
0c11Şvekili miz 
erit Büyük tezahüratla 

• 
ırden ayrıldı 
18 ( a.a. ) - - Başvekil Doktor 

dam d -h un öğleye doğru Demirko-
a at ettikten sonra öğleyin Cumhu

f'IJ' FPar\isi tarafından şereflerine Kiil-

e
de uar gazinosunda verilen ziyafette 

t muşlar ve akşam üstü lnciraltına 
ce' k' ~ezinti yapmışlardır. 

tlırrı . Ja ız bundan sonra saat 19,30 da 
lce~ hususi bir trenle Nazilli istikame
la 

1 
buyurmuşlar ve istasyonda Vali 

ltk~ a belediye reisi, Parti müfettişi, 
ind tnebuslar, Parti erkanı ve askeı i 
trıı an uğurlanmışlardır. Başvekil lz
pk •rken lzmir halkının göstermiş ol
Jla v~ samimi teşyi tezahürlerinden 
h/ı~ıs Olduklarını ve teşekkürlerini 

ır ılere 'bl . . . d le d' ı ağını Beledıye reısın en 
r ır. 

•• 
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Almanların büyük 
NEVZAD GÜVEN 

D iin ilk p3rti olarak 1 ~~.~~ v.k~ı:;;aı~ , ... !:.10
,:hri-: taarruza hazırlığı ileAı 

teb manya arasındaki ba-
tar eleri can alasıya devam 
ad~f la, belki bütün dün
arb· eratını tayin edecek 
tin· ırı neticesini, bu hava 

ın ğ. . ki . verece ı netıceye 
g- e.r•nden bütün varlarını, 

l'ı ~e etmişlerdir. 
arıı a mag-lüb ettikten son
la ~ lngiltereye karşı bü
. areketine geçmesi bek
ı. A.,. 

.. ~ 6 us tos başından itiba-
•1.1rı .. i şıddetlenen hava hü-
Stila ha k . . ·ık fh k· re etının ı sa ası 

$. 
f e~ildi. Almanyanın bu 

ük ngı.ltereyi yıpraktıktan 
,ed ~rıtanya adasını kolay

ı e?ılece~i ileri sürülüyor
n~ılterenin mukavemeti ve 
Çok 'dd . ·~· şı etlı oldu. Alman-

h 
ınden çok çetin bir düş
llıi . lld rıınden çok zor bir te-
e oldug-unu anlamakta ,,,, 

t• ~~~bbüsünün bugüne ge
J(i fı • 1~ .oı~~k. Ve bugün de 

gırıştığı bu çetin işi ba-
2'~r kuvvetiyle çalıştığını 

•d ~n geçtikçe hava hücum-
etı v . ı· . in . e gt:nış ığı artıyor. 

' " r R•lterenin askeri hedefle
enıı'tmekle kalmıyor. Daha 

t 
~~etin manevi kuvvetini 

~ıvıl halkın tekasüf ettiği 
tıhdaf d. . 1 . . d e l}Or. ngılterenın 

bar, hatta Londradan daha 
P sa · . nayı mıntakaları, harb 

bakımından daha ehem-
noktal~rı olduğu halde 
Yarelerınin b ü t .. f . . un e-
e zayıatı göze alarak bil-

./. raya musallat olmalarının ·f'''tf:u olsa gerektir. 
ın ,ta~r~b~ lngiltereyi mağ

~sfİ ( berısı ıkinci ":lbifede ) 

/ ..... Wlı' . ... . ... . ~ ...... ~ ..... .._.-..~-~-~ ~ 

! Alman H aric iye ! 
• • ! Naz ı rı R omada ! . 
• • 1 

! Berl in : 18 (A. A.)- Al - ! 1 

! manya Hari ciye Nazır ı Fon : lı 
ı Ribentrop kısa bi r z iyaret i ! 

S için bu sabah Romeya g it ı j 
i m iftir. i , 
. i ı • • :~ ........... .-,.~ ·~· ..-. ·~· --- .... ~.~ ·~· 

mlz ie te-is er. :en ııap ) ayıne\ ıne 1 
dünden iı:·,aren kitap ar srelmf"ğe 
başla mır ır. Bırirıci n;ırtıde gf"ıt!rı ı-ı- J 

taplar .n adedi on beş bindir. Bl! nıik · 
tarı ıergün muntlızaman orıbin ,erce 
kita~ın \Ürudu takibı!dı ct:ktır. 

Şehrim zdeki kitapçılarla Maraş , 
Antep, Nigde ve Mersin bayileri ba
dema münhasıran bu depodan ldldp 
alabileceklerdir . Bu büyük ihtiyacı 
vaktinde J.:;ırşıl;;yabilmek ve hiç bir 
tehire sebebıyet \'erilmemcı;ı için ya
yınevi memuru Say Cel'jlal Aktulga 
geceli gündüzlü çalışmaktadır . 

Londra : 18 ( A. A. )- Norveçın 
şimalınden Fransız sahillerini Atlas
taki son noktasına kadar bütün liman
larda Almanların muhtelif hacimdeki 
tıcaret ve harb gemılerinin toplandığı 
istihbar edilmiştir . 

Bu faaliyet Büyük Britanya ada
larının istilasını istihdaf t tmekte ol
duğu şüphesizdir. Buradaki kanaate 
nazaran bu teşebbils nihayet beş ve 
ya altı hafta zarfında mevki icraya 

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

Memlekette ipliği halk 
sandığı tevzi edecek 

Gandi logilizleri 
takdir ediyor 
Sima : lS (a. a.) - lngiliz mil-

i 
..: . .. t rdiıı:i cesnret dolın ı~i\'le 

e1.1ııın go" e o . . . ~ · k 
takdirlerinin resmı::n bıldırılmcsını ·a· 
rar a1tına alaD } fint kongresinin hu 
hareketini tas~ip eden Gandi şö.) le 

demiştir: . . . 
Saint Paul kilisesınc ıka edılecek 

herhangi bir zarar beni Bc::nııres'e ika 
edilmiş bir zarar kndnr mUteessir c· 

der. 

