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taarruzu 
lavsadı 

tc: 20 (a.a.) - Hava ve em 
r~tı~rinin teblifi: 

ır bıryük bir hjlva muharbesi 
· G~ce düşman faaliyeti son 

v ~rfınd.akincn daha küçük 
Öl_c caha müessir olmuştur. 

y u Ve yaralı vardır. Bir f ab 
~gın Çlkmıştır. ·--,...---

adaya yeni 

hücum oldu 

k Yangınlar çıktı; 
. lt da pek geniş 
re • '>Q I : O~· : ( A. A. ) - ngiliz 
ti İkı adada bulunan düş
rrı ile dün çok rr.uvaffakıyetli 
vtc ··Yapılmıştır . Rodos'un Ma

·''nde yangınlar çıkarılmış 
0 

da infilaklardan sonra bü· 
:•rı.lar çıktığı görülmüştür . 
~ındaki hangarlar , kışlalar 
. ıran Üzerine tam isabrt 'e r 
'Ştir B- - 1 .. 1 ırı - · utun tayyare er us e-
Uşlcrdir 

ÇÖiünde .müteaddit hücum · 
k~ış, Tobruk'da bir çok isa· 
ar Ydolunmuş , Sidibarani ile 

1 asında büyük otomobil nak-
ış~tı tahşidahr.da yangınlar 

ır. Ertmili'de yer~e bulunan 
a~ tanarc üzerine yapılan 

0ınbalar tayyarelerin ara· 
Ctek h asarat yapmıştır . Ce-
tikadak· h 1 . . it 

1 
ı ava kuvvet erımız 

tı a Yan somalisindc:ki tayyare 
1 bombardıman etmiş , han· 

\'e b" li •nalarda yangınlar çıka-

dila~eşistanda Ladello 'ya da 
flıış, burada da hangarlarla 

• rtı h h " As u ım hasaral yapılmıştır • 
ap ve Diredaud yeniden 

ırrıan edilmiş, yangınlar çıka-

ire . 20 1 . • ( A. A. ) - talyan 
~1 K~?ire ile Mersamatruh 

lngılız hastahanesini bom· 
n et . 1 mış er , hastahane ile ça-
cyyar arabaları mühim hasara 
lard M ır . emurlarla hastalara 
rrıarnıştır. 

l\rnerikan denizal
lngiltereye veriliyor 
<>rk : 20 ( A A. ) - A l 
nıı bildiriyor : Salibi ye ttar 
rdan öt ·ıd·:ı.· .. rtnı ıaıne gore , 
od..ıı o · b eCÇmış azı Amerikan 
'• ın 1 ·ı 
d

. ngı tucyc d f'v ri ta· 
e ılmektcdir. 

SÖZ ( Sah.ip n Baımuharriri 

Ferid Celal Güven 

Kurulu§ Tarıhı : l Kanunusani 1924 

Onaltıncı } ı/ - Sa)'ı 4838 

2t EYL0L 940 Cum.,tesi 

G0NU.EL1K ıSJYASt GAZE!E P. K . 44 5 .Kuruş L _ _) 

ti-Ağustos ayı dış 
caretimizin vaziyeti 
ihracat 3, 162,000 ithalat 4,524,000 liralık 

r·-----------·< i Daladiye ve Gamlen i 
$hakkındaki iddia name t 
t t 1 
t Vichy 20 (a . a.) - Havas: ı 

Ankara: :!O TurksözU muhabirin· 
den) - Agu to~ a.' ı ndaki ihracatımı · 

zın 3 . JIJZ.000 lir:ı ithalat ı m ız da 

-1.334.000 lira olmuştur. Son on ene 

içinde ıı ğuı;tos nylnrındnki ihracatımı· · 
zın ,·:ı snti olarak buçuk milyan lira 

olduğu göz uoUnt' getirilince g çeo 
a' zarfındaki ithalat ve ihracat.mızın 
n~rınal ~cnelerd<!ki d ı ~ ticaret muba· 
delclcrinıizin takriben '• 30 sine tc· 
kabul ettiği nnlaşılmaktadir. 193) se· 
nesinden 1 H:19 ene.,inc kanar gtçen 

• Adllye nezaretinin blldırdl· ı 
ı ğln• gör•, · y ü k•e k •dllet t 
t d ivanının m üdd•lumumi• i, ı * 8. Dela d ier ile general Ga- t 
ı mel in hakkındaki iddiana- ı 
t mesini yüksek d ivan• tevdi ı 
t etmi•tir . t .. --... --.. -----. ·--.... 

