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Aldığımız telgraflar, 30 Ağustosun, 

yurdun dört köşesinde büyük heyecan 
- ve tezahuratla kutlandıkını anlatıyor. 

Bu büyük bayTamı Adanalılar da on 
binlerce kişilik bir kütle halinde, top-

lanarak kutladı. Otuz Ağ-ustos sabahı 
bütün Adana baştan başa bayraklarla 

donanmış, günün gecesi de elektrik-

. 
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• TANYER i . • NUTKUNU . • SÖYLE- . 
• M EKTE. • • • 

!erle aydmlatılmıştJ. 
Bayram sabahı Tümen Komutanı

mız GeneraJ Arif Tanyeri !iubaylan-
mızm tebriklerini kabul _etmiş, saat 
8,30 da da Vali B. Faik Ustün, Parti 
ve belediye reisleri Komutanı ziyaret-
te bulunmuş, tebriklerini izhar ctmi~
lerdir. 

( Gerisi dördUı:ıcU sahifede ) 

.Gençlik Klüplerimiz 
şehirde / aaligef e geçti 

r .................... , ..... __________ -·< 
Çakmağın i 
teşekkürü t 

; 
• 

Ankara : 31 (A.A.)- Ma- ! 
reşallmız Çakmak SüyUk ; 
zaferin yıldbnümü münase· * 
betiyle gelen tebrlktere ıe- t 
$ekkürlerinin ibleğına Ana· : 
dolu afansmı tavsıt buyur- • 

t muşlard:r. ! 
ı ......................... ~ ... ·-··--··-

30 Ag~stos bayrammda şehri
mizdeki üç bine yakın Beden terbiye
si mükellefleri Beden terbiyesi bölge
si binası önünde toplanarak Cumhu
riyet alanına gitmişler ve oradaki me· 
rasimden sonra muntazam şikilde ge
çit resmine iştirak etmişlerdir. 

Geçit resmini müteakip beden 
terbiyesi Seyhan bölgc."si ve gençlik 
kulüpleri Atatürk anıtına merasimle 
Çelenk koymuşlardır. 

Beden terbiyesi mükellefleri be
denlerbiyesi bölge binası önünde lop

( Gerisi dör dUncU ~ahifede) 

ôitmi_:;tir. ''ekil bur:ulnn Yozbada 

gtçecı.-ktir. Bay ,\\uhlis E rk men bu 

tı<ilgc lcrimizt: tt:\•zi edilen hnrıırnn nm· 

kinul:ınnrn fıı:ıJi.reliııi tetkik ed• c •l 

1 lercliı'. 

( Sahip ve Ea~mı.bnrriri 

Ferid Celal Güven 
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Bükreş Peşteye 
_Mihverin diktesiylt_ 

istediğini verdi 

Mihver, küçülen 
Romanyayı garanti 
etmiş bulunuyor 

Bukre1 31 ( A . A. ) -
rc: ştc KrAlm ri.' aseti :ıltındll 
an na:.:ırlar mt'cli~inden sonra 

Buk
toplan 
Krali· 

~·ı.-t mecliü içtirr.n etmi~, mihVL·rio 
bakemliı;rini kararla;;hrmı~tır. 

Budapeşte : 31 ( A. A. ) - Mi
hver devletlerinin hnkem karan Ma
caristanda buyuk hey<.'cruı ve mem
nuniyetle kar~ılaom1~ ve bu karar' 
.Macar :ır:rnlıırınt tatmin etmiştir. 

.Mncar i ~tan Roman.' a iie bundan 
böyle iyi mUnac;eb:tler tesio;İ için din; 
den geleni yapacaktır. . 

Londr:ı : :31 ( A. A. ) - Roman· 
,va, mihver devldlerİıJin hakemliğ1nt 
kabul etmi~ ve Rorunn delegeleri ha
kemlHin dikte ettigi bukumleri kzıbu

( Gerisi t:çthıcU ~abifecle ) 

Yu nanistanda iki sınıf 
subay as kere çağnldı 
Atinn 31 ( A. A. ) "\ un::ıni.,fıın 

11 H'vbld:ın itihnrc:n 1!124 _ 192& 
•ınıflı ~ubayl:ırın ı Lir nylık talime 
Ç3prm;uı:t:ld>r. Bu cl<n.·t~lin c:eferbeı·· 
lir: ik rn:JI ı::ılt~::ı·LJ ;ı old.-:i;u tahmin 
tuılıj'c.r. 
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s ırasıoa Göre 

iKİ AY .. 
üyük: A!man taarruzu baş· 
ladı~ı 2aman Alman propa-

ganda teş~ilatı harbin ıki 

ay içinde biteceğine birçok kimseleri 
imıındırmıştı . Bilhassa Alman haJkr 
Alman ordularının çok yakın bir za· 
ferine güneşe inanır gibi inanmış -
tardı . 

İki ay dört ay oldu harp bitme· 
~i. Fakat Alman halkı hala bu iki 
ay kanaatini taşımakta harbin behe-

mehal bu sonbaharda ve iki ay için
de zaferle sona ereceğini ummakta
dırlar . 

Gazett de Lamanne Almanyadan 
harp içindeki A iman yanın vaziyeti 
hakkında, gazetesine makaleler yazan 
bir mutlarrir, eski llluhariplerden bi· 
Tisinin harp hakkındaki şu sözlerini 
nakletmektedir. Bu eski muharip di· 
yor ki : 
• ''- Harp bizim için bir zevk de
ğildir . Siı İsviçreliler yfü: senedir 
küçük Cennetinizde sulh içindesiniz . 
Bugün Almanya son harbine g;rişmiş 
bulunuyor. Bu Sonbaharda m1:1z;affer 
olup. dıger milletler gibi sulh içinde 
çalışmamız lazımdır. 25 senedir tıtırap 
içindeyi,.;, gazetenize yazınız İngilte
reyi de Fransa gibi iki ay içinde 
ınağhip criip sulha kavuşaca~ız . ,, 

Gazetenin muharrin bu mııha

ribe soruyor : 
- lki ay içinde sulh I Olurya, e

ter bu harp Fransada olduğu gibi 
kolay gitmezse? 

Eski muharip biraz tereddütten 
sonra, şu cevabı vermiştir: 

- Hayır, geçen kış gibi bir kiş; 
bu mümkün değil.. 

Şu konuşma gösteriy,pr ki; Alman· 
ya kısa bir harp, büyük bir zafer, u
zun bir sulha teşne. Uzun sürecek bir 
harbin, Alman halkı üzerinde ne bü
yük bir aksülamel uyandıracağını, söy
leyenler aliatmıyorlar demek. 

Halbuki buna mukabil, lngiltere 
Almanyanın kısa bir harpten umduğu
nu, uzun bir harpten beklemektedir' 

Sonra bu muharibin sözleri bize 
anlatıyor ki, Almanyanın iç sıkınbsı 
az değildir. Elde edilen büyük zafer· 
!ere rağmen, ruhlarda bir kuraklık, 

yüreklerde bir sabırsızlık yaşamakta- 1 

dır. 

"Kimse kimsenin haljni bilemez .. ,. 
derler. ne kadar doğru. K.O. 

miştir. Ve verıuck kudrt:ti de: çok 
daha arttı. 

~39 un 1 Eyltllunu, Tuı-k milleti 
h.u:&ıır, sUkı\n, emniyet içinde kar;ııla
makta ve fakat iasanlak için, med·e
niyet için yeisle b.abrlamaktadu•. 