Fransız _ J a pon aras ı 

bir anlaşma olm u ş 
C 

. 18 (a a) - Jyi haber enevre . · 
a )an Fransız mahfillerinde beyan 
edildiğine göre, Fransa ile Japon.ya 
arasmda Hindiçini mescit-si üzerı~· 
de yapılmakta olan müzakereler bır 
anlaşmı:ıya varmıştır. 

lstanbul : 18 (Telefonla) - Bu 

gün dokumacı kadınlardan mürct. kep 

bir grup ticaret müdiirlüğüne müraca
atla Sümer Bank'ın iplik fiatlarmı arttıra-

cağı hakkındaki şayia üzerine piyasa· 

da iplik bulamadıklarından ~ikayet et· 

mişlerdir. 

Mesele tetkik edilmiş Yedikt.le 
fabrikasının hergün fabrikacılar koope

ratıfine 160 paket iölik verdiği anla
şılmış fakat bu aradn kooperatife da· 
hil esnartan bazılarının aldıkları iplik
leri piyasada sattıkları idd ıa edilmiş 

şikayetlerın ve yolsuzluk l arın önüne 
geçmek. ve dokumacılnı ın ipliklerden 

istifadelerini lemin için bundun sonra 
ipliklerin koopeı atif e değil halk san· 
dığı marifetiyle tevzii kararlaştırı lmış-

tır. 

Suriye Vaziyeti 
Ne Şekilde ? 

• 
Ankaradaki Fran11z mas-
lahatgtızarı Ulus •rkad a
şımıza tayanı dikkat be-

yanattta bulundu. 

• 
Ankarn: 18 (A.A.) - Frnn:.ız 

ma !ah:ıtguznrı , Dcmaicnult Ulus go.· 
gıızdcsinc Surİ..) e vııziydi hakkında. 

.rııptı:::ıl be.) analta son znmnnlardı. 

hnklı olmnynıı baz ı ŞR\ inlnrın dolaş
tığını söyliyt:rck Frı\lls ı z - ltalvnn 
nıutnrckeıınmesiııin Suri.rt·yc nit 

0

hiç 
bir gizli maddeyi ikth a dmcdi8ini, 
..) uksrk Frano;ız komiscrliginin mnndn 
altındn hulunan mcmh•kctlerin dnhili 
\'c hnrici cnınİJ etini tehlikeye koya· 

( Geri i UçUncU Snhifed;) 



• 

19 Ev u IQ4fı 

Müstakbel sulh bugünkü 
faciadan faydalanacaktlr 

( Birinci sahifeden art:ın ) 

lüb etmek için ki!fi midir? Ve Al
manya Londrayı tahribe muvaffak ola
cak mıdır? 

Birinci suale menfi cevab vermek 
için, lngilterenin sanayi ve harbe de
vam imkanlarının sadece Londraya 
toplanmamış olduğunu, dünyanın bir 
kaç kıt'a~ında çok geniş imkanlara l 
sahib olduğunu hatırlamak kafidir. 

ikinci suale verilecek ce\·abın · 
mantık! olacağını da bize hava muha
rebelerinin aldığı bugünkü şekil, ln
gilterenin kendisini müdafaa hususun
da gösterdiği :jayanı hayret muvaff a
kiyet ve lngiliz müdafaa sisteminde 
görülen büyük ınkişaf göstermektedir. 
Diğer taraftan lngiltere yalnız kendi
sini müdafaa etmekle de kalmıyor, 
sistematik ve musır bir tarzda Alınan
yanın can datnarlarına taarruz edivor. 

~· . 

Bütün bu karşılıklı hücumlar esna
sında binlerce, on binlerce günah

sız insanın; kadın çocuk ve ihtiyarın 
can vereceği11i düşünmek kalbleri ız\ı

rab ve elemle dolduracak bir şeydir. 
Dünyanın, bu ı.ahşi boğazlaşmayı ve 
imha teşeb~ülı rinı derin bir acı ile 
seyrettiğine ~iiphe yoktur. Sempati 
ve menfaatlerımiz hangi tarafa istika
met almış olur.-,a olsun günahasız in
sanların maruz ktıldığı bu katliamdan 
muazzam bir çok medeniyet eserleri
nin bu suretle im hasından teessürden 
başka birşey duymamıza imkan yok
tur. Batan bir şehir ister Almanyaya 
ait olsun, ister lngiltereye, ölen bir 

çocuk isler İngiliz, ister Alınan olsun 
duyacağınız yalnız ızıtrap ve elemdir. 

Fakat bir hakımdan, yani istikba
lin sulhu bakımından biz bu hai\ede 
bu katlia nıda bir fayda görüyoruz: 

Umumi harb müttefiklerin zafe-
• riyle bittikten sonra adil bir sulh ya
pılmamış, bu sulhtan doğan kin ve 
hınçlar s:ıdece mağlubiyetlerin ağır 
yükü altında susmağa mahküm olnıuş- 1 

tu. Almanya bu ağır yükün altından ı 
sıyrılmak fırsatını bulur bulmaz yeni 
bir harbi ateşlemekte tereddüt etmedi. 1 
Bu yeni harbin patlama -;ındaki iktisa
di ve siyasi sebeblerın yanıbaşında 
bir de ruhi sebebler vardır ki, bız on-
ların şu ikı şey olduğuna kaniiz: 1 

1 - İntikam duygusu 
2- Geçen harplerde Alman mil· 

letinin, yani cephe gerisinin haı bin 
dehşetini yakından, bızzat tanımamış 
olması. 

Filhakika, Almanyanın bugünkü 
mutlak hakimi ve birinci sınıf dirijan
!arı umumi harbe iştirak etmiş, harbin 
bütün şiddet ve sefaletlerini tatmış in
Sdnlardı. Fakat, bu insalaıın ha bi a· 
teşlemesinde, Alman milletinin men· 
faatleri ne kadar amil olmuşsa, şahsi 
düşünce ve duyğularının da o kadar 
müessir olduğu şüphesizdir. 

Eğer Alman milleti, bundan evvel
ki harbleide olduğu gibi, hatbin deh
şet ve tehlikeleriyle bizzat karşı karşı-
ya, burun, buruna gelseydi, cephe ge
risinde yaşayanlar gece gündüz ateş 
ve demir yagmuru altında ölümle 
karşı karşıya yaşamış olsaydı, yeni 
bir harbe daha zor razı olur ve bu 
gün Alrnanyanın başında bulunanlar 
da Alman milletinin harpten duyacağı 
dehşeti bir hayli hesaba katmak mec
buriyetinde kalırdı. 

