

. • '"18 '"'-ıı ş i md iye k a dar ! 
if 1 h • 

rı tzmetıerini yap 11'1 a - i 
'-nıarın yapılacak mu- •• 

,, ·~· "" ğ o renmek üzere i 
:: ~lüle kadar elçi liğe i 
,, ~aaat etmeler in i ilan ! 

r . t . 
~- -·-·- . v . ............ ..... ..... ...... ...,. 

,, 

ır' J 
,~,, 

o• :;, 
~~~ 

Afrikndn mntiirlii ln~ili= k11Vt'Ptlm 

Şimali Afrikada 
hareket harbi ! 
Berlin ~ 17 ( A. A. - Solum 

civarında iıd lngıl11 müddfaa htıttının, 
zorlanmasiyle Şımali Afrikada hare
ket harbi başlamı:;; oluyor . İngilızle
rin ikinci hatları Gıdıbarani cıvarın 
dadır. Mı~ırdaki lngilız ordusunun 

hemen hemen karnılen motorize kı
taattan ve kü;ük seıi tanklardan 
mürekkeptir. lngıltz ordu'ıu modern 

techizata maliktır • 

- . 
Kahirede .Alarm 

Kahirede : 17 (;ı. a )- 2 3o de 

da 45 dakika devameden alarm 

verildi. fskenderiyedede Alarm ve· 

rildi. Düşman tan-aresi görülmedi. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisimiz Ça nkırıda 

Çankıtı : 17 { A. A. ) - Büyük 
Millet Meclisi Reı sı ''e Mebusumuz 
AbdülhnHk Renda şehrimize gelmiş 

ve ıstasyonda halk tarafından sevg-ı 

tezahüratı ile karşılanmıştır . Abdül
halik Renda şehrimizde kal~caklatı 
ıki gün ıçinde halk ile temaslarda 
blllunacaktır. 

---
İngiliz s ahillerindeki 
bataryaları n fa aliyeti 

Londra : 17 (a. a.) - fngilttre· 
nin cenu lıu şnki sahilindeki İngil ız 
topları bı r Almanı gemisine a l l'Ş 

açmış, Alman bataryaları karşı sa· 

hild· n bu ateşe mukabele etmiştir. 

B. Ruzvelt • 
yenı 

- Askerl iğe dair== 

kanunu imzaladı 

il. Nıızrdt 

Vaşington : 17 (a.a) - Ame•ika 
Birleşik devletleri reisi Rıızvelt dün 
16 milyon Amerikalıyı istihdaf eden 

Amerikan mecbuıi hizmet kanununu 
imza etmiştir. Ruıvelt bu münasebetle 

.ı { Gerİc;İ UçUııcU nhifcde ) 

BAŞVEKİLİN 
EGE BÖLGESiNDE 

TETKIKLEKİ 
İzmir : 1i (A. A ) - Bnş,·ckil 

Refik Snydam liUn öğlcJcn ev\'cl vi· 
]ayete gelerek vnli ile bir rnııddl t 
görUsmUş ve mlllcakibt'n mUo;tohkcıu 
ı\\e,•k\ Konıutnnlıgını . Cumhurİ) et 

f Ialk Parti~ini ve Belcdiyc.d ziynrı:t· 
etmiştir. Bn)'\'c:kil l>uııdnn sonra va· 
pı lmnktn o)nn Şehir Otcli, G:ı;ııj, 
Snntrnl Çocuk hastanesi inşaatını 

tetkik etmiş \'e l\ultur Parka gide
rek lngiliz povyonunu gezmi~tir. Öğ
le ycmcgini \•ati, Komutan. Bdt•di
.Ye Rt'isi, Pıı.rti Reisi, Parti mufcttişiı 
ve ~ehrimizdcki ,\\e\rn~lnrln birlikte 
Ada gıı.zinosunda husıısi .. urctte yiyen 
Başvekil, yemekten sonra zi,ynrdlerİ· 
ne de,•nm edt·rc:k, Almnn ve Yunan 
pavyonlnrın1 gezmi~tir. 

Çorçil dün bir 
nutuk söyledi 

Almanla r aptallık e diyor 
Landı a : 1 !.. (a.a) - Çörçil Avam 

kamarasında beyanatla bulunarak, ltal
yanlııı ın Solum'un pek geı isinde bulu~ 
nan lngıliz müdafaa hrıtlanndan çok 
uzakta bulunduklaıını, hadisatın inki
şafına intizar etmek laıırn O'elcf ı<.-" • 

- . b l5lnJ 
soylemışlir. 

( Geri i UçUncll Sahifede) 
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Bölge Sıhhatından 
rakkamlı malumat 

Ağustos ayı zarfında Adana 

merkeziyle kaza ve köylerde 8 tifo, 

3 Difteri, 3 Amipli Dizanteri, 10 
şüpheli hayvan ısırığı kaydedilmiş 

ise de- bunlar sıhhati umumiyeyi 
tehdid eder mahiyette görülmemiş 

ve sür'atle tetbirler alınarak hasta
lıklar mahallinde söndürülmüştür. 

Geçen bir ay zarfından halk sıh 
batinin norm~I geçtiğinden şüphe 
edilemez. Zıra, 4703 vatandaşa 

çiçek ve 159 vatandaşa da tifo a· 
şının tatbik edilmiş olması sıhhat 

teşkilatının h:1lk .;ıhhatiyle çok ciddi 
meşgul oldu~ unu gösterir. 