T0RKSÖZ0 

Adana'modern bir askeri 
hast.ahaneye kavuştu 
Dilberler sekisindeki askeri hastahanemizin bir 

ay sonra küşad resmı yapılabilecektir 

Dilberler sekisinde geçen yıl 
yıl temeli atılan büyük askeri has 
tahane~iz\n ana inşaatı bitmiş bu 
lunmaktadır. 

Şimdi bu modern binanın ıuva 

işleri ve rutuşları yapılmaktadır ki 
bu iş de ay sonu bitecektir. Keza 

soğuk ve sıcak su tesisatı için kul· 
lamlacak büyük kazanların montaj 
ları da yapılmıştır. 

Kuvvetle tahmin edildiğine gö 
re bu güzel hastahanemizin küşad 

resminı Teşrinevvel ortalarmda ya

pacağız. 

Pamuk işleri ve 
amele vaziyeti 

Çukmova pamuklanmn satışa 
çıkarılmakta olduğu malumdur . Ha· 
ber aldığımıza göre müstahsilin , 
istediği kadroda amele buJamaması 

yüzünden pamukların toplanma işi 
ağır gitmektedir. 

Ceyhan Jandarma 
Komutanı 

Ceyhan Jandarma Komutanı 
Nazmi Atlı Binbaşılığa terfi ve 

İçel Jandarma mülhaklığına ta)in 
edilmiştir. KıyCl!etli askerimizi teb· 
rik ederiz. 

Sebze fiatları yük
selmeğe başladı 

Meyveler çok bol 
Şehrimizde mevsim dolayısile 

sebze fiatları yükselmeğe başlamış· 
tır. Patlıcanın 10-15 tanesi beş 
kuruş, domatesin kilosu beş lcucuş, 

fasulya 10 kuruş, biberin yüzü beş 
kuruş, bamyanın kilo3u 10 kuruş
tur. 

Meyveler bu yrl daba bol ve 

ucuzdur. Üzüm l0-12,5 kuruş, şef_ 
tali 15-20 ~uruş, armud 15-20, 

cima 15-20, kavun kilosu 7,5 ku
ruş, karpuz kilosu 3-4 kuruştan 

satılmaktadır . Taze incirin de ki· 
losu 10-12,5 kuruştur. 

• 

Osman iyede Ad 3 na 

gençlerinin temsilleri 

Osmaniye : 31 ( Türksözü mu 
babirinden )- Adana Halkevi Tem 

sil Kolu gençleri buraya gelmiş ve 

hararette karşılanmışlardır. Gençler 

1 
bu gece Osmaniyelilere bir müsa

' mere vermektedir.Ü.imaniyelller Ada 
na Hılkevi temsilcilerine bir ziyafet 
vermişlerdir . 

Seyhan'da dün on bir 
yaşlarında bir çoc·uk boğuldu 

Haber aldığımıza göre, dün Sey 
han nehri:Jde yine bir çocuk bo· 
ğulmuşlur. Oobir yaşlarında " Bir ,, 
adında bir çocuk soyunarak nehre 
girmis, fakat suyun cereyanına ka-
pılarak boğulmuştur. 

ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü açık , 

hava hafif rüzgarlı idi. En çok st· 

cak gölgede 35 dereceyi bul-
muştu , 

( GONON MESELELERi s:==A=R==Ş==I S==l=N==D==A===========~ 
ikinci ve 

Müstahsilden başka ikinci ve üçüncü ellerle satıldığı 

için meyve fiatlannın memlekette yüksek olduğunu, bu
nun için meyve sallşlannı ele almak ve müstahsile bu 
suretle daha iyi bir kazanç temin edilmesi hususu üze
rina bir çok daf alar durduk. Bir lstanbul rerikimiz de 
ayni fikre iştirak etmekte ve şöyle demektedir: 

Yurdun refahı, köylünün refahı demektir. · Bunun 
içindir ki, hükumetin aldığı kararların mühim kısımları, 
Türk köylüsünü rafaha kavuş •urmayı istihdaf etmektedir. 
Bu muazzam işin bazı teferruatı vardır ki, ehemmiyetli
dir. Burada bir tanesine temas edeceğiz: 

lstanbul civkrı köylerinde mühim miktarda kavun 

•• •• •• uç uncu eller 
ve karpuz yetişir. Köylüler bu krvun ve karpuzlan an
cak en yakın nahiye ve kazalara getirebiliyorlar. Mese
la gakırköye her gtin arabaJarla meyva gelir ve orada 
satılır. 

· Şunu da kaydedelim ki bu satışlarda köylünün eline 
pekaz para geçer. lstanbulda 20-25 kuruşa satılan bir 
karpuz orada 3-4 kuruşa verilir. Kazanç, ikinci, üçüncü 
ellerde kalıyor. Emeğ'İni, kahrını çeken köylü liiyık ol
duğ'u parayı alamıyor. 

Meseleyi üzerinde durulmaya değer ve ehemmiyette 
buluyoruz. Küçük bir teşkilat, işi köylünün lehine halle· 
debilir kaoaatındeyiz. • 

1 

Halkevige 
nin CeybaO 

____.-, 
Gençler tel1l5~p:4 

ınuvaffak 0 

Zafer bayraaıı t'! 
de ederek kasabaları 
ziye çıkan Halke\liıoİS 
gençle,i evvela Ceyb~ 
ve evvelki g~ce parlP 

• J d' •be mere Vt"rmı$ er lf· .. .t 
D"hrtı 

Başta kaymakatıı • 
Parti Hallcevi ba~kanllfl~Jgu 
bir davetli kitlesi baıır .. 

11 
,117.Ct 

Adana halkevi b el mil 
dığı güzel parçalar ' rda 
nilmiştir. 701 

H ı . . . e lanı 
a kevunıı f.rli 

. bir radyo g ~) 
• • d 11ti, 

Halkevımı:z: saJoıı I F 
lanan büyük radyo gel.Jlla 
evliler hcrgüo bu radr"Jtdı 

d 
. ır 

e eceklerdir , A yoı ~lcr 

radyo ile bahçe kısaı 111• tk 
le neşriyat yapacaktı' ·,. B 

Hava postası ~'ıa 
•1 3

.,thar 
tah y r f!ış 

Otuz Ağustos oı B 
Adana - Ankara b3~,da 

~ ı~ 
ma ve Cumartesi guf'I ~•ha 
mıştır. Bugünde Pazar ları 
yısiyle şehrimizden t•~/tlin 
etmiyecck, normal se oyc 

devam edilecektir. • l~lur 
Yeni bir hr~ )tik 

tedavüle çı~~ışnı __., 
Birkaç gün e'V"e~llİ 

gibi, bir tarafJoda ~·b~ 
kabartması olan yen•

1 
/ 

müş paralarımız bası ~J 
ralar düadcn itibaren 
mış bulunuyor. 

YENi NEŞRIYAf 
:ta 

Ziraat de'! 
Z d · · sr~' d iraat ergı' smıo . .1 

bfY. di 
çıktı. Bir çok oıüte / 
larile dolu otan bU rJI 

siye ederiz • 
e~ 

Havacıhk "ıl 
269-270 inci 91~

1

,f 
çıkan bu güzel ıncclJI 
okuyunuz • tı ; 

Ölli~ i ~~ 
Şehrimiz çiftçıle jl b· 

P~ukçunun beınşire• ı/ ~~ 
ri}·e rahatsızlıgındilll d 

rak ölmüştür. ~ rn 
r' 

Ölüye Tanrıda~ 1ı( 
aile efradına başs•ı 
ruz • 
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Abone Şartları 

l2 Aylık l'WO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

l-Dış memleketler için 
ı ge Ahone lu~dr.li değişmez 
~ yalnız posta nıasrafl 
~aO zammedilir. 