10 senelik devre znrfında en az ihra· 
( Gerisi ikinci .. nhifcde) 

Başvekilimiz, ve Meclis 
reisimiz Ankara ya geldi 

• 
Ankara : :?O (Turk oıU \luhabi· 

rinden - Bas\•ckil Doktor Refik 

Sa) dnru bu abah sc.:hrimiıe gclnıi ştir. 

Saydam hnrnrctle knrsılannıış tır. 

Aııknrn : ;?0 Turk o~u muhnbi· 
. d ) Birknç guııdcnlı c ri intıh a p 

rın en -
dairesi olnn Çnnkırı vila~ etinde tc.:t 
kikltrdc bulunmakta olan Bu~ uk Mil· 

·let Mc:cli , i reisimiz A.bdulhnlık Ren· 

da ve diğt:r Çankırı mebusları dun 

Z ld .. k treni\ le sthrimiıe dönmU1· 
~ongu .. w 

]erdir. 
Mt:di .. reisimiz istns\ onda birçok 

ze,•nt tıırafından istikbal olunmustnr. 

11z;;F:;;;-~j dün k•pandı 
lz mir : 20 (Hu· f ._ 

ausi ) - Fuar buge
ce töre nle kapan· • 

mıttır. 

Rt mımı }:r f n u m j 
bır s runiJ u usbıt ~ or ~ 
----~ 

Macar - Romen 
H UD UT 

Komisyonu 
Budapeşte : W (a.a) - Kat'i hu

dudu tayin edecek ol.ın Macar- Ro· 
men komisyonu dün toplanmıştı,. 

RO MA KONUŞMASI 
ROMA : 20 (a a - Duçe dün 

Öğleden sonra Alman haı icıye nazırını 
kabul etmiştır. h:ı saat sur en bu gı;>· 
ruşmede Cıyano ile ıki memleket se
fırlcri de hazır bulunmı ştur. 

SURIYEDE 
SON DURUM 

• 
IR~K llÜKÜMETI SU· 
R IYE'Yl ViKAYE l iN 
F R ANSIZ BOKOME J • 
NE MORACAAT ı-:rrı 

• 
Kahir e ; 20 (ıı . a .) Royter : Bu· 

raya gelen haberlere göre, Suriycliler
ltalyao mlltartke kopai<ıyosıuna karf1t 
gittikçe daha buyuk hu~um ct 8ö,t er · 
mc.-'kteJir ler. 

Bir Alman komi yoounun lta lyanı 
komisyonu ile faal bir surette iş be· 
raber l iği yaphlı hakkındaki haberler 
teyid edilmemiş c de bö_yle bir ko · 
misyonun Suriyeyc geldiği zanedilıne
mektedir. Arap ajan~rnın ögrendiginc 
göre, Irak hukumeti ehemmiyetle mU• 
dnhale\le bulunarak Vişi bukumetinc 
Suriye ve Lubnanlıluın menfaatlerini 
mUdaf aa etmesini , bu iki mem lelLette 
demokrasi ha_yntını n tt:krnr tc i~iniı 

İstemiştir. 

JAPONLARIN 
ÜLTİMATOMU 
L\\ PARATOR UN RJ:<:lSLIC ,iNDE 
DON JÇTlı\\A ETTİ 

Hon-Kong : 20 ( a.a ) - Royter 
bildirivor: japonlann Hindıçıniye 72' 
saatlık bır ültimatom verdıkleri haberi 
henüz teeyyüt ctmcmiştfr. 

Tokyo : :ZO (a.a) - Dün impara
torun rei lığinde vapılan çok mühim 
bir toplantı üç saat sürmüştür. Bu iç· 
timada mühim milli işler görüşülmüştür_ 

Romanyanı n Alma nyaya 
verdiği pe trol mikdarı 

Bükreş : 20 (a a) - Romanya 
Almanyaya ayda 130,000 ton pet· 
rol vermeyi taahhüt etmiş olduAu 
halde Almaııya 85,000 tondan daha 
az satın almaktadır. 

Bunun sebebi nakliyatta~i büyük 
zorluk lardır. Şımdiki ıhracatın da 
yüz de oııbeş aza lacağı der pış tdil· 
mektedir. 