Mıntakalora taksim edilen seyyar 

sıhhat memurları köylerde vazifele
rine büyük bir ehemmiyetle devam 

ederek köyü erimizin sıhhatini n~a

hallen tetkik t'derek lüzumlu ilaç
ları tevzi etnıişltıdir . 

Memleket hastehanesinde 258 
hastaya yatakta ve 1801 hastaya da 

ayakta bakılmış, 266 rontkı:n ve 
515 laboratuvar muayenesi yapıl

mıştır. 

Çocuk bakım ve Doğumevinde 
de 77 kadın yatakta, 389 kadın a

yakta, 26 çocuk yatakta ve 680 ço 
cuk ayakt.t mınyene ve tt>davi e· 
dilmiştir. 

Osmaniye hastahanesinde 43 has 

ta yatakta tedavi görmüş 141 has

ta da ayakta muayeneden geçiril· 
miştir. 

Ceyhan ve Saimbeylide muaye
ne ve tedavi evlerinde 827 hastaya 

bakılmış ve geıekti edviyeleri veril
mek suretiyle tedavileri yapılmıştır. 

Hususi Muhasebe Mü .. 
dürü Manisaya nakledildi 

Hususi muhasebe müdürü Bay 
Hasan Manisaya, Manisa hususi mu 
hasebe müdürü Bay Muhıttin Ak-

kaya da Adınaya naklen tayin edil· 
miştir. 

önümüzdeki yıl için 
-büyilk ekim. hazırlıklar 1 

Bölgemiz dahilinde bulunan dağ 

ve ova köylerinde hasad faaliyeti 

devam etmekte, Klevlant pamuğu 

süratle toplanmaktadır. Gelecek se 

neki ziraat için şimdide,1 5000 de

kar arazi nadas edilmiştir. Akala ve 
Ki evlant çeşitleri denemeleri munta 

zaman yapılınakta mukayeselerden 

müsbet neticeler elde edilmektedir. 

Geçen bir ay zarfında Adanada 

dört köyde 120, Ceyhanda üç köy· 

de 259, Kadirlide yedi köyde 595, 
ki cem'an 974 hektar arazide pa· 

muk yeşil kurdu ile mücadele edil

miş, 4865 kilo Meritol, 6900 ki'o 

Hestenol ve 50 kilo Hersin ya kulla. 

nılaııştır. Portakal ağaçlarında gö

rülen Krizomfalus haşeresine karşı 

80 ağaca 15 kilo Volk sarf edil 

miştir. 

Osmaniye, Ceyhan ve Bahçe 
kazalarında yapılan 6107 dekarlık 

Çeltik ziraatı sıhhi ve zirai bakım
lardan normal bir şekilde inkişaf et. 
m~ktedir. 

Yağmursuz geçen Ağustos ayı 

içinde suhunet aza:ni 33,3 asgari 
22,5 hararet 36,6 idi. 

Malatya gençleri Adanaya 
geleceklerini bildirdi 

Beden Terbiyesi spor eğitmen
liğine dün Malatyadan bir teklif 

vaki olmuş, Malatya atletlerinin 
Adana atletleriyle Adana stadında 

karşılaşmak istedikleri bildirilmiş

tir. Malatyaya müsbet bir cevab ve 
rilt:cektir. 

Atış faaliyeti başladı 

Beden Terbiyesi atış faaliyeti 
dünden itibaren başlamıştır. Beden 
Terbiyesi poligonu yapılıncaya ka
dar atış lar şimdilik milli mensucat 
fabrikası poligonunda icra edilmek
tedir. Bay Cevad Dıblen'ın nezare· 

tinde dün bir polis komiseri ve on 
polisimiz destekli ve desteksiz mu· 
vaffakiyetli atışlsr yapmışlardır. Bu 
atışlarda tam isabetler kaydedilmiş· 

tir . 

Balçika hükumeti dağıldı 

Vichy : 17 (a a) - Balçika hü. 
kum eti dağılmağa karar vermiştir. 
Hükumet azalarının bir kısmı Fran
sada kalacak, bir kısmı lngiltereye 
gidecektir. 

Havacı GençlerABugün 
Iskenderuna Gidiyorlar 

Oua saat ~,~30 da filo kumandam Yarbay O,:nan 'Nuri Baykal hususi 
tayyaresiyle isken deruna giderek ha va meydanının vaziyetini tetkik etmiş 

ve Adanaya geri dönmUştUr. 
Dun şehricnizin muhtelif yerlerini gezen ve i tirahat eden kıymetli genç

lerimiz hugUn öğleden evvel l 'kenderuna gideceklerdir. 

r HER90N BiR FIKRA 

\\::======================ia •==============================~ 
•• 

Ustadını geçen dilenci 
Meşhur hır dilenci bir gün hamamda iken ya

nına fakirin biri gelerek dedi ki: 
- Ben de dilencilik yapmak istiyorum. Fakat 

kaidelerini bilmiyorum. Dilencilik nasıl yapılır. öğretde 
sayende şu fakirlikten kurtulayım. Belki kısa bir zamanda 
zengin de olurum. 

Meşhur dilenci şöyle cevap verdi: 
-- Bunun okadar fazla usul ve kaydesi yoktur. Esas 

üçtür. Bunları tatbik edersen birinci sınıf dilenci olursun. 
Ve başkaca kimseden de ders almıya lüzum kalmaz. 
Birincisi; her nerede olursa olsun istiyeceksin. ikincisi; 

herkim olursa olsun istiyeceksin. Üçüncüsü her ne verir
lerse alacakısn. 