2 .-:-- ilanlar için idareye 
, rnuraraat edilmelidir. 

sı ~ 

olf'~H-COGRAFYA 

1 tıtl 

ıarıoı" 
BERLİN 

viıııiı l eyb•ıı' ondranm havadan bombardı. 
ırl~ ~an edilmesine mukabil lngi 

ıb I . 1'.z tayyareleri tarafmdan mu 
· sAn e ' 1 bıhnisil olmak üzere bomba-
'j,~ Jğ~1~. olan· Berlin şehri malum ol· · 
111 r B UZere Alman yanın merkezidir. 
batı erlin d'' b k ;zet . unyanın en üyü ve en 
i b• 1 ın·ı şehırlerinden biridir. Nüfusu 
1 ıer ı Yon k. . d B ar rda ışı ir. u şehir 17 nci a-

701 meşhur olmaya başlamıştır. 
. e ıanırı~enepindc ikinei Frcderik za. 
ıı f,rlin ; rusyanın merkezi olan 
O g ı) F ;a 9 uncu asrın başında (1806 

1 
ııd ~iti. nsızfar tarafından işgal edil· 

a o I F 
gel ti tan.sız ku ti . .. "d 1 a Berı· .. vvr. en uç sene mu · 

r~dyı~'dır. 18ını ışgalleri altında tutmuş 
DJ tleri B 78 senesinde Avrupa de"V 
saı111' rk rrı ertinde bir içtima aktederek 
ktır · B ~~elelcrini halletmişlerdir. 

d ugunk·· sı 'ıs h u Berlin bilhassa 1914-
aplh•rtt arp sonundanberi büyük bir 

Y fl•ştırve sanayi merkezi vaziyetini 
s ıJI B . 

bav'f d erlin ve civarındaki kasaba
,. ıl a birç k 

gurı o- ha
3 

° fabrikalar mevcuttur. 
ar sa d · aı fları b' ~nur ve çelik eşya fabri· 
t9~/tlin ~rınci planda gelmektedir. 
se ll}'cvı Ctvarında fevkalad,e büyük 

• ıltur. B~a~de fabrikaları da mev· 
hr~ >tikaı gun Berlin civarındaki bu 

K 

Italyanların 
Südan akını 

Alman üsleri 
- Yeniden=: -
bombalandı 

1 
Londra : 31 ( A. A. )- Südan

da bir Misyoner merkezine yapılan 
ltalya hava hücumunda f talyan tay 

yareleri buraya otuz kadar bomba· 
atmıştır . Bir Amerikan Misyontri 
ve karısı ölmüş, diger iki Amcri· 
kalı da yaralanmıştır. 

Büyük fabrikalar yakıldı ;j 
emtaa garları haraboldu 

Londra : 31 ( A. A. )- fngiliz 
pombardıman tayyareleri Hollan
dada Alman İşgalinde olan tayyare 
meydanlarını bombardıman etmiş· 
tir. Petrol fabrikaları , elektrik fab. 
rikaları, emtaa garları tahrip edil

miştir. 

General Dögolün mü
messili Orta Afrikada 

Ka.hite : 31 ( A. A. )- General 
Dögolün gönderdiği mümessil Orta 
Afıikadaki Fransız müstemlekele

rine ayak basmış ve harMetle kar- • 

Macar heyeti dün Peşte

şılanmıştır. General idareyi ele almış 

ye ha_reket etti 
Buda peşte : 31 ( A. A. ) - Ma 

car heyeti Viyanadan Peşteye 
döndü. Budapeşte bayraklarla do
natılmıştır. Macarlar bayram yap· 
maktadır. 

bulunmaktadır • • 
Dört Franşız ticaret gemi

sini Kanada zaptetti 
Londra : 31 ( A. A. ) - Dört 

Fransız ticaret gemisi Kanada hü 
kumeti tarafından bugün müsadere 

edilmiştir • • 

Japon Ticaret Nazırı Hol· 
landa Hindislanı yolunda 

Tokyo : 31 (a. a.) - Japon 
hükumetinin Şarki Hollanda Hindis
tanına gönderm~yi kararlaştırdığı 
ticaret nazırı dün hareket etmiştir. 

Amerika - İngiltere 
konuşması iyi safhada 

Vaşigtoo : 31 (a. a.)- Bay Ruz· 
. velt gazdecilere, bazı d11ııi2 hava u~
leri baklunda lngiltt're ilt' yapılan 
nıUzakerderde mtıbinı (c:rakki kayde-

Bükreş Peşteye mihverin 
diktesile istediğini verdi 
( Birinci sahifeden ıırtı:ın ) 

le mecbur kalmıştır. Almanyıı ile ha· 
lya şimdi kuçulmUş olıı n Rem en ara· 
zi tamamiyetioi garanti etmiş bulunu· 

yorlar. 
Tran~ilvanyada bir Romen muka· 

vemetinin muhtemel olduğu ve fakat 
Romen buk6ru;ti yardımcı olmazsa bu 
mukavem~tio Beyb6Je olacagı söyle· 

niyor. 

Macaristan Romanyayı 
protestq etti 

Budıtpeşte : 31 (a.a) - Bir Ma· 
car tayyaresinin bir Romen tayya· 
resi tarafından hücuma uğramış ve 
Macar arazisi üzerinde yere inmesi 
hadisesi hakkında Macaristan, ener. 
jik bir protostoda bulunmuştur • 

Maltaya yeni 
hücumlar oldu 
Londra : 31 (a a.) - ftaly:m 

hava filoları tarafından Maltaya ye. 
ni hücumlar yapı'mışlır. Bugün ya

pılan son hücumJa ltaly'an tayya
relerinden atılan bombalardan bazı 
hasar vuku bulmuş ve sivillerden 

altı ki~i yaralanmıştır. 
İtalyan tayyareleri dafi batarya 

larm ve a\cı tan::ıreleıiııin mukabil 
ateşi karşısırıda mukavemet göstere 

memiş ve kaçmıştır. . 

-----· 
Londr aya yeni hücumlar 

oldu 
( Birinci sahifeden adan ) 

Dört Alman tayyaresi Londrada bir 
fabrikaya nişan alırken düşürülmüştür. 
Bir ~ok Alman tayyareleri sahilden 
geri kaçmağa mecbur kalmıştır. · Bu 
sabah Londrada 35 dakika süren bir 
alarm işareti daha verilmiştir. Akustos 
ayı içinde lngiltere üzerinde düşürülen 
Alman tayyareleri yekıinu bini geç
miştir. Geçen haftndanberi 275 Alman 
tayyare ı: i kaybedilmiştir. Harbin baş
langıcındanberi 3954 Alman tayyaresi 
düşürülınliştür. Son hücumlar 700 tay
YCl:re ile yapılmıştır. 