Almanya, yakın tarihinde yaptı~ı 
bütün harble~i daima düşman toprak
larında yapmış ve Alman milleti harb
ten ancak iktisaden müteessir olmuş 

ve ordudaki insanların ölümiyle acı 
duymuştur. Ne işgalin ıztırab , .e se
faletlerini tanımış , ne de şehirlerinin 
si villerinin üzerine mermi ve bomba 

TÜRK SÖZÜ 

Bölgemize verilen 
yeni öğretmenlerimiz 
İstanbul, fzmir, Balıkesir ve E. 

diroe muallim mektebleriııin bu sene 

verdi~i mezunlardan Savan Güzin 

Saraçoğlu Adana İstiklal, Bayan 

Semiha Tosun Adana Akkapu, Ba· 

yan Nazmiye Ünal Adana Namık 
Kemal, Bayan Nnihe Doruk Ada

na Çınarlı, Bayan Semiha Çit Kara· 

ısalı merkez, Kemal Kobaş Babçe 

Çolaklı köyü, Cemal Atalay Kara· 

İsalı körüklü köyü. Hüseyin PC'kmez 

ci Feke Belen köyü, fhsan Aktay , 

Kozan Kuyuluk köyü, Mebmed Kut 

lay Kozan Faydalı kö)'Ü, İıfan Ege 

li C .. yhan Yumurtalık kö:yü, Aziz 

Aksoy Karaisalı Pozantı kö~ü mek· 

tebi mua'limliklerine tayin edilmişler· 

dir. 

Yerinde bir takdir 

Vakıflar ıdaresine ait hükumet 

• 

,'\ltı bölge sporcuları 

Adanada karşılaşacak 

Adana, Mer.!>in, Hatay, Afyon 

ve Malatya sporcul3rı arasında 12 

ve 13 T tşrioievvelde şehrimizde ya· 

pılacak olan büyük mü'\abak!!lar i· 
çin yapılmakta olan hazırlıklar ve 

gençlerin antrfmanları devam et· 

mektedir. Atletizm, Güreş, Tenis ve 

futbol ekipl!rİmiz daha şimdiden 

tam formlarına girmiş bulullmakta· 

dırlar. Beden Terbiyesi Müdürü Bay 

Rıza Salih Saray, spor eğitmeni Bay 

Cevad Dıblcn ve güreş ajanı Bay 

Eşref Çetin müsa 1akalara girecek 

gençlerın çok iyi hazırlanmalarına 

g::ıyretle çalışmaktadırlar. 

Adan . futbol muhtelit takımına 

kimlerin gireceği tesoit edilmiştir. 

Bu elemanların isimle~ini neşrediyo· 
ve Abidinpaşa caddelerindtki apar- tuz: 

tımanlarla Kalekapusundaki bal t.ina· İbrahim, Selahattin Erhan, Sab-
ı 

l:uınıo inşaatının ikınalinde göster 1 ri, .Haşım Ocak, Kazım Alpöz, 

dikleri mesai ve gayretlerinden do· ı Gdnİ Çokgüngör; Abdurrahman 
layı şı-hrimiz Vakıflar müdürü Bay Vuran. Adli Giray, Kemal Çinli, Ke-

Osman Akyalçın ve mımar Halim mal Özdilek, Hasan Kt.içük, Ali fi· 
Azoo, Vakıflar U 1ıum müdürlü mur, Muzaffn Tüzel, Mahmut Pak· 
ğünce birer takdirname ile taltif sözlü, İlhan Dölek, Beliğ. 
edilmişlerdir. Başmuallimlerin 

Mektebler sııfn levazımı yaptıkları toplantı 

İnkı ab rrıekte~inde bu sene açı 
lacak olan yeni ilave sınıfıar içio 

bu mı:-ktebe Maarif müdürlüğünce 

daha 80 sıta verilmiştir. 

Kardeşini biç ~ kladı 

Maruf oğlu Ali Rıza Tun çer, 

kardeşi Sela hat tin T unçeı 'ın keodı

sine nasihat vermesinden memnun 

o 1mayarak ~elahattini çakı ile ya

ralamıştır. Carih adi.yeye verilmiş

tir . 

yağmıştır. 1866 da Avusturya ile. 1970 
de Fransa ile , 191 '1 de müttefiklere 
karşı yaphğı harblerde hep böyle ol
muştur. 

Fakat bugün Alman milleti de, 
Almanyanın cepheden en uzak kö -
şeleriode ya~ayan insanları da her gün 
ölüm tehdidi altında bulunmaktadır . 
Gün geçtikçe bu cehennemi hayat 
biraz daha şiddetlenecek ve Alman 
milleti harbin dehşetini biraz daha 
şiddetle ve yakından tanıyacaktır. 

İngiltere için de ayni şey düşi.ı· 
nülebilir. Fransa zaten ağzı yanık bir 
millettir. Ve bu defa harbin ıztırabını 
dehşetini büsbütün korkunç bir ders 
olarak görmüştür . İtalyanın da ayni 
dersi alması çok geç değildir. 

Er geç bu harb bitecek dünya 
yeni bir sulha kavuşacaktır . işte o 
zaman ekseriya büyük harblere sebeb 
olan:büyük milletler harbin ne demek 
olduğunu bülün ferd 1eriyle tanımış 

olacaklarından bu yeni sulhun değe· 
ı ini daha iyi takdir edeceklerdir. 

Nevzad GUven 

Gazipaşa mektebinde ilk mek· 

tebler Başmualliınleıinin yaptıkları 

toplantıda mekteb kitablarıoın za -

rnanında temini, sınıflarıo talebe du

rumu, sıra ve siyah tahta ihtiyaçla
rı, yarım gün tedrisatının kaldırılma. 

sı, talebe kıyafetleri, mekteb koope· 

ratifleri, talebenin devamının temini, 

talebe ve mekteblerin temizlik işle
ri, talebe himaye h•y'etlerinin can· 

landırılmaşı mevzuları üzerınde ko· 
nuşulmuş ve müsbet kararlar alın· 
mıştır. 