Fakir adam bunları can kulağiyle dinledikten son
n meşhur dilencinin ellerini öpüp bir köşeye çekildi : 

Biraz sonra meşhur dilenci halvete girdi. Arka-

sından fakir adam halvetin kapında dikildi: 

- Allah rızası için sadaka. dedi. 
Meşhur dilenci: 
- Burası hamam yahu!... Cevabını verdi. 
- Neresi olursa olsun? 
- Ben de fakir bir adamım. 
- Kim olursan ol. Bana verecek bir sadakanda 

mı yok? 
- Dedik yal Burası hamam. Kıldan başka vere· 

cek bir şey yok! 
- Her ne olursa olsun dedik ya!.. 
Meşhur dilenci bu muhavereden sonra dışarı fır

ladı; fakir adamın alnından öperek: 

- Af erin, dedi, kısa bir zamanda öyle yetiştin ki, 
üstadını bile geçtin. ... 

Atıcılık 'llC • 

kulubu buyuk 
tertib etmiştit· 
gunu Mi iste B 

bahçesinde yapJ 

Sekiz 

birinden ) -

yünde bir bir 
Jadığı tarlad•ll 

sürükleye kaçır 

den olup tarlıd• 
lariyle birlikte 

ölü Mehmed kıJI 
den lbrahiro otl" 
arkadaşı müsel 

sürükleye kaçt 

haberdar edild 

derhal kızla be 
bir ikisi köydell 

henüz ele geçlll 

yarın zabıta.,.O 

tulamıyarak 11 

muhtemeldir • 

• 
Nöbet9 

1:-1-* 
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4 TORKSôZO 8 t Evruı 1940 

lıan -
AADTO 1 -ıı 

ROGRAMI: 
1 a askeri sahnalma 

syonundan: 
A skcı İ ihtiyac için 4190 

duranın 16/9 940 günu pa· Asri Sinema 18-9-1940 Çarşamba 
7 .:10 Progr:un 1 S:uıl il.) 11rı 

alınacağı ilan edilmişti. Bel· 
talib çıkmamıştır. 

-~-- -- 7 .3!i Müzik : Hafif Program 
8.00 Ajans haberleri 

- Muhammen Bedeli (25140) 
vakkat t;;inatı 1885 lira 

r~ştur. Pazarlığı 23-9 - 940 
1 günü aaat 11 de yeniden 
tından lsttklileıin belli gün 

Pek yakında salo-
8.10/8.20 Ev kadını-Yemek 
8.!JO Müzik : Hafif Progr:ım 

12.30 Program, saat ay:ın 

12 :15 Müz.ik: Türk • • 
ta Teminatlarile Adana as· 
hnalma komisyonuna müra· 

nunu yenı mevsıme 12.50 Ajans haberleri 
13 05 Müzik : Türk 

12312 

ilan 1 

>•rı rn- t ·ı . . k' uş erı crımıu: 
ılditinden itibaren bir haf· 

'l~a Klcvland çigidini k11ldır 
ınu~tcrilerimizin çigitler ini,ica 
•ış olduğumuz Türk nebati 

' fab 'k d rı ası depolarına kaldır· 
. •n, ileride kızma mes'uliyeti 
•re · 

' 

açıyor. Her sene 
san' atın en nadide 
incilerini, en kıy
metli harikaları ve 
en göz kamaştırıcı 
filmlerini toplar. 

13.20/14.00 Müzik : Radyo Salon 
orkestrası 

18.00 Program, saat ayarı 

18.05 Müzik : Cazband (Pi.) 

18.40 Müzik : Fasıl heyeti 
19.15 Konuşma (Dış politika) 
19 3Ô Müzik Türk 

19.43 Saat ayarı, ajans 

20.00 Müzik : Türk 

20.l 5 Konuşma 

ı 20.30 Müzik : Kabam Program. 

20.50 Müzik : Geçil Konseri 
21.l !'i Müzik : Sinema sesi (Pi) 
21.30 RndjO : G:ızelesi 
21.00 Müzik : Riyaseti cumhur 

aıt olacı.ğı, ve ayrıca da 
••rııt h. ı· k" ri ır ıra AJağaza ırası ve 
.. '

1 nakliye masrafı alınacaj'ı 
"tılır .. 12306 17-18 

İlan 
Askeri sahn alma komisyonluğundan: 

Miktarı Muhammen Bedeli Muvakkat teminatı 
Kilo Lira Lira 

24,000 26400 1980 
486 18,000 6480 

Adına Garnizonunun senelik ihtiyacı için muka~eleye batlanı· 
n >'Ukarıda cins ve miktarlarile muhammrn btdcl ve muvakkat 
la 1 Yazılı iki kalem erzakın 14- 9-940 günü pazarlıklı alınacı· 
dılrnişti. Belli günde talip çıkmamıştır. 
. 23.9.940 pazartesi günü saat 10 da yeniden pazarlıtı yapılaca 
ısttklilerin belli gün ve saatta teminatlarife Adına Askeri satın 
Orrıııyonuna müracaatları. 12311 

ilan 
dana askeri satın alma komisyonundan; 

Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 

Kilo Lira kr. Lira kr. 

3000 900 00 67 50 
t 4000 4800 ()() 360 00 

1 . 'h . . . k d · ve miktarlariyle muham · 
garnızonu ı tıyacı ıçın yu arı a cıns 

ti ve muvakkat teminatları yazılı iki kalem erz k pazarlıklı a· 

'· rlıtı 25-9-940 çarşamba günü saat 10 da Adına ukeri_ satın 
misyonunda yapılacaktır. isteklilerin belli gün ve saata temınat· 

"orn:syona müracaatları. 12310 

Bayramı 
Atıcılı:C ve Avcılık Spor 

1940 yılı Avcllır Bayramı
ın 22 inci Pazar günü Mi
Y Hu1Gsi Akd .. tın bahçe· 
'id edecektir. 
yramın etfcnceli bir surette 

İçin fimdiden hazıı takları 

başlanmıştır. . 