Ağostos ayı ayı içinde 
dış ticaretimizin vaziyeti 

( Birinci sahifeden artan) 

12 
A 

cat yapılan 19:~5 senesi temmuzuna 
nazaran ihracatımızda ancak % 1ti 
bir gerileme ve en az ithalat yapılan 
1933 senesi haziranına nazaran naza· 
ran da ithalatımızda bilakis % 7 bir 
fazlalık bulundugu görUlm~ktedir. Ab· 
lukaya dahil olan ve aylardanberi 
dış ticaret istati.ı.:ikleri neşrt:tmiytn 

bitaraf veya muharip birçok A\•rupa 
memleketlerinde dış ticaret hacminin 
bize nazaran daha buyuk nispetlerde 

1

·Şehirde korunma siperle 1 
ri ve sığınaklar meselesi 

Telefon tt 1 

" işleri ilet y 

~ 2 
Şehrimizde te51 

11I 

Otomatik Tel~foo !İ 
raltında ve yerÜ 5111 

bulunan tesisat jlefl ~ 
raltı hilfriyatları t~oC 

gerilemiş oldugu nazarı dik.kate alı· 
Hemşerilerin bu işe ehemmiyet vermesi lazımdır 

nınca elde edilen bu neticeden de Şehirde her ev sahibinin evin 
memnun olmad icabeder. muhitinde .korunma siperleri ve sı· 

-·- ğınaklar insasının faydaları büyük-

Basaraby adaki Almanları tür. 

ve bir ~ovyet hareketi A. Evlerde ve aparmanlarda 
yapılan sığınaklardan maksat, bina 

Bükreş : ~O ( A. A. ) - Royter yıkıldığı zaman ankaz altında kal-:

bildiriyor : Basarabyadaki Alman-

ları alacak olan kamyonlar Sov 

yetler tarafından hudutta durdurul
muşlardır . Sovyetler mültecilerin 

hududa kadar bizzat kendileri ta· 
wafından nak !edileceğini bildirmiş· 

!erdir . 

Avustrafyada yeniden 
asker kaydı başlıyor 

Melborn : 20 ( A. A. )- Avus· 

1ralya başvekili pek yakında A\ıUS· 

tralya imparatorluk kuvvetleri için 

asker kaydine tekrar başlanacağım 

'Ve Avustralya kıtaatının pek yakın

-da ltalyanlarla muharebe edeceğini, 
söylemiş, Avustralyaya kanalı açtk 
tutmak ve Almanyanın yardımcı r 

ltalyanın Akdenizde hakim olmasına j 
mani olmak için bu lazımdır . de· 

miştir. 

Adana lisesi müdürlüğü 
Adana erkek lisesi müdürlüğüne 

terfian Sivas öğretmen okulu direk 

törü Rasim Başgözün tayin edildiği 

ni haber aldık. 

Türk Hava Kurumuna 

Aza Olunuz 

makdan ve bomba p:nçalannın te· 

sirindm kurtulmaktır. Hariçte patla· 

yan yüksek infilaklı bombahrın te· 

siriyle bina yıkıldığı zama sığnak ta· 

vanı çökmemelidir. Bunun için apart· 

mantarda yapılacak sığnaklar mut. 

laka bir mühendis tarafından görül· 

meli ve nizamnameye uygun vasıfta 

yapılmalıdır. Fena ve gayrı fenni 

yapılmış sığınaklar faydadan ziyade 

zarar verirler. 

B, Müsait bahçe veya avlusu 

olan veya cıvarında derhal dağılma· 

ya müsait boş yerler bulunan bina· 

Jarda !-lğnak yapmayıp o yerlerde 

talimatnamesine uygün şekilde ko· 

runma hendtği yapmak tc1cih edil· 

melidir. 

C. Akşap evlerde sığoak yapıl· 

maz. Böyle binalarda oturmak mec-

buriyetinde olanlar, ancak korunma 

siperlerinden istifada ederler. 

D. Mühim askeri hedefler cıva· 

rında ve umumi yangıe tehlikesine 

maruz sık ahşap mahallelerde otu
ranlar, icabında buralardan uzaklaş · 

mak için tedbir almalıdırlar. 

E. Toplu korunma İçin umuıni 

sığnaklar yerine korunma sipederi 

yapmak tercik olunmalıdır. 