Üç hırsız 

İbrahim İner, İbrahim Özgür 

ve Sabri Vezir adında üç kişi Ali 

Haydar kızı Fevziye Menteş'e ait 

içerisinde 37,5 lira para bulunan 

portmeni çaldıklarrndan yakalanmış· 

)ardır. Poı trnen ve paralar meyda· 

na çıkarılmış, bırsıılar adliyeye sevk 

edilmiştir. 1 

Şehir okullarında dün 

teftişlere başlandı 

Maarif müfettişi Bay H ılim Al
ganoğlu ve hükumet tabibi Bay 

Mazhar Cemil Esen dün Abtullah 

Efendi mektebiyle Refika Hanım 

biçki - dikiş yurdunu bina vaziye· 

ti ve sıhhi durum bakımlarından 

gözden geçirmişlerdir. 

Rekolte 
rakamlı ııJ 

26 Haziraoda 

Adana mıntak35' el 
17 3 206 hektar ı 
151:265 balyad• 

12 Eylülde f'~ 
Ç kıJfO Dörtyol da u 

edilmiş ve bu ~ 
rekoltesi 175,SO re 
balya olmak iit~ ~ 
rak tesbit edil(J)ıŞ 

·ı 
Dörtyol dahi 

ııııık 
mıntaKası pa I 

0 
balya idi. OörtY0 ~ 7. 

balyaya yülcselell ~ 7 
ı.j3fl 

havzası pamur- 'b 8 . il . 
(lçel havzas~) ~':e ed 8. 
balyayı da ıla 

8 urıı · dan alınan u rrı 
611 

balyayı bulur. 9 
balyası yerli ve 

klevlanttır. I . ke 
Bu senen111 

'rı 
geçen seneoı_ ·ıjrs' 

.. .. .. getırı 
gozonune . eÇ 
lant veriminırı g 

k 3110 
maalesef no 5 J 

b. isi'; 
nun sebe ı 

1
,r 

1 
klevland tobU~,I. 
dilmemiş ve drJ~d 1 

m ~tli ziraat [11~h 2 
Avcı bu ço~ ırı b 
de büyük t.ıır 

olmaktadır. 2 

Bir gazete • 21 
•• fJ" 

TürksöıtJ 21 
...• 11aıe·.b 

Türksozu b ,re-· 
B 

.. 11a 2 
" ugun ,, fj d• 
. . .. basııı 2 

tarıhlt nus b•-
mıza serle~ l' 

" t ' mezkur gaıe. e 

üzerine ilişiğııfl r•' 
hakikate uY~~ ~ 
d'" '-JalbU"' 

um . • h birlit 
şehir mu 8 tJll 
mak kararı~' "e 
evvel ver.ınıŞ 

·d•' bu gazete 1 
'b 

Şunn tasrı Jı 

beni kadr05~11 
J,I 

-111 o~ 
tık müs~ag,, (3ılJ"... 
tesi degıl, 1,rı . 1 . . şart 
ış erının ·ııı, 

meyen bel'I' ill 
ıeıı 

Bu aıese vı1 
t• 

tunlarında J 
. a 

namına rıc ~ 

,, 
Bir fiııc 

. o~ 
Hüseyırı ıJJ 

Kilisli ~ah~c-' 
demiri bıt 1 

tte 
hafif sure ı.ıcı 

"b bil~ 
nan caıı d r· 

ktll 1 
yapılma 
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UltiK.SÖZÜ j 
~f.Uı( CAZLTE - ADANA _. -- ı 

Abone Şarlları 
12 Aylık 1'>00 Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-/Jış memlcl.t!ller iç111 
Alıo11e lırllrli dcgi§m<'z 
a/11ız po ta masrafı 

:ammedılır. 

2 - lta11lar içi11 ıdare)r 
müraı aaı rdilmelidır . 

--------

~•oy Ol • 
ROGRAMI: 

19-9- 1940 Perşenbe 

Prögrnm , Snat a\ arı 

Müzik: Plnklorla 

Ajans hnbeı teri 

. ıoıs.20 Ev kadını-Yemek 

·30 Müzik : Pl:ıklarla 
12.30 Program, saal nynrı 

Müzik: Türk 
ıı.so A' ı . 
1 

jans haber erı 
3Qs llA- "k T- k 

13 
ıvıuzı · : ur 

2.oıı.ı 00 Müzik: Operet Parçnlaıı 
lB.0,0 

lB.05 
Program, sanl ayarı 

Müzik : Aryn'lar, ve Opera 

Mfö:ik: Radyo Caz Orke~trnsı 

İtalyanlar dün 

=== stotBARANlYi 

lşğal etti 

---
Kahire : 18 (a.a) - lngiliz res· 

mi tebliği, Mısırda arkasında kuv 
vetli kıtaalara dayanan iki düşftlan 
kolu sahil boyunca ilerlemeler ine 
devam ~dcrek dün akşam Sjdiba 
raniyi işgal etmiştir. Düşman bütün 
gün tank kıtalarımızla topçumuzun 

ileri unsurlarının bombardımanı ve 

tacizi neticesinde a~ır zayiata uğra· 
mıştır. Diğer ctphclerde kayde de

ğer bir şey yoktur. 

Suriye vaziyeti ne şekilde 
Birin< i ı::ıhif eden ndnn) 

bilecek <loğudnki n keri nıcYl<llerdt:n 
hiç birinin {erkini knti.} t:n du\ Un· 
mcdi8ini \'C harici hiç bir tc!;İ• 
rin Frnns1z :. utı-.ck komist·ı li[iiııin 
Beyrultnki <;İ.) nsi fnnli~ eline nıuJn
hnlc<lc bulunnı:ıdıgıııı Lnvzih elmiş ve 

demiştir ki: 
- }\:cdcrlt'rine knrsı Turk :.1il· 

ldinin gösterdiği scnıpntid~n derin 

~urclte nıUtc:hnssi ol:ın Frnn tı 1 

Turki.> c - Surİ) c arn mdn mevcut 

mUnn ebctlcrin itinınd verici ve 

dostane mahiyetlerini muhnfnzn Ye 
idame etmeleri hu•m undn diııden ge· 
len g} reli nrfdml'ktc hiçbir surdle 
ku!!ur dnıcnıt·~ c kntiycn azme.} le· 

miştir. 

r"·------------... < 
' ' i Amerika tayyar~ * 
ı imalatı artıyor 1 
* • i Va,in.gton: 18 ( A. A. )- * 
$ Amerika harbf ye nezar,u , * 
f tayyare im•laUnı fazlalaı· • 
! tırmak için parlamentpdan i 
ı 300,000,000 doterhk tahsl· • 
* •at istemi,tir. $ 
• • ·-------------· 

Avam kamarasının son 
yaptığı gizli içtima 

Londra : 18 (a.a.) - Avam ka· 
marnsı dün Başvekil Çöıçil'in bcya· 
nalından sonra gizli bir toplantı yap· 
mıştır. 