Şehrimizin eski ve yenı Avcıla_rı 

ile bir çok zevat bayrama daveti~ 
dir. Misafirlere bahçede kır . usul~ 
Av etinden bir ötle yemetı yedı· 
riltcek ve bu meyanda ayrıca üye 
ler arasında ATJŞLAR yapılarak 
kızımanlara Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlütünden gönderilen madal 
yalar tevzi edilecektir. 12213 

bandosu 
22.BO Saat ayarı, Ajans 
22.45/23.25 Müzik: Dans müıiti (Pl.) 

23.30 Program ve kapanış. 

ilin 
Seyhan vilayeti Vakıflar müdürlüğünden; 

(Vakıf apartmanları kiraları) 

Senelitin~ takdir edilen 
icar bedeli 

1 i r • Mevkii Dairesi 

360 
264 
300 
420 
510 
516 
480 

HükGmetcaddt~nde 

.. .. 
fi " 
" 

,, 

" .. 
" u 

" fi 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 

360 
384 

Abidin pııa caddesi Matıza Yan taraftaki 

.. " " köıe bıflnda 
450 .. .. 1 
252 " " 2 
450 " " 3 
840 fi fi 4 
420 " il s 

Hükumet ve Abidin paşa caddelerindeki vakıf apartman daireleriyle 
iki mat azanın 1-1 O - 940 tarihinden 31 - 10-941 tarihine kadar onüç: 
aylıkları. senelik icralarına komisyonca takdir edilen yukarıdaki bedell~r 
le kiraya verilecektir. 

Kira bedelleri aylık olarak alınacaktır. ihaleleri 19- 9-940 pcrşem. 
be günü saat 11 de vakıflar müdürlütündc yıpılıcatındın iıtekliltrin 
teminatlariyle birlikte müracaatları. 12312 

Zayi nakil ilmihaberi mıdıtını ilin ederim. 

Adana Namık Kemal ilkokulunun 

2 inci sınıf ındın almış ol dutum na· 

kil kitıdını kaybettim . Yenisini çı· 

kıracıtımdan eıkiıinin hükmü ol· 12308 

Adanıda lbrahim Tut· 

ttkin kızı Nımıkkemal 

okulu 768 numaralı 2 
inci sınıfından 

BiRSEN TUG TEKiN 
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TURK.SÖZÜ 
' - ' CÜN()El.lK CAZEl E - Al>ANA _. 

Abone Şartları 
12 Aylık }?00 1'uruş 

Aylık da abone yapılır 

/-Dış mcmfı>/.-t'fh!r için 
Alıone /}('ticlı Ul'gişmez 

yalnız poçfa masra(ı 
umınıedilir. 

1 2 - llfinlar için irlarey~ 

L miiraı·aat erli/mP/idir. --·--..,. 
T ransilvanyada 
Romen parası 

Şimdilik makbul a~çe 

Budapeşte: 17 ( A. A. )- Neş 

rt-dilen bir kararname ile ilhak edi

len Transilvanya arazisinde şimdi · 
lik Romen parası kanuni tediye ak· 
çası olarak ipka edilmiştir.._ 

Iogiltere'ye 
son hücumlar 

•• 

Zayiat büyük değil 

Londra : 17 ( A. A. ) - İngiliz 
emniyet nezaretinden: Evvelki gece 

ki zayiat ondan evvelki grceler za. 

yiatına nisbetJe biraz daha fazla 

fakat ilk hücumlara nisbetle çok 
azdır . 

Düşman hücumları dün akşam 

güneşin batmasiyJe yeniden başla 
mışlır. Bu hücumlar bilhassa Lon 

dra üzerinde tekasüf etti . Evvelki 

geceler gibi Londraya birbi ini ta 
kibeden az miktarda t.iyy1relerden 

mürekkep gıuplar tardından hü· 

cumlar yapıldı • 

Yeni bir Amerika 
Avustralya paktı 

Uzakşark 

gilterenin Vaşington büyük elçisi 

dün Avustralya elçisi ile birlikte 

hariciye nazırı Hul ile uzun bir gö

rüşmede bulunmuştur • Bu görüş· 

mede Japonyanın Çindeki hattıha· 

reketinin bahis mevzuu olduğunu 

sanılmakta~ır . Bazı mahfillerde 

tahmin edildiğine göre Amerika 

Birleşik devletleri bundan bir müd· 

det evvel Kanada ile akdedilen an· 

!aşmaya müşabih bir anlaşmayı 
Avustralya ile de imzalayacaktır. 

Manşta hava fena 

Londra : 17 ( A. A.) - Dün B. Ruzvelt yeni askerlik 
1 

Berlin iistüne yeni akınlar rebesinin neticesi• 

bir emniyetle btkl• 
akşam Manş üzerine kalın bir sis 

tabakası· çökmüştür , Sis dolayısiyle 
yüz metreden ilerisi görülmüyor· 

du . Crnubi şarki istikametinden 

şiddetli rüzgar esmiş ve kuvvetli 

ya~mur yağmıştır. 