Maarif vekilinin beyanah 
lznıir : 3'1 ( Hususi j -

Maarif vekili Hasan Ati İzmir 
gazeteltrine beyanatt~ bulunmuş, 
gittiği hı"r yerde ynrddaşlan sakin 
ve emin bulduğunu söyl~·miş ve [z 
mirde g· çirdiği gi.inltrden duyduğu 
hazzı izhar etmiştir. Vekil köy ens
titüleri in.de f.tydeli olaca~ını anlat· 
mıştır. Çl~'•ıına~r .hnrp malzemesi imal için 

..,,,,,_,__ ta dır 1 ar. 
~--..~~=----~~--==~~~~~~~· 

dilJiıioi söylewi~tir. 

hizme~çileri endişeye düşürmeğe başlamıştı. Silah seslerini işiten 
Silvia'nın ihtiyar süt annesi ( Onu Nanny diye çağırıyorlardı.) 
Koşa koşa yatak odasına çıkmış ve orada madamın küçük ce
ketini giymiş derin ve hüzünlü bir rüyaya dalmış olan tilkiyi 
görmüştü. ihtiyar kadın, Londraya g·ittiğini zanııelliği haııımıııı 
orada bulacağını hiç beklemediği hal<lc <lerhal orıu tanımış ..,e 
acı aD bağırmağa başlamıştı: 

No. 6 

· Jjf P{t OfAN R'ADJ 
._ ..... "!'..::-- m ngrr 3 i 

\ - , 

detg lan: DAVIO GARNETT Çeviren: NEVZAD 00VEN 

1t~~ del'lrlanda küpeği, bağlandığı zinciri koparmak ister gibi deli 
b,I, d" ~ ~•cnyor, Nelly ise titriyerek kuyruğunu sallıyor, bazan efen· 

te flJ/ e •~ıne, bazın da içinde tilkinin mevcudiyetini çok iyi hissettiği 
u k ~ın kapısına bakıyordu. Gece mehtaplı olduğu için B. Tebrick 

p op~~leri çok iyi görüyordu. Evvela bir kurşunla karısının kö-
9 rn~~.•nı oldürd_ü. Sonra Nelly'i aradı. Fakat o, ortadan ka~?ol

-ıe ~· Şlu. B. Tebrick zincirini kırarak kaçmış olan emektar kope
yıll ş ın~ bulmakta fazla güçlük çekmedi. Onu, kulübesinin bir kö· 

'' f t:;ıne büıülmüş bir halde buldu. Bu hiyle onun hayatını kur· 
c01111 Ilı aınadı. B. Tebrick köpeğini zincirinden tutarak dışarı .. çıka~

tı a~a çalıştı. Fakat bir türlü muvaffak olamadığı için tufeng-ın 
,,arntusunu kulübenin içine uzattı. ve köpeğin gövdesine daya· 

111 Jatak ate tt' B · · in 

i 
ol b' ' ş e 1• undan sonra da onun ölümünden ıyıce em 

· a ılınek · · b' k' · · d f daha jle: ., b;:.k .. -~çın ır ıbrıt çaktı. Kulübenin içine son hır e a . 
·• nle lı: Bulun bu işleri bitirdikten sonra eve döndü. Herıüı gıt-

ite:':J mış ı b r verd' 0 an ahçevanı bularak kendisine bir aylık fazla para 
aO den ı. Ve artık ona ihtiyacı olmıyacağını bildirdi. Yalnız gitıne-

evvel son bi h. tt b 1 . . .. ··ı .. aöm-,J rnesir · . · r ızme e u unarak köpeklerın uıu erını a r•' ıı rıca etti. 
'.:J Efendilerinin b k ' . · l glıl" u at r ve aynı :.zamanda garıb olan vaziyet 

- Zavallı yavrum.. Zavallı Silvia .. Canını bu ne müdhi.ş 
de~işme Yarabbim. 

Sonra, hanımın titrediğini ve kendisine lıak tı~rnı i"Örünce 
tekrar söylenmeğe başladı: 

~ Korkma şekerim. Herşey düzelecektir ya vı um. 
. r akat bu teselli verici sözleri söylerken ilı ti yar kadın onaı 

hır daha bakmağa cesaret ec.lemiyor Ba~ıııı çeviriyor ve 
hanımının dar, yayık tilki gözlerini görmek islcrıııyoıcJu. Buna 
tahammülü yoktu. 

B. Tebrick. tarafından görülmek korkusuyla o<ladan çık
makta acele etti. Kim bilır bu sırrını keşfelliğı ı~·iıı belki onu 
da köpekler 2'ibi öldürebilirdi. 

B. Tebrick köpekleri öldürmek. hizmetçilere yol vermek 
iİbi o zamana kadar bütün yaptıklarını bir otomat gfüi ve bir 
derin rlıya içinde yapmıştı. İki üç bardak sodasız viski çektik .. 
den biraz kendine geldi .• Ve bunun üzeıine tilkisini kuca~ına 
alarak yatağına girdi. Derın bir uykuya daldı. Tılki de uyumuş 
muydu? Bunu ne ben ve ne de ba~ka bir kimse temin ec.J ·L · ı · . 

B 1
. l.ı . k b h . Cuı il• 

.. ~ e ı_ıc .. · s~ a J~yın k~lklığı zaman evi bomboş buldu. 
Çunku, enm tızerıne hıznıctçıler erken<lcn gitıni ·I d" J· 
h k d 

. . . ş er ı. anet ve 
a çı ·a ın yenı bır ış bulmak üzere Ü:dorcl'a 'ht . N 'd ·ı· · . • . · • · ı ıyaı anny e 
aııgley cıvaıında bır çıftlıkle domuz çoba ı lr . . . • n ıı;ı yapan oğlunun 

yanına jlılmıştı. 

- Sonu Vur -
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8.~0 Program, Saııt Ayarı 

8.35 Mü1 ik : Marşbr {Pl.) 
tl .00 Ajan <: 1 lnherleri 

H.10/9.20 Rv K:uhnı . · Yeın t:k 
9.30 l\1uzik: Plaklıırla marslar 
l 2.BO Program, Satı t ıı .' arı 

12.33 Muzik Turk 

12,ijO Aj:ms l l:ıberlı:ri 

13 O:> Müzik : Turk 

13.2.)/14.:10 Mtızik : Radyo c;alon 

orkestra ı 

18.00 Progr:ıııı, meınlekt:tSaııt :ıyarı 

1 8.0:'ı Mu zik : Caz.lıanll (Pi.) 
ı s.::o J\ttı zilt : Melodilt r (Pi ,) 
l .45 Mu z.i 't: Radyo caz orkestrası 

Hl.30 Mu zi!,: Turktıler 
19.45 Saat ı\yarı, Ajans 

20.00 ,\luz.ik : Fa•al beydi 
20..l :i Koııu~ nı:ı 

21.00 Mıt zik : Turk 
21.30 Mnz.i lt Tı·onhaılor, Lt·hengrin 

Oper:ıhrının kı~nllılınışı . 

22.30 Saat :ı yarı, Ajans 

22 .. ;o Muzik: Cazb:ıncl ( Pl.) 
23.25/2!1.30 Y :ı rınki program, kapıınış 

Seyhan Vilayeti Dami 
encümen· nden : 

1 - Ad .na - Ceyhan yolunun 
41 + 300 · 4) 300 kilometreleri 
arasındaki şo . aya mulctazi ( 450 ) 
metre mika,) kumun nakli (562) li
ra (05) ku ı uş 1Jedel ile açık t'ksilt· 
meye koııu 1 n 11ştur. 

2 - Ehi tme 12 9 940 tarihine 
müsadıf Pcrş ııbe günü saat (9,5) 
da Vılayet d. imi t'ncümeninde ya· 
pılacaktır. 

3 - lstiycnler bu işe ait k"· 
şifname ve ş, ı tnamelerini görmek 
için Nafıa Mü Jürlüğüne müracaat 
edebiliı ler. 