Bu toplantı hakkında ne~redilen 
tebliğde deniliyor ki 

Meclis hnfi celse hnlinde toplana
rak meclisin müstakbel toplantıları 
hakkında görüşülmüştür. Meclis mun· 
taznm fasılalarla toplanmak kararını 
vermiştir. Toplantı gün ve snatları 
bildirilmiyecektir. 

Başvekil Çörçllin yeni 
beyanatı bekleni~or 
Londra : 18 ( A. A. ) - Ge~en 

büyük harbte oldu~u gibi bu harh· 
te de lngiliz parlamcııtosunun infr 

hab devresi uzatılacaktır • Bu inti

hab devresi yirmi altı ilk ttşrindc 
bitmektedir . 

Başvekil Çörçilin temdid hak· 
kında parlamentoda Myanatta bu· 

lunması bekleniyor . 
Müzik : Fasıl heyeti 

Saııt ayarı, ajans 

Müzik : Saz eserleri Konuşma Ahnanyanın teşkil ettiği Alınanların büyiik tarru-
Müzik : Dinleyici istekleri yeni Tuna komisyonu za hazırlığı 
Ko (s

'l lıat Sanlı') ( A A ) Al ( Birinci snhifeden artan ) 
nuşma ı ı • Belgrad : 18 . . - . man 

R d 
. ~ 

1 
konulmadığı takdirde akam .. te malı 

a )O : Gazetesı lar Tuna enternasyonc komısyonu· "" kumdur. Bu har~keli bekleyen lngiliz 
Müzik : Radyo orkestrası nun yeıine bir istişare komisyonu milleti şu \'asıt:ılara bel bağlamakta· 

30 Saat ayarı, Ajans ikame etmişlerdir · Bu komisyonun dır : 
1 ~ 2.45/23.25 Müzik: Daııs müziği (Pl.) reisi bir Alman olup , komisyonu Hava kuvvetlerine , filoya ve or· 

ıo 23.3~0~~P:,:ro~gr:::am::v~e~k:a p:a:n~ış:. ~~'":'"."""~---is-:t e...,.d.,.,i::,ğ,,.,i ='z,...a m"'="'"a""'n~t o~p"""l~a· y_a_,c_a_k_t '..,r_. .......---~du~}-a-.-.-

JtUO Of AN J{lDF 
DAViO GARNETT 

çeviren: NEVZAD GÜVEN 

Çünkü, Silvin'nın bu kadın tnrafından şiddet!• bir _sis· 
lemle büyütülmüş olduğu ve şimdi yerııden onu.n clıne d~şe~ 
ceği ve arlık ne yaparsa, dadısının hoşuna gıtmıyec:_c~ı ~ 
hatUi tilki olması hadisesini bile daima başına kakacağı gozonunc 
getirilse, Silvia'nın memnun olmamakla haklı olduğu~u ka~ul 
etmek IJzıındı. Öfkesinin başka bir sebebi daha olabılırdı: Kıs· 
kançlık .. Biliyoruz ki, kocası onu daima bir kadın olmağa 
veyahut, hiç olmazsa hakiki bir kadın gibi hareket etmcğlc 

k 
' lmaı<.-a hıç o • 

sev ediyordu. Onun da kocasmı bir hayvan ° li ' . ' 1 1 ayı umduğu 
mazsn, bır hayvan gibi hareket etmeğe a ış ırm ki 
znnnedılcmez mi idı ? Kocasının bu suretle, hayvan şe ıne 
inkılftb etmesinin, kendisinin yeniden insan hal~n~ dönmcsın· 
den daha kolay olacağını düşünmüş olamaz mı ıdı ? 

Eğer bir gece eve! (kocasının serhoşluğu esnasınd~ 
hu cıns bir mu .. affakiyet elde ettiğini hatırlayacak olu\ a ' 
onun boyle düşünmekte '<e, zavallı kadının ıhtiynr dnd.ısının 
avdetinden teessür duymakta haklı oldu~nu teslım edenı. 

. Birinci günden itibaren Mistres Cork, Silvia için ipek 
im cakct hazırlamağa başladı. Caketin"1<16na?iln "ttSM1f \tt"'" 

k~ığ~ t~yleri ile. süslemişti. Bitirir bitirr,ez caketi 
gıydırdı. Ve bır ayna getirerek, buııu kendisi 
yakışmış olduktJnu göstermek istedi. ihtiyar •R ayan 
Tebrick'le konuşuyor "e öyle de muamele ediyordu. Düşün-
miyordu ki, Silvia bir bayaodı ve d~ı na hizmet etmeğe 
mecburdu. Ve bir dadınınkinden çok ,- ek bir zekaya sa-
hıbdi. Veyahut ta hiç bir sözün kir etmiyeceği vahşi bir 
mnhlüktu. Bayan Tebrick evvela sessizce mulavnat gösterdi. 
Fakat, Mistrcs Gork alikasını ç virir çevirmez onun bir çok 
emeklerle hazırladıA-ı caketı pnr a parç iti. Sonra, boğa
nnda bağlı kalmış olan kurdelayla ve kuyruğunu oynatarak 
koşmağn başladı. 