Kral Faruğun 

Kralına çektiği 

İngiliz 
telgraf 

Kahire : 17 ( A. A. ) - Kral 

Faruk Büyük Britanya Kral ve 
Kraliçesine bir telgraf çekerek Bu· 

kingham sarayının bombardımanın· 
dan salimen kurtulduklarından do· 
layı tebıiklerini taktim etmiş ve 
kendilerine güzel şanslar temenni 

eylemiştir • 

Tefrika No. 20 

Yazan: DAVID GARNETT 

kanununu imzaladı 

( Birinci -ıahife<len arfan) 

yaptığı beyanatta demiştir ki, "Ame
ıika Birleşik devletleri mukadderat yol-. 
lan üzerinde en yüksek ehemmiyette / 
bir dönüm noktasında bulunmaktadır. 
Fazla zaif oldukları için tecavüze kur- 1 
ban gitmiş olan bir çok memleketle- 1 

rin uğradığı akibete bigane kalamayız .. 
Milletin arzusu bu felaketlerin Ö· 

nümüze yaklaşmamasını temin etmek· 
tedir. Mecburi askeri hizmet hakkın· 
daki kanun mucibince 400,000 kişi si· 

lah altına alınacaktır. 
Bunların arasında 3(),000 Zenci de 

vardır. 37700 subay ve er nizamı or· ' 
duya dahil olmak üzere 15 leşriniev

velde müracaat edecektir. 

Çeviren: NEVZAD GÜVEN 

Ateşin karşısında bir kolluğa oturarak uyukladı. Öğle 
yemeğinden sonra beraberce çıktıkları zaman, ördeklerin 

: bulunduğu tarafa gitmeyi bile teklif etmedi. Yalnız' onun 
önünde koşmak suretiyle uzun bir geıinti yapmak istediğini 
anlatıyordu. B. Tebrick te kansını çok sevindiren bu teklifi 
kabul etmekten çekinmemişti. Tarlaların arasında en az işlek 
olan yollardan geçiyorlardı. Çünkü, 13. Tebrick görülmekten 
çok korkuyordu. Fakat, şanslarından dört mil yürüdükleri 
halde hiç kimseye rast gelmemişlerdi. Bütün bu gezinti esna
sında karısı mütemadiyen onun önünde koşuyor, ve sonra 
geri dönerek ellerini yalıyordu. Bu gezinitidcn çok memnun 
olmuşa benziyordu. Gezerken, iki, üç tavşan ürkerek önle
rinden kaçmıştı. Fakat Silvia onları takibe teşebbüs etmedi. 
Yalnız onlara şöyle bir göz altı ve sonra sanki onun (Mine!, 
buraya gel ! Haylazlığı bırak ! ) sözleriyle alay eder gibi müs· 
tehzi nazarlarla baktı. 

Eve varıp la kapıdan içeri girecekleri bir sırada ih· 
ti yar bir kadınla karşı karşıya geldiler. B. Tehrick. şaşkın ve sı
kıntılı bir vaziyette, olduğu yerde çivilenmiş gibi kaldı . Göz
leriyle tilkisini. afadı. Silvia ~ararsız ve munis hareketlerle 
ihtiyar kadının üzerine sıçrıyordu. B. Tebrick te kadını tanı-

( Birici sahifeden artan ) 

tevzi merkezlerine hücum etmişlerdir. 

Emtia garları ve Rur'da demiryolu il
tisak noktaları bombardıman edilmiş

tir. Kelfelin açıklarında da düşman 

gemilarine lam isabetler kaydedilmiş
tir. l lollanda sahili açıklarında da bir 
kafileye hücum edilerek iki iaşe g~

misi batırılmış diğerleri ciddi hasara 
uğratılmıştır. Doklara ve rıhtıma bağlı 
gemilere mükerrer isabetler kayde· 
dilmiştir, 

Brüksel: 17 (a.a.) - Stefani ajan
sı bildiriyor : 

lngiliz hava kuvvetleri Anvers, 
Ostan ve Brüksel yeniden bombardı-
man ederek telefata ve evlerin yıkıl
masına sebebiyet vermişlerdir. 

. il~ 
Almaniarın sı" 

cumlar bil ha .sa L 
k.. . s··"•• temeı uz ellı "'" 

ralıları \taata "e1 J'
sevkt tın eğe, AfıJJI ·bi 
şey ta hm in etmek I' 
gösteıiyorlar. l;tik 

lerlc mukayese le 
kadar büyük ha"a 

intizar etmeliyiz. 

mıştı. Kansının ihtiyar dadısı idi. 

- Burada ne arıyorsunuz Mistres Gork ? 

Mistres Gork şöyle cevab verdi : 
• 1 

. .. - ~a~allı mahluk 1 Zavallı Mis Silv13 cİıt 
bır kopek gıbı koşturmak ayıbdır, yüz kızar.tıs~ 
o her şeyden evel sizin karınızdır I Evet, tıltı ·tıı 
hal almıştır. Fakat ne de olsa, evelce olduğı.ı gı1' 
etmel~siniz. O zaman, o da iyi bir zevce ~trıı~ 
gelenı yapacaktır. Aksi takdirde hakiki bır 
te hayret etmiyeceğim. Evi terketmeden, o~ 
diğini görmüştüm. B. Tebrick o gündenberı 
bettim. O kadar düşünüyordum ki, geceleri ı.ı 
Bunun için, şimdiye kadar olduğu gibi, onunla 
üzere geri geldim. 