4 - lst<k iilerin (42) lira (05) 
kuıuş mııv:ıkkn t teminat vermeleri 
lazımdır. 
" 12259 28-1 - 6 - 11 

Alenen teşekkur name 
Adanamızın Joğum t.vinde rcfi

lcamın doğuın esnasında baş hekim 
BJy Şükrü v ebr.lerin göstcrdikle· 
ri sanat ve fedakarlık 11aye~inde ço 
cuğum dünyaya geldi bu müessue 
de hakikaten bakım ve temizlik son 
derecede dikkat ile yapıldığı _ gibi 
Lütün hastaların da liyıkı veçhle 
çok güzd bakıldığından kendilerini 
tebrik, bu sayede alt·nen trşekküra 
tımı muhterem gazetenizle. neşrini 
ytikiek sayrğılarım!a dilerim 

Aile reis": Ahmet Sönmrz Işık 
12274 

Gençlik kulüplerimiz şe
hirde f aa\İjete geçli 

( Birinci sahifl'tl en artan ) 
alnnıış ve burada beden terbiyesi böl · 
ge müdürü Rıza Salih Saray gençlik 
klüpleri açılış törrnine ait güzel b r 
nutuk vermiştir. Bundan sonra yeni 
gençlik klüpleri açılış töreni beden 
teı biyesi mükelleflerinin coşkun tcza· 
hüralı içinde yapılmıştır . 

Yağmurdan doluya 
Sıcak .. Sıcak. Ki nden, kime 

neden şikayet edelim. insan oğulla· 
rı dünyayı kendilerine cehtnn<:m 
kıldıktan sonra, Allahın ne kaba

hati var?. H~r güzelin bir huysuz'u· 

ğu o'ur. Vatanımızın da' huysuı'uğu 
bu sıcaklardır. Dokuz ay bizleri gü· 
ler yüziyle, tatlı, neş'cli havalariyle 

vefakar bir ann~ gibi nn'ayan Ada· • 
nanın bu kusuru da oluve1sin .. 

bir arkadaş : 
..:_ Artık tahammülüm kalmadı, 

gi Jip Buğa da~ının tepes:nde Türk: 
menlere çobanlık yapaca~ım. Halta 
cı rdlarda kışlay~c .ğ;m di)ordu. 

Bunu dinliyen diğn l>ir arka 
daş gijJümsiyerek : 

- Şöyle yanıma otur sana bir 
hikaye anlatayım dedi : 

" Olympe adalarında cenub 
memleketlerinin sıcaklarına alışmış 

bir adam, günün birinde sıcaklar

dan o kadar bizar olmuşı u ki lsviç. 
re dıığlarına gidip yazın sonuna ka· 
dar orada kalmaya karar vermiş 
vr brarını da tatbik eder~k lsviç-

Fakat ne de olsa şu .sıralarda 

bir dağ havasına, ~erin bir yayla 

gölg~sine, .soiuk bir pınar sinesine 
canımızı bağışlıyacağımız geliyor. 
H.ıtta o bdar ki ö.ünceye knUar 
Lu soluk yer lrrden dönmemeye bi· 
le karar vermek j,.tiyo·uz, 

Gömleği terden sır tına Y"P' Ş 
mış, derisi isi ıktl'rı · bu ke irnr rıin 

aslı ıssılık olsa geı r- k · lı ıış!ann· ış 

' renin yüks'k dağlarından birisine 
canını atmış. Günler haf talar geç· 
rniş, teşrinsani olmuş o hala memle 
kt tine dönmemiş'. Günün bir inde so. 
ğuklar birdenbire bastırmış, hatta 

Zafer bayramımızı Adanada ve bütün 
yurdda heyecanla kutladık 

( Birinci sahifed en artan ) 

8,40 ta, Asfalt yolun sağındaki 

meydan hıncahınç dolmuş, kahraman 
askerlerimİ 7. ve Beden terbiyesi mü
kellefleri büyüklerimi7. tarafından teftiş 

edilmiş, bunu, hatiplerin. büyük günü 
izah eden heyecanlı nutukları takip 
etmiştir. 

Topçu alayından bir subayımızın 
hitabesinden sonra Tümen Komutanı· 
mız Arif Tanyeri çok özlü bir rıutuk 
söylemişlerdir. Kcwııutan nutkuna: 

"Arkadaşlar! Genç arkadaşım; bu 
zafer gününü bize tattıran hür ve başı 

yukarıda geniş nefes aldıran Jstıklal 
savaşımızın tarihini tekrarladı. Geçen 
günlerin yadı içinden geçtiğimiz iyi 
halin anılması geleceğin felaket de 
olsa, saadet de olsa emniyet ve inançla 
karşılanması için faydalıdır. 

O geçmiştir ki, içinde bulunduğu· 
muz bu karışık zamanı bir arslan va
karı ve heybetiyle, minemize has so
ğukkanlılık ve temkinle geçirmemizi 
sağlamıştır. 

Yine o geçmiştir ki, yarına da 
güvenle ve inançla bakmamın bize 
kazandırmı~tır. Heµimil. biliyoruz ki, 
istiklal savaşında yurdumuz baştan 
başa istilaya uğramış, elimizöe ne top 
ne tüfenk ne cephane birşey kalma
mıştı. 

Yalnız bugünkü gibi yüreğimizde 
yanan arslan vekarlı imanımız kopa
rılamamıştı. işte, yalnız bu kvvvettir ki, 
yedi değil yetmiş düvelin mümessili ' 
olan galip devletlerin yurdumuzdan 
kovulmasına ve nihayet bunların da 
mümessili olan ve o zamana göre en 
dinç ve sağlam kalmış bir ordunun 
Akdenizin derinliklerinde boğulmasına 
kafi gelmiıti : Bugün o günlerden çok 
kuvvetliyiz. 11 • 

• Cümleleriyle başlamış ve geçen 
harpteki büyük çalışmamızın ana hat· 
larını çizdikten sonra : 

· "Yalnız dikkat edeceğimiz bir öz 
var : Dün maddeten hiç idik fakat 
manen hep idik. 

Bugün maddeten de, manen de 
hepiz. Bu bütünlüğü,. bilhassa manevt 
varlıQ-ımızı her işin üstütıde, yıkılmaz, 

~ ı rı'maz .Oir inan ve sevgi ile tutmak 
en büyiik ödevimiz ve kuvvetimiz o
lacak. 

Asker arkadaşlarım : Bugün Türk 
Ordusu gecesini bile gündüz yapmış 
durmadan çalışmakta, en yeni muha
rebe talimlerini derhal tatbik ederek 
k~ndini hazır bulundurmaktadır. 

Akıttığımız her damla ter, Türkün 
kan damlalarını koruyacaktır. Ve ko
rumaktadır . ., 

Demiş, bu kuvvetli, manalı cüm
leler• on binlerle halkın sürekli alkışla
rına vesile vermiştir. 

Komutanımız Arif Tanyeri Adana 
Kadınına da hitap ettikten, onun fera
gat ve scciyesinden sitayişle bahset· 
tikten sonra nutkunu şu cümlelerle 
bitirmiştir: 

"Bize bu mutlu günleri yaşatan 
ve Türkün kalbinde ebediyete kadar 
yaşıyacak olan ebedi şefimiz Atatürkü 
ve onun en yoldaşı lnönü kahramanı 
Milli Şefimiz ismet Jnönünü saygılarla 
anmak hepimiz için bir borç, bir iba · 
dettir. 

Yine bu mutlu günleri yaşarken 

bu uğurda can vermiş şehitlerimize 

binbir fatiha binbir minnet ve sayi'F 
lar. Yaşasın Sayın Türk Ulusu .. ,, 

Nutuklardan sonra Vali, Komutan, 
Askeri zevatla Hükumet erkanı Ata 
türk parkı önünde kurulmuş olan Tri· 
bünde yer almışlar ve müteakiben bü· 
yük geçit resmi başlamıştır. 