Bu hal bir çok defalar tekerrür eli ( Çu''nku" ·ı t' • , 11 ıyar 

d, dı da kafasına koyduğu şeyi mutlaka yapmağa alışmış bir 
k.ıdındı.) Hatla zannederim ki Mistıes ,-.or.k B ı· b , . . . , u , ayan e • 
ııck ın keskın dışlennden k~rkınasaydJ ona karşı şiddet Ös· 
lermekten de çekinıniyecekti. g 
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inhisarlar.Adana başmü- : 
düa lüğünden: 

Akça deniz tuzla11 civarında~i 
kulaklarda tebellür edüp istihsal e· 
dilecek olan tahminen ve muham 
men bedeli on bir bin lira o1arak 
tcsbit olunan bin ton çuvallı ve dök· 
me tuzun mahallinden Adanada in· j 
hisarlar Başmüdürlütünce gösterile· , 
cck anbarlara kadar taşınması ve 
Adanıda boşılblmaaı veya çuvallı . 
olarak anbarlara istif edilmesi işi 1 
Başmüdürlükte mevcut şartnamui 1 

mucibince 19/9/940 tarihinden 23/ · 
91940 gününe kadar dört gün müd· 
dctle ve pazarlık suretiyle eksilme· 

Asri Sinema 

Pek yakında salo-
• • nunu yenı mevsıme 

ye koı u'muştur. 

Taliplerin teminat ıkçasiyle be. 
raber yevmi muayyende saat onbi,
de BaomüJürlüktcki komsiyona mü 
racaatlaı ı ilin olunur. 

19- 20-21 12321 

ilan 
Adana Askeri Satanalma 

Komi~yonundan: 

1 - M. M. Vekaleti namma 
pa11rhk'a 1000 ton mahalli evsaf 
dafülinı'e ı•ört yıldız un abnaC1k· 
ttr . 

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

2 - Bir ,alut tarafındın 1000 
tonun birdrn verilmeaine imlcin ol· 
mana 250 ıer tondan 4 parçaya 
tahimi de mümkündür. 

3 - Taliplerin ilin tarihinden 
iaibarm lhal• eclilinciye kadar her 
pn Kont1'iyoncı müracaatları kabul 
edilir. lıteUileria 1iıde yedi buçuk 
muvakk.at teminıtl.rile Adına as· 
keıi .. ttftalma Komisyonuna müra· 
cıatlır1 12320 

ilin 
Halkewi Reisliğinden: 

ilin 
Adana Askeri Sa tın al· 

ma Komisyonluğundan: 

1 - V ckilet namını Komisyon 
da mevcut evsaf dahilinde 1000 ton 
un alınacaktır. 

2 - Miktarın çoklutu dolayııi· 
le 1000 tonunun birdtn mübıy1111 

mümkün olmıua 55. madde muci· 
bince 250 ıer tondan 4 parça tek· 
linde ihale edilellilir. 

Halkeviae.ait uki bir piyano 3 - Taliplerin ilin tarihinden 
ile müıtamel bir elektrik motörü itibaren ihale edilinceye kadar her· 
23- 9- 940 pazartesi ıünü Aıt 14 gün Komisyona müracaıtlan kabul 
de ealı:i hılkevi binaıındı pazarlık l edT lst kl"I · - d d" b k 
turetjle Ablacatındın taliplerin ay. ı ı ır. e 1 '."n yuz. e ye 1 uçu 
ni gün ve ayni ı•ltı eski hılkevi muvakkat temınatları ıle Adana Aı-
binııında bulua-.lırı. 1 keri Satın alma Komisyonuna mü· 

12315 19 - 20 racııtları. 12319 

En bol ziyayı ve 

ilin 
Halkevi Reisliğinden: 

25 - 9 - 940 çarıımba günü sa 
at 18 de Hılkevinde temsil komite 
Iİ için intihap yıpllacatından bu 
tubeye mensup ırkıdııl1rın ayni 
rün ve uattı hılkevinde bulunmı-
ları rica olunur. 12314 

Zayi Mühür 
Hasan otlu Mustafa yazdı mü· 

bürGmü zayi ettim. Bu mühürle hiç 
bir kimseye borcum yoktur. Yeni 
mühür yaptaracatımdan ıı:p olan 
ıpübrün hükmü olmacLtanı ilin ede· 
rim. 

Seyhan m hallesinden 
Huan otlu Mutafa 

12318 

tasarrufu 

''PHILIPS ,, 
Ampullarıyla tem1n edebilirsiniz 

Satıı • 
yerı: 

TAHSiN BOSNA 
1 Abidin Pş. Cadd. Tc;Ief. 274 1~302J 
L . 

~ 

l 
Sayı 

342 

Davacılar Kar• 
Gök Musa otullatl 
Mehmet Gök Kır 
kiinde gün dopsu 
ben yayla yolu, şi 
Cf nuben kara buy 
ile mahdut 8 ve şır 
garben Gök Hatice 
barkı cenubtn kar• 
ile çevrili dört dönİİI' 
tere ken ijmar ve ib 
seneyi müttcıvüz bir 
hhti tasarruflarındl 
alakası bulunmadı 
tt-scilini talep etmiş 
ruşmıda müddeabib 
kası olanların muba 
23 9 940 tarihinden 
itiraz etmeleri ila'I 

Adana askeri 
komisyoound 

1 - Adanı 

nelık ihtiyaca için f 
rincin 16-9- 940 
ılm1C11ta ilin edi 
tılib çmkmımıttır· 

2 - 24.9940 

minıtlarile Adını 

ma Komiıyonuna 
t2S 

Biçki yurdu k 
ı melesine ba 

Refika Tii 

Yeni 

Belediye 
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liz Dominyonlar , ........ ........ ··-------- --------·· 
fvAPT I G IMIZ KOÇUK Bi R ET O T: 

ı rının beyanatı 

S ~ra: 18 ( A A 
· · )- Lordlar 

ısında b , J. eyanatta bulunan 
Jfl"Onlar Nazırı Akd . d 1· 

enız e n· 
olarının b' b' ı" ıç ar düşman faa-
uşahede et d'kl . . S me ı erını ar 
ı , Radosta ve O .k. 'd d t oı ı a a a 

r ayyare meydanlarının ve 
J*llerinin b b 

l
. om ardıman edil-

e taly ·ı L"b r /fz _ a 1 e ı ya arasında· 
~ ınunakalatının ciddi surette 

Uğratıldığını , orta şarktaki 
• ordularının mühim surette 

edildiğ" · - 1 . • il ... ını soy emış ve nıha-
hıçını hakkında Fransa ile 

ti arasında yapılmakta olan 

clere temas ederek statü-
llıubafaz ı·· ' ı· ·ı ası uzumunun ngı • 

,l'~~fı~~an Japonyaya sarih 
l~P 1 dırıldiğini ilave etmiştir. 