Seyhan Vali Muavinliği 
Konya vali muavini Bay Ati Rıza'nın 

vilayetimiz vali muavinliğine tayin edil· 

1 
diği haber alınmıştır. 

Köy Enstitüsüne alınacak 
yeni altmış talebe 

Köy mekteblerinden mezun köy 
çocuklarından Haruniye (Düziçi) köy 
Enstıtüsüne tekrar 60 talebe daha 
alınması Maarif Vekilliğinden vila· 
yete bildiıilmiştir. 

·Maarif Memurlukları 

inhilal edecek olan Bahçe, Ka· 
dirli, Saimbeyli kazaları Maarıf me· 
muıluklariyle Ceyhan ve Adana 
merkezinde- münhal başmua!Jimlik· 

lere ve Misis nahiyesi başmuallim· 
liğine istekli buluoan mual!imlerin 
25 Eylille kadar müracaat etme· 
leri Maarif müdürlüğünce mekteble
re tamim en yazılmıştır. 

Ziraat mektebi müdürü 

Ziraat mektebi mü~ürü Bay 
Muzzaffer mezuniyetini kullanarak 
vazifesi başına dönmüştür. Ziraat 
Mektebiyle Ziraat mektebi makinist 
kısmına alınacak talebelerin tef Jiki· 
ne başlanmıştır. 

Maarif kadrosund'a 

Ceyhan C01mhuriyet ilk mektebi 
baş mu ıllimi lrf ,m Baykal, Bahçe 
merkez ilk mektebi muallimi Şerif 
Sombay, Ü.imaniye 7 kanunusani ilk 
mektebi muallimi Faik Tek ve Tufan 
Erğene Haruniye · (Düziçi) Köy Ens· 
titüsü muallimliklerine tayin edil· 
mişlerdir. 

rr=======================================================~ 

JI H E R 9 U N B 1 R F 1 K R A il 
~=========================~ G========================.dJ 

Karakii.şi hükii.m dediğin ... 
Karaku~un huzuruna bir gUn kanter içinde iki kişi 

·ıgirdi : 

- Bir adam bizim sakallarımızı yoldu. Kendi~indeo 
davacıyız, dediler. 

Karakol kendisinden şikayet edilen adamı arattırıp 
buldurdu. Yanına getirdi. Şikayetçilerle şikayet edileni 
dinledi. Sakal yolduğu iddia edilen adam çok gençti. 
!Karakuş dedi ki: 

- Davanızı dinledim. Siz haklısınız. Benim bu hu· 
husta vereceğim karar ~izlerin de onun sakahnı yolma• 
.nızdır . 

Bunun Uzerine adamlarmı ça3ırtap: < Şu iki adamı 

hapsedin , tii ki ~u adamın sakalı yolullacak derece.re 
gelioceye kadar, dedi. Şikayetçiler: 

- Nasıl ol ur efendim, dediler. Bu gencin snkı.lı 

beş senede ancak yolunacak hale gelir. Biz o zamana 
kl\dar neden hapis duralım. Karakuş kızdı: 

- Be"n .şimdi sizi salıvereyim. Fakat bu adamın 

sakalı çıkınca sizi nn .. ıl buldurup da hukrnUnU _veı-ille 

getireyim. Sizi bul:ı.maıo:s:ım bende hlkkınız kalır ve zU· 
lum etmiş olurum. Bu yUzden sakalı çıkıncaya kadar 
bir yere gitmemeni~ lazımdır. 

Cevabını verdi. 
Şikayetçiler bu karar karşı~ında davalarından fen.· 

gat edip n.ıpı;e girmekten kurtuldulaı-. * * * 

beton küotler yerterıl 
o~acıklar da ikrtl' 

Yer üstü tesisat•0:ıı 
rekler ise itaıaın e .~ lti 

Bu işlerde kullanılıll şıı' k 
nilen bakır ve kıJ' 1 

bir kısmı gelmiştir· /ic 

Kitap depos.tJ. ~az 
.. ıı· b•"' aa yuz e ı ., 

.. > 
Maarif Vekilhl1 dı'ıMü 

y.ıyınevine düne k~ 
1 

a 
ların sayısı t50 bıııo,- t 

b'f • 
ro tesisatının 1 ,,~ at 
için hummalı bir t• 
yınevi memuru BaY dl 

·f· ıe kitabların tasnı ıy. 
\',ot 

maktadır. Yayıoe ~la 
tuam ın o:ıbinlerce 

11 'Ten 
mektedir. of t.d 

Ceyhan S~ 
111
Atir 

b. eSI 
Beden ter ıy d• tı 

daki teftişleri sırası~,,e Jia . 
Terbiyesi mükellene sı1'• 81 

ahS 
vermiş ve spor s aı• 
· · l"k d. ek ar ıstım a e ııec . ti 
rak istimlak keyfıYe hn 
geçmiştir. l7J . 