Kahraman Mehmctçıkler , başla

rında kahraman Subayları olduğu 

halde Tribün önünden ve halk ara· 
sınd.rn geçeı ken coşkun taşkın alkıt· 
!arla karşılanmışlardır • Makioelı kı 

taal, molBrlü mani'ahır geçeıken bü· 
tün Adanalıların goksü gururla 1 iti· 
matla kabaımışıı. 

Bu çok hararetli geçit resminden 
sonra bır ıh tııam böluğü ile bütün 
Subaylar Ebedi Şef Alatürkün Anı· 
tına giderek h.irmet ve tazimle çc· 
lenkler koymuşlardır. 

Saat tam 12 de de Kumlukta 
21 top atılmıştır. Gece şeh irde büyük 
fener al a)ı olmuş, askerlerimize genç· 
lik ve her yaşta halk katılmııtır • 
Bundan sonra Ordu Evimizde sabaha 
kadar gece eQ"lencelcri yapılmı.tır • 

sıfırın altında 20 derece 

düşmüş, zavallı Olympe 

bir boğazdan geçiyormuş, 

ye başlamış v~ bir müddet 

donarak ölmüş . O nun öl 
lun bir kenarında bu)muı 

ni telgrafla haberdar ctrıı' 
si, cesedin yakılarak kül 

dcrilmesini şehrin belr.di 

rica etmiş. Olympe'ın .. 

runa almışlar .. Aradao 

geçmiş. işin tamam olup 

nı ö~rtnmek için memu~ 

kapısını açmışlar. Bir de 
sünler; Olympe fu unu ı 

sinde yan gelmiş otu ı uyol 
çıktığı kadar memurlara 

- Kapıyı kapayın yı 

insaf yok mu ?. içeri s 

Sen bu hikayeye ister 

inanma .. Yalnız şunu bil llİr 
ta pirince gidrrken evdeki 

dan olmıyasın. 

- -
Bölgemiz yüzücüle 

Fuarına gidi 
Beden terbiyesi Geotl 

lüğünün tertip ettiği prol' 
7 l::yhlide Meı sinde Adan' 
sin arasında y a p ı 1 ı C 

sabıkada kazanan ıki b .. 
cüleri lımir f uan 
iştirak edecektir. 

Atletlerimiz 
Bölgemiz Spor Eğit 

Diblenin riyasetinde d 
Atlet gurupu Malatyadı 
müsabakalara iştirak et 
gitmişlerdir • 

Biçki yurdu kaY1 

1 
. 

meltsine başladı; 

Refika Tüme 
Adananın ltk biçki 

müeascsrsidir. Meml 
tirdiği kiymetli meıuPI~ 
Şeraiti haiz mezunlar b 
lirler. Kaydolmak ve t 

için sabah 9 dan 12 11 

18 e kadar Bebekli k~li" 
biçki yurdu müdürlüti 

12275 

Bu 
Nöbetçi 

Tı0ros 

Yenicami Yı 
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Var? 
Yok? 

Ay Hastalığı 
• l Ya ~a~~·~tan, uykuda ikeo 

kendasım bılmiyerek gezen a 
ceye Dl.arın haline benzeyen bir hasta . 
~ bu dotdutu cıki tip hikaye ki 
uş ııtAtırada iddia edilmektedir. Haki· 

Her bakımdan tesisine mecbur 
olduğumuz mühim bir Spor 

~ s e. bö~Jc bir hastahk olup olma
de , tişundıye kadar tcsbit edilme-

Amaitöır ~ün<®macoDok 
öliİ5 . 

uşıarı ;on günlerde Meksikada Nilla 
tınişfer a kasabasında ay hastalığı va

.. uıı ~ tnahalli hükumet tabibi tarafın· 
ültıO ttsbit d'f . . d' dü d e ı mıştır. Geçen ayın on-
lr ı) • ıı e )'eni ay tamam iken Pe-

, ıa · 
öldS~ _,

1 
lllındeki bir ailenin bütün ef-

311 bı' ili ıı, Yeni karı koca ile üç ço-
011 ~lln sokaklarda garip şekilde 

upıar ff,e;t btarak alabitdiklerine yürü. 
ur. ııt _ ~ ekçiler ve polisler tarafın· 
de lt~orulnıüştür. Aile efradının şeb· 
ı bir pıvarı~daki bir uçurumun yohınu 

·•' ettıkl· . - "ld" - d - l uyor ' . ...rı goru üğun en on e-
ba !eçıltniştir. 

ra rak,t h . . 
ı buı1.1 epsı de donmuş bır hal-

" Sayın Parti Genel &kreterimize ,, 

İki gün evvel bütün coşkunluğu
muzlc. Zafer bayramını kutladık ... 30 
Ağustos 1940 günü de ma:z:iye ka
rıştı. Etimizde ancak o g-üne art ve· 
sika olarak birkaç fotopaf ile gaze· 
telerde çıkan yazılar var ... Fakat ne 
bu yazılar ne de fotograflar henüz 
yaşamakta olduğumuz heyecanı ifade 
edemiyor. Kelimeler ve cansız.: resim
ler bu süruru ifadeden aciz kalıyor . 
Torunlarımıza yadigar bırakacafımız 
bu hatıralar yarın yazılacak Türk 
tarihi için birer vesika olarak kulla-
nılacaktır. Fakat artık yirminci asır 
çocuğunu yazı ve resim tatmin et· 
miyor . Bu asırda yaşayan insan her 
şeyi gözile görmek kulağ'ile işit~ek 
isteyor ... Bundan çıkaracağımız nctıce 

Yazan 

Reşad Güçlü 
şudur : 

" Dünkü vakanüvislerin yerine 
bugiin sinema Operatörleri kaim ol
muştur. Dün ka~ıt üzerine tesbit edi· 
len vakaların bugün film üzerine 
tesbit edilmesi lazımdır ,, 

Kanaatimize göre bu hususun 
temini ancak memleketimizde amatör 
filmciliğin tesisile kabildir. Herne ka 
aar Halk Partisi Ankaradaki teşkla

tile bu işi yapma~a çalışmakta ise· 
de bu teşkilatın Türkiveoin her ta
rafına yetişerek her vakayı tesbit et-

.AKDENİZDE TiCARET SEFERLERİMİZ 
yabll olrn oduğundan sör; anlatmak ka-
50gıı~ arnıştır imdadı sıhhi otomo-

t r iti l~ğ_ırh~arak ay hastalığına tutulan 
e ı: ~ lıı •ıtancye nakledilerek te· 
·ı ı'lı a tına 1 1 

• t El " ınoııştır. 
dekı ektrikli eldi ven l rnerik l F . . 

nıınd a •. rancıs Atkmson na 
rık k a hıri, poJislerin kelepçe 
Yen . ul!anabilccekleri bir nevi 

ikinci vapur bir kaç gün 
sonra iskenderunda. 