l'et 
ldu~ 
takd 

bir 
huın 
h Ç( 

.YÜks4 

B. Tebrick kapıyı açtı. Ve içeri gitdilef·· 
evin içini görür görmez, bin türlü hayret tfC 
söylenmeğe başladı : "Ev bir domuz ahırına 

hay1 
ir görı 

le yaşıyamazlardı. Bir centilmenin hizrnet 
mutlaka ihtiyacı vardı. Kendisi bu vazifeyi Y' 
Ve sır saklamasını da pekala bilirdi. ,, . 

Eğer ihtiyar k,adın bir gün evci gelsef;;• 
onun kapı dışarı etmesi çok muhtemeldi. ÔJ 
evelki sarhoşluğu onda vicdan azabı uyaıı. 
işi idare hususunda şimdiye kadar takibetti~~ 
len de utanıyordu. Bundan başka ihtiyar ~il· 
le, köpek g'ibi koşturmak ayıbdır) söıJe.rıçle 
heyecanlandırmış ve Mi tres Gork'u sevın '-. 
Fakat, kocası ihtiyar Nanny'sini yeniden bU~.tıl 
sevinç duymuşsa, Sılvia'nın da o derece bıJY.-
duymuş olmasi muhtemeli:li. 

hay va 
sanları 

lediği 
rlersc 
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mukadderatına • Akdenizin 
•• 

yüzünden tehlike Uç mühirn 
-Pantelerya Malta k

rninin keşfi Yirminci Asrın 
s ·ı , enesı e beraber başlamıştır. -

iıOına~ Albert Christy isminde 

,, ~ ~erıkan doktoru, pirincin üze· 

O; 1 esmerimtrak kabuğun çıka-
an yenilmesi lazım geldiğini, 
bu • ~ı . nun ınsanlara yararlı oldu· 

a bır konferansında söylemiş, 
i od· · · · b ısını dınleyenler ise dokto· 

içi~ nazariyle bakmışlar ve hatta 

~i d te kalkmışlar, doktor da ken 
id ~ IÜnleı ce polis vasıtasiyle em. 

iid' ıltına alabilmişti. 
pıl 04 . 
eııı' · scnesınde, Rus - Japon 
ı tsrıa d 
0rııt b _sın a, Japon askerleri ara· 

13~ ıt erıberi denilen bir hastalık 
. . erıniş, bu yüzden on binler-

.. etı ıat ve ·ı . . S d • · le·• rı mıştı. onra an yapı 
re ~ ıı<lerde Japon askerlerinin 

k~ rıuz Pirinç yedikleri için bu 

;kife~~. tutuldukları, halbuki ka· 
ir ,ıPırınçtc B vitamini bulunduğu 

• •rıl 

Akdeniz hakimiyetinde en fazla 
nazan dikkab celbeden mevkilerden 
birisi de Malta adalarıdır. Sicilya ile 

Tunus arasındaki me,·ki itibariyle ı\lal
ta Akdeniz Ifavza<ıının garbi ile ~arkı 
arasındaki seyrUsef erc hakim bir va· 
ziyette bulunmaktadır. ve Cebelutta· 
rıktan sonra İngiltcrenin Akdenizdc· 
ki en muhinı istinat nokta~• bu· 
ra~adır. J\1alta ada•anın bu stratejik 
mevkiinden istifade eden İngilizler 
burasım mUstahkem bir hale getir· 
mişlerdir. İngiliz imparatorluğu bura· 
da kuv\•etli bir garnizon ve alelekser 
rouhim miktarda donanma bulundur· 

mo.Hadırlar. 

Malta adasında eskiden F enikc· 

tiler otururlardı. .Milattan iki yUz 
sene evvel bu ada Romalıların eline 
geçmişti. Ondan :.onra \•an dallar, Got· 
lar ve Bizan,lılar tarafından zapte· 

1 

dilmiştir. ı\\alta 870 senesine kadar 
Bizanslılar elinde kalmış, ~onra da 

Yazan 

P. P. 

,\\alta o,ınanlılarm birçok ta:ır

rnzlarına mukavemet göı;lcrebilmiş 

ve l::ı inci asrm sonuna kadar bu sö• ) 

valyclerin elinde kalmıştır. Napol_yon 
meşhur ı\lı~ır seferinde burıı. ra da 
uğra mı~ ve donanması Ca ,. ale.lta a· 
dasının limamna demir atmı~tı. O zn· 
mao 2\1 altızların başında bir Fransız 
bulunuyordu. Bu Frnnsızlarınihanetile 

Napol.'"on lıu ada,Yı işgnl edebilmi~ti • 

Fakat deniz kuvvetlerinin nisbe
ten geri olması yUzUndcn Fransızlar 

bu adalarda fazla tutunamamı~lardır. 
İki sene devam ed<'n Fran~ız işgalin· 
den sonra bu adalar lngilizlerin eline 
geçmiştir ve bala da İngiliz mUsteın· 
lekuidir. 

140 senedenberi ~\alta İngilil i· 
Jır· arı arın bu hastalığa uğrama· Arablara g~çmiştir. 'rr/. keşfolunmuştur. ------------------------

~,; Şarki Banal Pamuğu satınca soluğu 
· ıtert lU ttı i b 1 ~ .. lı';,~·ç~r:ı::.·;:::::.~~m:;~~ sevgilisinin yanında aldı 
uP g l}'a ~ rnuhacir suretiyle gelen -------------
a~ıı10 lıı:ıanları da vardır. Bu· S ••dd · ·ı·"' · ·ı 

Y 
1 

nıeşhur şehir 90 bin nüfus Ramazan ve ultan mu eıumumı ıge gıttı er ve ••• · 
aııl• Qış't'ar'd ' 
·bİ ,

8 
ır. (Bazılarımız ona 

gı t~il: da diyor uz.) Şarki Banat 
kb3 • meşhurdur Fakat ehem· 

ı•z b· · k•bıl B ıle olsa maden sana)ii 
ııı~ arıatta R,sita Anniada üç 

a tnad f •
1 

en ırını çalışır. Yiyecek 

ı1 etleıniştir, Şeker, makarna 

d'r arı .:_ngindir. 