Arkadaşırll d ~ ıın 
Antebli Mehıııeo d rn 

isminde biri Ô ~ '~eıı ~ ~ 
lutu bir hiç yüıı.ı~ed• e;.1 

lamıştır. Yaralı " 1 

mış, carT ~·;~~~ lef 

. e g 
Hergün evırP ~·' 

tedavi ederek, ya j 
recden beni kurta'~o 
yakın bir alak~ O .1 
Belediye h~kiın• ·ıh•ff' ' 
şükranlarımın bı ·..ıı~' 

• r,\'ll>" .it 
sırasında benı _' I•'"' 

1 tahriri ve şif ahı 0 ~ 
nisinde bulunınak 

d• 
arkadaşlarıcna ·yle 
gazeteniz delaletı 
derim. 

b "''(JJ Avcılar a, •' .. s• 
ilk kaf ıle bugufJ ana 
ci kafile pazal' g ,~ 
da kamyonlarla e b 

.... d Mısıse 
sı onun en 
tir. 11pl 

K 1.. merJJ5 .• ı 
u up . 1ıırı"' 

teşrifleri rıca 0 



TORKSOZO 3 Sahife 

ltKSözti j 
CÜNOEUı( CAZETI: - ADANA 

,.._ .. rtları--
12 Aylık l'WO Kuruş 
ylık da ıabone yapılır 

l-Vış memleketler için 
Abone bedclı degipnez 
Yalnız posta masrafı 

ıaml'Mdiür. 
2 - il.anlar için idareye 
muracaat edılmelıdir . 

nsa hariciye 
ırının beyanıitı 

. " 
cı politikamız,dahili 

111rnaya bağbchr ,, 

hy : 20 ( A A. ) - Ameri· 
ctccilcr birtiti ziyafetinde 

~•riciye nazarı Rodvar de· 

.. lcfllleke impuatorlutunun 

\
lllina etimiülen gelditi lc'a· 
e . aun ~ele Çalışacıtiı . 
tor, iıleri hariç olomk iiıere 
rbtatimiz mıhduttnr . Ha· 
~tıkam.ız, dahili politikanıo 

hatlıdır • Frvııa eaki 
le İJQuJa~itı müNırekeııin 

Ye düriilt olamak tatbikine 
lir, FPIBH ım~n çe
. F •kat üst üste yaptlmacta 

. hribat ve f acialıran karşısın 
z: kalamaz , bunların biran ......... __ . 
~ butma11n1 temenni 

ateşeleri . 
11Rlon : 20 ( A. A. )- Ya· 

111etnlelcetlenlıki vaziyetin l'i· 
ha iyi takip için deniuşın 
~n çotaltalacatı zaonedil 
ır, 

~ Londra 
nrutıarebesi,, 

Pravda gazetesinin şayanı 
dikkat bir makalesi 

Moskova : 20 ( a.a ) - Pravda 
gazetesi "Londra muharebesi,, baş· 
lığı yazaımdı: 

"- Almın havı kuvvetleri ha· 
kimiyetlerini takviyeye ve İngiliz 
hava müdıfH ıiatemioi yarmağa 
muvaffak olmedlilça lngiltere üıerin· 
dek: ltava muharebeleri Almın ha· 
va kuwetleri için Ba1Çtka ve Fran· 
H muharebelRinden çok daha yo 
rucudur. logiliz baı lı:umındanlığı 
Alaten~ tetehıbiliiniin Aftnan· 
lar riçin daha az müıtid bir zamana 
an.ata ~e llava mücsdetuini ıazat· 
m•ta çalışm,ktadır. 