• ıcad · · ld' 1 lstanbul : 3 1 (Türksözü muhabi-·· ıert ıpıl etouştır. Bu e ıven er-
an t"" 1 k rinden) - Sadıkzadelerden kiralanan • ot ... -.rübcler, par a netice- 8 d • dtY •Crtn· · Sakarya şilebi dün akşam saat 1 e 

l 1rn1 ·~tır. Sağlam bir deriden limanımızdan lskenderuna hareket et-

AFRİKA'DA 
MUHAREBE ene! O İçin~ olan bu kelepçe eldivenle- miştir. Böylelikle bu hatta ikinci sef~r 

rogri Cep el 1500 wolt kuvvetinde, yapılmış olmaktadır. Daha evvel gıt- K~bire : 31 (a.a) - Cenubi Af-

d 
il ~·tad e ektriği bataryası bulun· miş olan Dumlupına~ vapuru bir kaç rika birli~i hava kuvvetleri İtalyan 

an ır. B . . . b' güne kadar gelecektır. . ~ 
l a c 'ı, en k u eldıvenlerı gıye~ . ır Vapur Mersin ve diğer cenup lı· nakliye tahaşşütlerine karşı şiddetli 

. ..ile kota llvvetli mücrimi, bıleğın· manlarımızdan mühim miktarda hubu- hava bücumleri yapmıştır. Hücum-
ı bo ~rlcuı >'!•kla yalcahyabilmekte ve bat ve eşya yüklemiştir. lskend~runa lar bir kaç kere tekrarlanmış, bü-
üsııb'. E•kt~dı'rıtaatiylc karakola götüre· gı'tm·ış olan lkbal şilebi de Mersınden d ı b k " yük mühimmat cpo arı, ir aç yüz 

ldivc . . toprak mahsulleri ofisi için 1,800,000 otomobil ve kamyon yakılmıştır. 
1 

'9
"'iicrı'r..~ ıçindcki elektrik cerbeya· kilo arpa ve yulaf ile lskenderundan ''t. '"'n ı· ki d ı le b d 1 br Eritre ve Musava'da bahriye a rn k e ınc na e i ere er da 3(100 ton uğ ay a mış · 
1 e k u a~cınctini felce uğratmak- Böylelikle cenup limanlarımızda tezgahlarına tam isabetler olmuş, 

itrıırll et endıaini teslim olmağa mec· uzun müddettenberi birikmiş olan mal· üç büyük yangın Çıkmıştır. 
dokUı lllekted:ir~·~..,!_----------~---l=a:r~n=a=k~le~d~il_m_e:ğ_e_b_a~ş:la_n_m_ı_şu_r_.~~~-=================~~ 
dar'~ ~----
etıue~ ret on nehri kıyılarında, me· 1 TÜ R K S O z O'N ÜN KÜÇÜK H 1 K A Y E S l' 

ol l'llcrkczinden kilometrelerce 

b.•ıı bu vcrlerde adalet çok ip· 
ır t ~ . . . 

..adalet •r~da. tatbik edılırdı. Ou· 
it Jl'.Jhr" d.croek " Obrien ,, demek· 

'J d •en llladenci arkada~ları ta-

d • •n 1' • ak ·1 J, . eıs ve bakim olal' scçı • 

l'r'1 e (~~ Obr-ieıı ., in adalet tevzi etti-
~J.• '"roı:ı;ı İnek kampında iki cu il 

. k. ı1t ...... ~ltı:aa •labilircli: 1 hrsızlık, adam 
ıç 1 t •cıc . 

1 ••tıt arh0 1 
f~ 1 • Ş tık, kavga, ıurultu ceza 
1 rı· tzdı. ruıı a le. 

lr bor~. ~ •t lıırsızlarla katiller tek ba· 
trfil r kayıltıı içine konolarak "Y ıı· r ye v' 1' ~r\nin sularma tt"rkedillr; ve 

-f ~t ,V, Y1~1 " Behrenk ,, denll:ine 
~1 ~. e f Cötururdu. 
~ gıJ'' 1 • 

L/'1t.ıı. arayıcılardan " Jak Arino· 

"'~ada~larandan birini öldur

reCe "'• 0 gun r~1, "Obriea,, butno. 
~ 1 Arayıcılarını hur.uruııda katili 

~~ lnı etmişti . 
cı \k 

, Şaın olunca " Obrien ,. bara 

~aorsI 
JI ~eyhalleci kurnaz tilkiııin biriy-

'apıll 

ES ki sarhoş •• 
di. Vi-ıki bardaklarııu . ustuste ilc.u.m 

ettikten ,,enra, Obriene ke1fettiği ara-
. tti Ba . . . 10 noo dolar teklif e . 

Zl lÇID 1• 

Ob · · iki orta-
sırada meylaaneye rıelllD 

~ da gelmişti. 
Onlar da bir hayli viski şişesi 

bo~alttılar. 
Nihayet gurul~ulu mttoakaşalar· 

d Obrien madeni satmıya 
an sonra 

k leyi imzaladı. 
razı oldo ve mll ave 

Ortakların uçu de kör kandil ke· 

b • uçuou de ite 
silmiJlcrdi. Mey anecı 

k.ıık.a dışarı etti. 
Oç sarhoş sağa !lola yalpa yur~· 

~ L •
1
. d ~ru ilerledı-

raık o.ehriıı çıuı1 ıoe 00 

ler . 
.ı k içtiği için 

Obrien ht"psinı.u:n ço . . 
11 gırınış-

iki arkada;;ı enıııı ko a.rına 

lerdi. 

Bu sıra.la biriaiM akluıa bir şey

tanlık geldi. 

Ağszda12 kulağa bir f ısaltı : 

- Reisi kayı&a bindirip aelıre 

bırakahm mı 't 

- Çok bo~ 1alur, 1alimallalı ! ,. 

Ne de guleriz ya ! .. . 

* 
Übl"ieıı erteıi gUo. kayıgın içinde 

uyandı. Mide5İ fınn gibi yanıp ku·· 

ruluyer, başı çelik bir çember geç· 

miş gibi ağrıyordu. Sinekler 1 bu tun 

yUzıtnU gözUnU ıınrara1'. davul gibi 
~i~irmi~lerJi. 

Göz kapaklarını zahmetle açınca 

1aşır1p kaldı: 

- Ben miyim, delil mi.yi~ ? Di-

ye du~undu. 
Ellerine baktı. Bu eller Obrienia 

'!lesi muhaldir . Halbuki yetişecek 
fılm amatörleri kendi muhitlerindeki 
bütün vekayii tesbit edebilirler ve 
biz bu filmlerden her günkü ilerile
yişimizi daha esaslı bir surette takip 
imkanını b"Ulur • 

Bizde amatör filmcilik bir lüks 
a~dedil~ekted!r . Ve ancak z~ngio 
kımselerın bu ışle uğnfmasına imkan 
vardır. Aşakıdaki tedbirler alındığı 
takdirde Türkiyede de bu işle uğ'ra-
şacak bir çok kimselerin çıkacatı 
kanaatindeyiz : 

1- Amatör film buyu olan 16,9,S 
ve S milimetrelik film alma makinele
rini gümrük ve mııamele vergisinden 
muaf tutmak • 

2- Bu makinelerle kullanılacak 
olan filmi zene o vergiJerden mnf 
tutmak. 

3- Filmlerin banyo ve kopya 
ihtiyacını karşılayacak bir laboratuvar 
tesis etmek ve eşhas tarafından labo· 
ratuvar tesisi için getirtilecek mal· 
zemeyi de gümrük ve muamele ver
gisinden muaf tutmak . 

Bu üç maddede zikredilen şartlar 
tahakkuk etliğ'i vakıt her genç eJin
deki totograf makinesini film alma 
makinesile tebdil edecek ve Tiirki-
yede de amatör sinemacılık esası 
kurul muş olacaktır. Murada çok ehem: 
miyetli gördüğümüz bir noktayı da 
yazmadan geçemiyeceR-iz . 