-
~ llr' da -;30 

iliz askeri 
bin 
var 

,tı ~a, 18 ( .... ) -· D. N. B. bil· 
11Y<ırı k : ltı h ıtaatmın Mısırdaki ileri 

~i, Mkkında Giornale d'İtalia 
ı ~İt areşal Graziani 'nin şid · 

et llıt.ıkavemetle karşılaştığına 
1 

.. " lllekted· u r ır. 

~lttP. diy k" 1 , .,. or ı. 

ı tak . t l 

'

j,.... • vıye kuvvetleriyle ogİ· J .. ,d, Aa • 
gu•, lf •vıısırda imparatorluğun ı 

kından gelmiş 230.000 kişi· 
pı/bo~Vvete_ sahiptirler. Bu or 1 

~ .
1 

teçhızatı ve tahminen 500 
eri.ıl 1 

c lOoo tan~ı vardır. 
,r'd c •nlıların Başvekil 

'Ydanıa tazimleri 
~.rı . 18 'I ,1 · ( A. A. ) - Mebus· 

1 a Parti Vılayet Reisi ve di· 
Jİ \'~ttan mürekkep bir heyet 

~gıderek Başvekil Doktor R~· 
Yd · ~ • • . · e arna Vılayetımızın tazım· 

ltıet . . 
rnıştır 

·~ . 
~I i:k kuğusuyle yaban kuğusu 
1,,ı jd· 2:aınan boğuştular. 
11..Jt •Şen ayaklariyle bulanık sulan 
~ ite .boğuyorlardı. Küçük deniz 

t k_?ıku ile kara kayacıklar gibi 
b tıst-unde kayıp atlıyarak uzak 

J. a ka 
ili"' • Çlılar. Yine ayrıldılar. Daha 
"tı' muzaffer değildi. Irmak kuğu-: 

tıcfes almak için yine uzaklaştı. · 
:•}'ısını köpürterek ve daireler 

c seğirttiler- Yine karşılaşıp 1 
Ular ı · b' . . b • )lr ırının oynuna sarıldı· 

" rıe ayrıldılar ve kaçtılar. Şimdi 
~uğu.su kaçmıya çalışıyordu. 

1.A~tışınanı bütün hıziyle üstüne 
,,~a~·arnk yolunu kesti. Bir köşe· 

ltdı. 1 >ehşetli surette sıkıştırdı. 
ı .rken tekrar ardına biniyor, öy· 

1 b" ır şıddetle gagalıyordu ki ti: ır~a~ kuğusunu dönüp göğiis 
doğuşıneğe mecbur etti. 

......... ----...,·-------------------... 
Hind denizinde Fransızla
rın çok mühim bir üssü 

M c§l <dl c§l ~ ©l~ k©ı ır 
Ya<ıan 

P. P. 
Bugün Fransız müstemlekelerinden 

bahsedilirken Madagaskar ada~ının 
ismi pek anılmıyor. Buraya talip yok 
görünüyor. Fransız müstemlekelerini 
paylaşmağa kalkanlar bu koskocaman _ ___ __________ __:. 

adadan bahsetmiyorlar . Fakat sulh 
müzakereleri sırasında bunun böyle 
olmıyacağ'ı şüphesizdir . Çünkü bu· 
günkü mütareke bahsinden bu adanın 
hiç ehemmiyeti yoktur. Bir defa ada· 
da büyük mikyasta Fransız kuvveti 
yoktur. Sonra Hind denizinde , ne 
Almanya, ne de italya bahri hakimi
yet kuramıyacaklarına göre , bu hü· 
kOmetlerin adayı işgalleri de muhte· 
mel değildir . Japonya , kıyılarından 
çok uzakta olan bu adaya kuvvet 
göndermek istemiyecektir. Fakat Y'it· 
rın sulh müzakt>releri başlarken bu 
adaya bir hayli talipler çıkacaktır . 

lcmlerimizin içindeki grafit ismi ve· 
tilen maddenin yarısı yine Madagas· 
karda çıkar. Bu ada 1938 senesinde 
Fransa ile bir buçuk milyar franklık 
iş yapmış ve iptidai madde ihraç et
miştir. Adada beyaz ırktan yirmi 

Madagaskar Hind denizinde , Af
rikadan Mozambik kanaliyle ayrılmış 
bir adadır. Bu adanın saht-sı 621,700 
kilometredir • Yani Fransa , Bdçıka 
ve Holandanın mecmuundan daha 
büyüktür. Buna mukabıl adada yal· 

Enız dört milyon insan oturur. Şu hal
de adcının bütün nüfusu Paris şehri 

ahalisinden daha az demek oluyor . 
Madagaskarda oturan yerlilere Mal
gaş derler. Adanın cenup tarafları 

tamamiyle bataklıktır. Merkezınde ve 
şarkındaki yaylalar ve yüksek vadi· 
Jer çok münbit yerlerdir . 

Frrnsız müstemlekeleri arasında , 
Fransanın imar etmekte en çok müş
kiliita uğradığı toprak burasıdır. Mem· 
lekette servet kaynakları yoktur • A
halisi azdır. Fakat Fransa 40 sene· 
denberi çalışa çalışa bu adada çok 
iş yapmıştır. Kırk sene evvel Mada
gaskar halkı yiyec~klerini teşkil eden 
pırinci Hindistandan getirirdi. Hugün 
ada pirinç ihraç eden memleketler 
arasındadır. Fransızlar Madagaskarda 
kahve ağaçları yetiştirmeğe muvafFak 
olmuşlardır. Bütün Fransada sarfolu· 
nan kahvenin beşte biri buradan ge. 
lır. Biitün dünyada sarfolunan Vanil· 
yanın on sekizde biri ve kurşun ka· 

Köy Enstitülerine 3 · 00 
talebe daha alınacak 
Ankara: 18 (Türksözü muhabi· 

rinden) - Memleketimizin 14 mınta

kasında açılan ve haJ~n 3000 tale

besi bulunan Köy Enstitülerine önü· 

müzdeki birinci teşrin devresinde 

3000 talebe daha alınacak, böylece 

ilk sene kadıosu ikmaledilmiş bulu

nacaktır. Maarif Vekaleti, Köy Ens· 

titülerine alınacak talebe namzetle· 

rini seçmeleri için vilayetlere tebli

ğatta bulunmuştur. 