Her ilci ıarafta mücadelede Lond 
ra m6bare~esinin bir tıiet hale oldu· 
junu anlamıı bulunuyor. Fakat mü· 
cadele bu ıiddeti ile daha çok de· 

vam c:demu .. Hücum eden tarafın 
bizzat vaıiyetin icablarına tabi ola· 

cNı aman yaklafıyor. Yini Alman 
istifi kuvvetlerinin 9 aıırdanberi 
lattlt.r•yi bir ka&Un tibi ......... 
etmiı olm mlc «ilPm.etf elk tebli· 
keli su sabııanı geçmete karar ver 
mek mecburiyetinde bulunacliı 'saat 

yaldaııyor. 

M191r kdliaesintlıe çelıfftla 
Kahire ~ 20 ( A A. ) - Hüku 

met vaziyeti yakandan takibctmek 
tedir. Kabine bugün de toplanacak 

tar • 

rrı«ıt Of AN fA 
2 

". D ' AYtD OARNETT 

dıs· işte bu kabildendir ki, daha bir müddet ev~l ktn· 
a ıne ilk defa rast gelditim ve kim oldntumu b~lmly~n bır 
dern bana David Gamet'in [•] öldiiiüDü v.e ölumune de, 

tzıyet ettiti bir kedinin 151raıasırun •ebeb oldujıınu anlattı. 
\'e r.aten bir hayli zamandanberi onun tahammül edilmez bır 
:~anı haline geı.w oldutunu ve ölümüyle arkadaşlarının ken· 
sınden kurtulmuş oldutunu ilave etti. 

h 8izzat kendime ait olan bu hikayeyi işittiğim zaman 
f oşUina tiUf. ve cid'dt olarak zannediyorum ki, benim . ıçin 
'l aydalı da oldu. Çünkü, bu andan itibaren kendimi her ışltı· 
,:~ ~nmak zaafından korumağa ahftrm. ikinci blf tabıa~ 
rn 

ıbı ve temaoıiylc septik oldum. Şimdi artık, tam clelıUen 
evcut d A-"I . . · • k' eter b eaı se, hıç bır şeye inanmıyorum. Çok emınım. 

1
• 

• ı ... anlablnlenn onda birine inaamış olsaydım sıze 
n attıt•m b h"k . k y-ın.ta . " 1 iyeyı hakikaten mutabık elarak ortaya o 

çotu ':'kin kalnuyacaktı. Çünkü, topladrtım mllômalııt bır 
v Y ' yalan veyahut da ya inanılmıyacak kadar 111durtna 
c Yahutta t h ' · • 8 akkUk etmemiş vak'alara uyg-un detıldi. Halta 

~·) K~ .. Mırıri 

Alman üslerine 
yeni hücumlar 

Bir Alman torpidosu 
tahrip edildi 

Londra : 20 (a.a) - Havı neza· 
retinin tebliti: Bombardıman byya
relerimiz evvelki gece Holl_..a, Bel 
Çika ve fo'ransa sahillerindeki liman· 

İtalyan kuvvetini 
denizden taciz 
L~ra: 20 ( A. A. )- Amiral· 

lık dairesi tebtiti: Akdeniz bahriye 
cüzütaıhlarmı bib1ıda halyan ileri 
hareketlerinin ıimal cenahını ticiz.e 
devam ediyor. Salbuma giden s•hil 
yolu yakından bombardıman ttlil 
miı, Siddibarani'ueki düşman taliaş
şütlerine hücum edılmiştir . Deniz 

lan bombardıman etmit, düşmanın tayyırelerıni bir ticaret vapurunu 
iitila planlarını bozma,. d ~· evam ... y· • yakmtşl•r bi t "d h ·u · lemiıtir. ' r orpı o mu noına 

batumıılardır. Akdenizin şimalişar· 
Birçok haaarat yapılmıı, yangın ~ i mınlakuında düşman tayyar~le· 

lar çıkarılmıştır. Diger tayyareleri · · rının bir vapur kafilemize ve bu 
miz de garbi Almaoyadaki tevzi ı .. fit ~• e)i hin1ayc eden harp gemile· 
merkezlerine, şimal denizinde gemi rimize yaptıkbrı hücumlardan bir 
kafitelerine hücum etmiı ,bir torpİ· netiee alımamıştardır. 

doya tam isabetler kaydeJilmiştir . 

Hu hücum1um en şiddetlisi Havr 

limanına ol mut tur, Ve beş .saat ka · 
dar sürmüştür. 