Halkevlerimizden ancak mahdut 
bir kısmında film gösterme makinesi 
vardır . FiJm çekme teşkilatı olan 
Halkevlerimiz ise beşe varmaz . Her 
Halkevi 500 liraya yakın bir mas-
rafta vasat kalitede bir adet 16 mi
limetre film çekme ve gösterme ma
kinesine sahip olabilir ve normal fil
me nazaran çok ucuz temin edebilen 
dar filmlerle muhitindeki vekayii 
teshil edebilir. Her işde bize rehber 
olması lizımgelen Halkevlerinin as
keri bakımdan dahi çok lüzumlu 
olduğunu zannettiğimiz Türk amatör 
sinemacılıkınin teşekkülünde rehber• 
liğini bekliyoruz. 

elleriydi. Bir de etrafına göz gezdir
di. Tuhaf 1ey kayığın içiıade ve ne· 
hir sularının UstUndeydi. 

Şaşu·dı kaldı. 

- Eyvah ! dedi . Anlaplan sar~ 
hoşkea bir ada'" öldUrmUfllm! 

Evet, adam öldttr•ese, böyle 
y.apayaloız ve erza.lı.su nelıre bıralıtıl

muına imkan tasavvur edilebilir mi'~ 

~· 

İki ;Un alıına hiç bir şey koy

madı. Oo. ltcş ıun salsilde bu.ldaııı 

yabani ördek yumurt-alariylc gaçiııdi. 

Nihayet bir seııe:sonra bit Amc• 

rikaa yelkenlisi eıau alda Ye " Saıa -
F.raıısiako ,, ya getireli. 

AHıo arayıcılar reidcrini beylıu• 

de beklediler. l liill da, arasıra e 11-

dan bahsederler. 

' ' Ob . l rıcn ,, • ge iııcc, • şimıli 

mUtlıiş bir içki aleyhtarı ve meşhur 
bir k.onf eransç1ciır. 

l ler konferauı;ıııa \ öylo bıılar 
ve şöyle bitirir : 

Kalırolsuıı !çki !. 
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bank 

Kütlü mubayaatına başlad~~ 
fi 

Muhterem çiftçilerimizin Sümer Ba~ 
Mübayaa Bürosuna ve Malatya Şirketi Me~~ 
sucat Fabrikasına müracaatları rica olunur· 

L 
ilan 

Osmaniye Belediye Riyasetinden : 
1 - Oamıniye Belediyesinin, çarşıda ve mülasik sokaklar istikame• 

'tinde cem'an 327160 metre uzunluğundaki sabada Toprakkale taşiyle 

71pbracatı parke lcaldmm ile etm'an 91 l.60 metre nzunlukta yapbraca-
1• beton bordür inşaata 6663 lira 70 kuruş keşif tutarı olup projesi ve 

lceıif cvralu vilayet nafia dirtktörlüğünün tetkik ve tasdikine iktiran ct
mqtir. 

2 - Bu işin ihalesi, 2490 sayıla kanunun 41 inci maddesinin (D) fıa
nsma tevfikan ve açılr eksiltme sureti ile 7 Eylul 940 cumart,si günü saat 

11 de ()!maniye belediye salonunda ve belediye encümeni tarafından ya· 
placakhr • 

3 - Bu işin muvakkat ttminah 499 lira 78 kuruştan ibarettir. 

4 - Kat'i teminat muvakkat teminahntiki mislidir. 

5 - Bu eksiltmeye girecek isteklilerin ihale gününden ~en az 8 gün 
mukaddem Seyhan Vilayeti Nafia Direktörlüğüne müracaatla fenni eh· 
Jiyet vuikasr almış olmaları ve kendilerinin ayrıca 940 mali yılında T~-

caret odasında kayıtlı buıunmaları meşruttur. 

6 - Eksihmeye iştirak edecek istekJilerin muayyen olan gün ve 

saatta aranılan vesika ve muvakkat teminat makbuz veya banka kefalet 

mektupları oldukları halde Osmaniye belediye salonunda bizzat hazır 

bulunmaları lazımdır. , 

7 - Tayin olunan bu şeraitttn hangi birisine riayet etmiyen istekli · 

ler bu eksiltmeye iştirak edemezler. 

8 - işin şartnamelerini ve projelerini görmek istiyerıler Adana Vi

layet Nafia Di"ktörlüğüne Ceyhanda belediye fen memurluğuna ve Os
maniye belediyesi yazı işleri bürosuna müracaat edebihrler. 

12240 22-29-1- 6 

Adana Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

1 lSatılık motosiklet 
Hususi olarak az kullanılmış 

çift silindirli 12 beygir kuvvetinde 

Harlay Davitson 

Markalı Amarikan mah, sepetli ve 
ıopıph yedek lastiği iJe tekerlek 
kompile olarak acele ehven fiatla 
sıbhktır. taliplerin asfalt cadde 
dörtyol ağzı biskiletçi Necip Oz. 
yazğana müracaatları. 940 model 
meşhur Adler marka biskiletleri. 
miz gelmiştir. Bütün teferrüab ku· 
rom katiyen pas tutmaz gayet 1 
sağlamd1r. 12260 2-4 

Kiralık ev. 
Erkek Lisesi bitişiğinde su teş· 

ki1atım havi bütün konforu haiz 
bahçeli 4 odalı ev "kiray!\ verile· 
cektir. 

lstiyenlerin Borsa · karşısında 

Mehmed Tekin yazıhanesine mü-
racaatları. 12265 2- 6 

Osmaniyeyegidecekler 
Rahatımzı seviyorsanız 

Emniyet Oteline 
misafir olunuz 

Çünkü yazlığı va rdır. Temizlige 

fevkelade rağbet edilmekteolduğu 
kibi her hususta elverişlidir. 

12246 5- 6 

1- Adana garnizonu için (48) 

bin kilo pirincin 23- 8-940 günü 
kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde 

beher kilosuna teklif edilen 27 ku-

ruş 90 santim Komutanlıkça pahalı 

görüldüğüntien kanunun 40 madde· 

sine tevfikan bir ay içinde pazarlıkla 

alınacağından ilk pazarlığın 6- 9 -

940 Cuma günü saat 10 da yapıla· 

cağından isttklilerin teminatlarile 

·müracaatları. 12212 1 

ilan· 
Adana kız ensl 
akşam kız sao 
müdürlüğünden 

1 - Enstitü ve ıkŞ 
için talebe kıydine b•f 

2 - Enstitü kısrnOI 

ta mektep mezunları k 
bunlardan ilk mektep 
Ortamektep mezunları ~ 
görürler ..1 

ııtf"' ilk mektep mezuP ~ 
manda orta derecede ..J 

d• V' temin eden okolurnuı ı:ııt~ 
kacılık, Evidaresi Ye ~ 
ve kadınn çamaşırı, çı~ ol 
sanatlar ve aile bilgiler;, 

3 - Akşam kı911' ~I 
45 yaşına kadar her tab..,~ 
den talebe alır. Bu kı5' ı~r. 
arzu ettiği dersi takiP1A~~ev 
Müddeti iki sene olafJ Jı~ tre 
lunda Enstitü krsmı[ll't •ad 

san'atlar mevcuttur. " 
Mezunlarımız atelYe •Pa 

açabilirler. t 1.Ja 

Tafsilat için her ,g;: liyo 
r acaat edilmesi. 29- .:; j, 

~1 bu ---- fta.r 
v ıır~ ~ıı Türk Hava ~ 

~ ;; fJJ 
Adana Türksoı .. 