• 
· sl lursa mebusları 
·ııı•' tı .. 

: : 17 (a.a) - :Bursa meb 

lbulhakattaki tetkiklerini bi· 

t Ve şehrimiz' dönmüşlerdir. 
'? d11 ır Bursa halKının dileklerini 

•ekted· ır. 

()9 
1 J \ "'Yet aşkının faziletlerin en 
J( Oldur. d . - 1 . u ;ı.;~· < aU aıma soy enır .. nu 

~~i f li lak.dir ederim ve asil kim· 
'ı.: i{ s bır vasıf olduğunu bilirim. 
3a~ Uhurn çok küçük , düşüncele · 

.. ıı rağa çok yakın ve insaniyet 
il"" 1 -
" YUksek hislere ulaşamaz ve 

aişfl ~:\f etmeliyim ki yaşadıkça 
~ en uzaklaşıyorum .. Eğer in· 

sevdiğimi söylersem yalan 

1ı4. t 
• 

5
J . hayvanları severim , za· 

e ır - - 1 ,... goru en , cefakar hayvan· 
ııır· • h 

ce~ ayvanlarla, tesadüf ettiğim 
de

11
,tnsan\ardan daha iyi anlaştı· 

P' >ylediğim zaman , etrafımda 
13- !erlerse buna da hiçbir ehem· 

i, ı trmiyeceğimi ilave etmek is
ıı~~ 
rııı'; l b" · · ı 1 ırısıyle yarım saat konuşsa 

ttlc c k ' anı sı ılır , usanır değıl 
rıt11 !Sen k d" 1 en ı şahsıma biraz ko· 

ın sonra kalkıp gitmek isterim 

Ceyhan : 17 (Tüıksözü muha 

birinden ) - Ceyhan Sarıbahçe kö
yünden Omer Gaf'ın yanında çalı· 
şan Ali oğlu Ramazan Arslan, bir 

araba kütlüyü kasabaya getirerek 

satıp da cebine -200- küsur lira

yı koyunca, derhal bir otomobil ki· 
ralıyarak, Sarabahçe köyünde ve bir 

müddettir sevdiği ve alakası bulu· 

nan Ömer kızı 18 yaşlarında Sul· 

tan'ı kaçırarak alakadar makama 

müracaat edüp evlenme muamelele· 

rinin yapılmasını istemişlerdir. C.M. 
U. liğince evlenme muamelelerirıio 
yapılmasına intizaren her ikisinin de 

serbest bırakılmıştır. ·M. Selçuk 

Ceyhan Jandarma 
Komutanı 

Üç senedenberi Ceyhan kaza 

jandarma komutanlığını muvaff akı· 
yetle yaparak kendisine büyük bir 

sevgi muhiti temin eden 'değerli 
Subaylarımızdan Nazmi Atlığ önyüz 

başılıktan binbaşılığa terfi ederek 

Mersin jandarma mülhaklığına tayin 

edilmiştir. Bay Nazmi Atlığ'a mu· 

vaff akıyetler dileriz. Ceyhan jandar

ma komutanlığını elyevm genç su· 

baylarımızdan teğmen F errub yap· 

maktadır. 

ITO R K s o z Ü'N o N KÜÇÜK lI l K A y E s ı I 

ve karşımdakinin benden evvel böy· 

1 b
. arzuda bulunmayışına da hay· e ır . 

ret r.derim. fakat asla bir köpeğın 

f k.atinde canım sıkılmaz , hatta 
re a Ek . 
onunla tanışmasak bile . . ·se!ıya 
yalnız dolaşan bir köpeğe tesı.duf. et· 
tığimde bıran dururum • Nereye gı_~
tiğini sorarım .. Bıraz konuşuruz. M.u-

k
.1 "ızden bir netice çıkmasa bıle a.cmem . . b. 

b k k O
nun düşünceler ıne ı· 

ona a ma , -· d emek bana su· 
raz nüfuz etmt>yı en . __ 
kün verir. Köpekler hislerin• ' duşun· 

. . ı ve bu bakım· 
celerını, saklayamaz ar _ -
dan b:zden ' insanlardan üstundurl:_r 

, " L" ı"nsarıların du-
ve Taleyran ın ısan _ • • 1 saklamaları 
şuncelerını , duygu arını 

için icad cdilmiştır ,, sözü köpekler 

için cari olamaz •. 
Bir tarlada saatlarca hayvanların 

otlamalarına bakabilirim ; küçük bir 

eşeğin fizyonomisini tetkik etmek bir 
psikoloğun en büyük zevkidir .. Fa· 
kat eşekler bilhassa tamamen serbest 
oldukları zaman enteresan dırlar . 