Alman gazeteleri intıkam 
ab11111aslftı te\ep ediyor 

Berlin : 20 ( A. A. ) - Alamı 
gazcteltri, lngiliz tayyareleri tara: 

fından Betn üzerine yapdan baskın 
balclcında ,Sctd"1i rdiiratta f»UPu\r 
mat• ve wua b\titamı yüz milli 
fazlasiyle aJuıacatanı yazmaktadır. 

Konsoloslar arasında 
Ankara : 20 ( Türksözü muhı· 

birinden ) - lskenderiye baş kon· 
soloılutuna ıabık Pariı bıf kon· 
ıo'oıu B. Firuz Kesim ve yeniden 
ihdas edilen Bıara konsoloıluturta 
sabık Bari baş konıoloıu 8. lsmail 
Hakkı Okdıy tayin edilmiıtir. 

.ŞEHiRDE HAVA 
Şehrimizde clün gökyüzü aÇJ\, 

hava b .. fıf rüzgarlı idi. 

En ço'< sıca1c gôll'ede 36 deft· 
ceyi i>WIBUflU 

Almanlar Londraya 
topla ateş ediyorlar 

Nev,oık : 2U ı. a. - Tas ajansı 
tMditr,or: AnoeUted Pren'ın bir 
ta.berine na:r.aun f'rınsız sahillerin· 

de bulunan Almın tophra Londra 

ya endaht 'lm~te başlamıılardır . 

İngiliz - Meksika 
münasebetleri 

Londra : 20 ( 'A. A. ) - 1938 
yılında inkttaa tı'tnyan lngil • Mek· 
ıika münasebetlerının tekrar tesisi 

1 için göıüşmelu devam etmc!k~dir. 

bir çok okuyuculanmı daha ziyaCie eğlendırecetinde ışilphem 
bdlunmıyan bir çok süslü malünıatı da tamamiyle altım. Fık· 
rimce doğruluğu hakkında en kuçük şüphe uyandıran bir 

hikayeden okuyucu çok az zevk duyar. 

Hikayemize dönelim: B. Tebrick memlekette daha 
ziyade oturacak olursa komşularının, sırrını keşıf hususunda 
tecessüsleri büsbütün artacağını anladığından bır seyahahn 
kendisi için arbk mecburi olduğuna hukmettı. Bu meseleyı 

~~un ~ü~de_t düşündükten sonra projelerinın tatbıki içın en 
ıyı yerın ıhtıyar Nannı'nin köy kulubesi oldutuna karar verdi. 
Kulube Stokoe'den otuz mil uzakta idı. Bu, koyler arasında 
şarkı Tombutku Londraya olan mesafesı kadar uzak bir me· 
safe sayılabilırdi. Bundan başka, kulube Tongley'ye de çok 
yakındı. Çocukluğundanberı tarudıtı içın kansının da hoıuna 
gt~ecek ve yabancılık hissetmiyecektı. Kwube ~k yalnızdı. 
Cıvannda bqka hıç bir kasaba ve köy yoktu. en muhım ve 
en yakın bina olarak Tanrley Hail vardı. Ve şimdi bu şatoda · 
senenin milhim bır kısmında kimse oturmuyordu. Dığ'er taraf· 
tan, bu yer defiftlrme kendiılinı, sJrrıhı dttcr başka birinine 

daha ifşaya mecbur etmiyecekti. Çünkü, oralia Nannı'nin bğ
lundan başka kimse yoktu. Bu adamın karısı ölmüştü. Kendısi 
daıma hançte çalışıyor ve yalnız akşamları kuluheye donu· 
yordu. Daha ıyi•ı Sdtırdı. Ve biraz da ıtbtalca idı B ı..-nd · ld k hi · unun ıçın 
·~ ısını a at~ ç te guç bir ıı değildı. Fılhakıka Nan· 
nanın torunu kuçuk Polly de vardı Fakat 8 T b . k 

d h k 
· • · e ne onun 

mevcu ıyetını ıç a lına getırmemış veyah l t t 1 k 
k i 

u a e ıh eh ola· 
nwyaca b r bebek saymış olacakb. 