Türk kuşu gençleri 

İskenderuna gittiler 

lki gündenberi şehrimiz..ie bu· 

bulunan Türkkuşu pilot ve paraşüt. 
çi.ileri dün saat 8,30 da lskcnderuna 

uçmuşlardır. Gençlerimizin hareket· 

!erinden önce filo kumandanının hu 

susi tayydresi şehrimiz üzerinde u· 

çuşlar yaparak vecizeler serpmiştir. 
Gençlerimize hava meydanında bir 

teşyi merasimi yapılmıştır. 

'TC R K S 0 Z Ü'N' ON' KÜCÜK 1 l 1 K A Y g S 1 f 

yere u9tu. Biraz sonra yere indi. Ye

nilmenın acısiyle silkinerek su içinde 

bir oraya bir buraya koştu. 
Ynbancı kuğusu zaferinin gururiy· 

le, göğsü şişmiş, yarı kapalı kanatla· 

nnı kürek gibi kullanarak pupayell.en 

yüzüyordu. Az sonra yenilenin eşi ses· 

sizce yüzerek eşini aramağa geldi. 

Bir adacığın kuytu bir yerine sinerek 

bekledi. O yaklaşır yaklaşmaz birden· 

bire kanatlandı. Üstüne atıldı. Dişi o· 
- .. eı i kaçmak mm gelmesini gorunce g 

istedi. 
· •aptıx-ı 

geçitte yakaladı. Sıkışınca dişi kuğu 

h.iValandı. Ardından erkek de yüksel

di. izini hiç bırakınıyarn.k onu ırmak
tan aşağı denize doğru, eşinden uzak

lara sürdü. En sonunda ctişi kuğu 

~or_gun kaçmaktan vaz geçti. Suya 
ındı. Yaban kuğusu da hemen başına 
kondu. 

yedi bin insan yaşar , diger ahalisi 
yerlilerdir . 

Fransa, Madagaskar ada"iının bu 
ebemmiyetıni takdır ettikten on se
nedenberi ada ile Fransa arasında 

muntazam tayyıtre seferleri tesis et· 
miştı. Pdristen kalkan tayyareler Ce-
zayir, Belçika Kongosu tarikıyle yedi 
günde Madagaskara gidiyorlardı . 

Adanın idare merkezi olan Ta
nanarive büyük bir Avrupa şehri 

manzarasını almağa başlamıştır. Ada 
ahalisi hristivanlığı yeni kabul etmiş
tır. ilk Katolik kardinali Madagaskar 
adasına 19;}9 da gitmiştır. Adııda son 
yıllar içerisınde sanayi hareketleri de 
başlamıştır. Madagaskarda zengin ba
kır madenlerı bulunmı.ış , bakırcılık 
inkişaf etmiştir . Çuval fabrikaları , 
Fransız ordusu için la~ım olan bütün 
çuvalı temın edebilecek genişlıkleydi. 
Fransa ordusu için et konservesi bu· 
rada hazırlanırdı. 

Kırk sene evveline kadar ada 
halkı bir çok hastalıklardan kırılmak
taydı. Hilhassa Veba her yıl korkunç 
nisbette telefat veri yordu. Tanana rive 
hac;tanesjn.1e bir Fransız doktoru 
Vebayı kati s1:1rette yenecek devayı 
bulmu~ ve hastalığı yenmi~tir. 

Mersinde A t koşulan 
Mersin : 18 ( Türksözü muhabi

rinden)- 1 O ikinci tt'şrin 940 Pazar 

günü Mersinde Hususi idare namına 
1 at koşuları yapılacaktır.Yerli ve Arap 

atlarına mahsus olup Tay tecrübe • 

ve tahammül koşularını ihtiva et· 
mektedir . 

1- Tay koşusu: Üç yaşında ve 

hiç koşu kazanmamış erkek ve di· 
şi Taylara mahsustur. 

2- Tecrübe koşusu : Hiç koşu 

kazanmamış at ve kısraklara m;1h
sustur . Tahammül koşusu ~ 3500 
metre olup at ve kısraklara mah· 
sustur. 

uzaklara denize doğru uçtular. 

Bahar çabuk geldi. Lodoslaı ın es

meğe başladığı bir günde yaban ku

ğusu havalandı. Eşi onu takip elti. Yi

ne rüzgarın önüne katılıp, şimale doğ

ru koyun üstünden geniş kıraç top

rakları aşarak kara bir yol gibi görü

nen biiyük kayaları güderek şimal de

nizinin üstünden uçtulaı, uçtular. 

Şimdi gölün üstiinde giineş parlı

yordu. Dağlardan ışıl ışıl hendeklere 

sular şarlıyor, aga~·larda kuşlar ötüşü

yor, bahklar suyun yüzünde oynaşan 

sineklerin ardından atılıyorlardı. Ya
ban kugusu eşini saz kümesi arasın· 

/ı
ft ~Onunda ırmak ku~usu artık 
~z a dayanamadı. Havaya yük

ere boyunca eşinden uzak bir 
Fakat yaban kuğusu eşıne ) ~· 

gibi onun da yolunu kesti. Dar bır 

Eşini beğenmesi için bütün beyaz 

güzelliğini kabartıp kıvırarak pupa yel

ken yüzıneğe başladı. Dişi kuğu boy

nunu eğdi· Onun göğsüne sokuldu. 

Beraber sessizce balık ~wlamağa git
tiler. Yaban kuğusu yen! bir eş bul
muştu. Sonra ırmak boyunca daha 

daki yunında eski eşinin ölüsünü bı· 

raktığı yuvaya gel rdi. Yuva hlil:i ora

da dm uyordu. Ç"akaı ce.scdi kış selleri 

sürükleyip denize götiirmüştü. Yeni 

kuluçkadan çıkacak yavrular için yu
vayı h.ızıklamıya başladılar. 

-ı 
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Seyahadden dönmüştür 16 Eylfıl P3~1e 
İtibaren muayenehanesinde hastalar• 
başhy aca k tır. 
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Türksözü Matbaası: rita, BilUmum Matbaa işlerini Türkİ~~ı-.~:, 
=~===~==~======== mevcut matbaalara rekabet eder det •z . 
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