Bir tatla da saatlerce hayvanların 

otlamalarına bakabılirim ı. Küçük bir 
mize bağlayan bir tesadüftü .• Ben 

küçük bir sandal sundurmasında ya· 
tıyordum , eşek debitışikte idi. Ole· 

lin boğucu odasında hiç uyuyamaz 
olmuştum ve dostum Antonio'nun se-

hakim 
•• us 

Bizarta 
darc,i altında bulunmaktadır. Bu 
mudtlet zarfında hiçbir devlet ,\blta
ya yanaşmıımıştır. Uzun zamandan· 
beri ,\\alta kalesi Cebellutttmk gibi 
fethedilmez mu~tnbkem bir mavki 
olarak kabul edilmektedir. Şimdi ci
handaki kuvvet muvazenesi yeniden 
mevzubahs olurken ,\\alta da ön saft1. 
ileri sllrUlmcktedir. Bizzat İngilizleı
de Maltamn znptcdilememezli~inden 
artık şuphc atmumektcdirler. Ve onun: 
içindir ki lng'1iz Akdeniz donanma.sı· 
en nıuhiın kı~mı arlık M.nltada değil 

Maltaya no.zaran halsan sahillerin· 

den dı:ı4a uzak ve bu itibarla hava 

taarruzunn llahn az ıııııruz lskenderi

yede bulunmaktadır. 

İngilizlerin ,\\nlta~ına mukabil 1-
bl_yanl:ır da ~\altanın cenubu garb\

sinde \'C Sicilya ile Tunus nra.:.ınd:ı 

bulunan Paııtelerya adnları t.:nhkim 

edilmişler. Fakat nıc.:.ahası itibariyle 

ı\\ al tanın Uçte birinden daha kuçuk 

ol o.n bu adalar J\1 ııltıı. derecesinde bir 

U-;-ıUbah.ri olncnk kabiliyette değil· 

dirh·r. 

Sicil,\·n ile Tunus nrasındakibo• 

ğnza en fnzla hakiın bah.r'i Us olarak 

Fransızların Bizarta mustııhkem mev

kii kabul edilir. Burası dtlnya miky:ı· 

:;ında en kuvvetli harb limanlarından. 
birisidir. Bunun içindir ki halyanlar 

Akdeııizdeki mevkilerini tahkim için 

,\ lıı.lta<lan zh ndc Tuııusa ebmcmuıiyet 

vermel<tedirler. Zira Tunus Bizarta" 

nrn denizdeki mevkii dola.vısiyle .Ak.
deniz hıı.vaıısının garbile şaı·kı nrasın· 

do.ki se.yrUscf eri konfrol c>dcbilecek 

vaziyettedir. 

Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlerlmlzln ço
iialmasma yardım ediniz 1 

rın hangarında bana , ikram ctti~i 

yerde yatmayı memnuniyetle kabul 
etmışt:m. Antonio gündüzleri Gaeta 
koyunda balık tutmağa gidiyordu • 

Ağlar ve balık srpetleri arasında sa • 
bahtan akşama kadar serbesttim ve 
tersine çevrilmiş bir kayığın sırtında 
ata binmiş vaziyette oturaral( denize 
uzun aşk mektupları yazıyordum . 

Akşam olup da , hangarı alaca 
karanlık sardığı zıımıın bir yelken 
beıini yorgan, bahtiyar bir günün 

hatıraııını yastık yaparak , kQçük bir 
hamak içinde uyuyordum . 

Yalnız, hazan kndt•r gelir ve pek 
çok gayretle yapılmış hcı şeyi yıkar .. 

Karınca, izl olmııyıın ormanda yoluna 
gider. Yol u:rundur· Akşam olmasına 

ve günlük çalışmanın sona ermesine 
daha çok zaman \ar ... 

Fakat yükseklerde , fezfı içinde 

ışıklarla dokunmuş libellul k;ı.~p ı 
hülya UÇAr, dolaşır .. 
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TiirksOzü Gazete ve Matb 

• Okufucularına, dünyanın her tarafı11~1 § 
: vuku bulan hadiseleri günü gününe "erit 

======================== • 
yd 
lra 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, PJıin 11; f 

...... ...,OZ a S • rita, Bilumum Matbaa İşlerini TürkiY:t' lirı 
=====~==========~~= mevcut matbaalara rekabet eder dere ~ 

•• 

de tabeder. k 

• 
IKn~mo a 

D 

Sağlam,Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) ~ 
Mücellithanesinde Yapılır. 

~ ~ 
.~-Tu-··R-K-lY_E_C_U_M_H_U_R_lY_E_Tl~ ~oktor~uzafferLO~ 

Ziraat Ban kası 1 

. Seyahadden dönmüştür 16 EylUI r~ı~ 

1 
1 

Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 liia 
ikramiye veriyor 

Ziraat Fnhsırd~ l<tnhıalı 'ile ih\::aı~ız 12sanuf hescplarına 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 dera çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 500 " 2000 .. 
4 •• 250 •. 1000 .. 

40 " 100 " 4000 .. 
100 ;; 50 ,. 5000 .. 
120 .. 40 " 4800 .. 
160 " 20 " 3200 " 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlcre ikramiye çıktığı takdirde yüzde 

20 fazla sile verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylul, 1 Birir,ckar.un, 1 Matt 

ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 

itibaren muayenehanesinde hastaları" ~ı 
başlıyacaktır. d, 

T. İŞ BANKA~ 
1940 Küçük Cari Hesap131 ~ 

ikramiye Planı ,,,, 
Ke,ideler : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 •O",. t 

1 ıkinciteşrin tarihlerinde yaP'11 . ıl'a 
eli• il 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarda en :ıı 1 
bulunanlar koraya dahil edilir. 

" 
100•) :ı 

" 
500 : ı 

" 
250 

" 
" 

100 :ı 

" 50 " 

---------------------~------------------~ 
Çocuk insanların çiçeğidir. Seviniz okşayınız fakat öpmeyiniz. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 