-Sonu Var.-
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SUVARE 

8.45 
Bugün giindüz 2.30 matine

sinden itibaren 

DAHi BESTEKAR 

JOHAN STRAUS'un 
Ölmez Eseri 

1 BÜYÜK VALS 
Orijinal Kopyesi 

Toplıyacağı takdir ve hayranlığı asırlarca muhafaza edecek bir 
harika ... Sonsuz alkışlarla selamlanacak eşsiz bir san'at abidesidir. 

İlaveten : George Obrien'in 
Fevkalade meraklı heyecan ve sergüzeşt filmi 

Kanunsuzlar Treni 
:_Telefon ------- 250 = 

ilin 
Adana Kız lisesi müdürlüğünden: 

En:akın cinsi Mikdan muhammen bedeli 0/ı7,5teminat tutarı 

Koyun eti 9000 kilo 38 kuruş 256.50 

Süt 2000 " 
12 " 

18, 

Kuru soğan 2000 " 
6 " 9. 

Salça 500 " 
25 

" 
9.38 

Zeytin 300 " 
30 

" 
6.75 

Patates 2000 
" 

6 " 
9.45 

Yoğurt 3500 ,, 13 
" 

34.13 

Kuru fasulya 
(maden) 2000 " 

20 
" 

30. 

Beyaz peynir 1000 
" 

50 
" 

37.50 

Kaşar 700 ,. 60 
" 

3 l.50 

Sabun (Milis) 1000 
" 

40 ,, 30. 

Çamaşır sodası 250 
" 

10 ,. 1.88 

Pirinç 3000 
" 

28 ,. 63. 
Zt:ytin yatı 
(birinci nevi) 1500 

" 
70 " 

78.75 

Ekm~k birinci 
nt'VI 25000 

" 
10,5 .. 281.25 

Sadeyağ (birinci 
nevi) 2000 

" 
115 " 

172 50 

Kok kömürü 4 ton 35lı0 
" 

10.SO 
Griple maden 
kömürü 50 

" 
2500 

" 93.75 

Kırılmıf meşe 

odunu 10000 
" 1,25 " 9.38 

1- Adana Kız Lis~si pansiyonunu 1-10- 1940 tarihinden 31-5-

1941 tarihine kadar selciz azlık muhtelif yiytcek ve yakacakları 3- 9-

1940 tar ihindf.n itibaren 20 gün müddetle açık ekıiltm.-ye konmuştur. 

2- Eksiltme Seyhan Maarif n iidürlüAürıde 24 EylUI ısdıgünü tam 

saat 9 da toplamc.ık olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa)ılı kanunun 2- 3 üncü madde· 

leri mucibince lazım olan veaaiki ile yüzde 7,5 nisbctinde muvakkat te 

minatlarını eksiltme saatinden evvel mal sandıtına yatırmaları lizımdır. 

4- Şartnameyi iÖrmek istiyenlerin pazardan madı her gün pansi-, 
yon muh11ebeıine baı vurmaları 12278 3-10- 15- 21 

ilan 
Adana Askeri satınalma 

Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli 
Lira 

Çul 5000 25000 
Kıl kolan 5000 27 50 

1 - Yukarıda cins ve miktariyle muhammen bedel'
minı.tları yazılı iki kalem mütabiye malzemesi pızarhk 

2- Pazarlığı 30- 9-940 pazartesi günü saat 10 da 
11tınal111a komisyonunda yapılacaktır. Şartnameleri Aok 
vizım amirlikleri ve komisyonumuzda h~r gün görülebi~· 

3- lıteklilerin Belli gün ve saatta teminıtlariyle b' 
alma komisyonuna müracaatları. 1233 l 

Halkevi ReisliğindeJJ ' 

Konferans, (Konser, Halk Türk 

23- 9 - 940 pazartesi günü saat 2 l de Evimiz sıl 
mevzulu bir konferans ve ayrıca orkestramız ve halk 
tarafından konser verilecektir. 

Giriş Serbesttir 
12332 21 -

,,--T-ü-rk_N_e_b_a-ti-Ya J 

Limited Şirketi 
Milli Mensucat fabrikası yanındaki Prese fabrikamız f 

tir. Fabrikamız geniş ambarları ve son sistem ı>reıesi ile 
rini heryerden ziyade memnun edecek vaziyettedir. Pı 
mızı prese etttirenler her bakımdan kirlı çikarlar; d 
Fabrika idareıine mürac11t edilmesi müıterilerimizin meJ 
dandır. 3-6 J,303 

Çiftçi birliğinden: i------
Çıftçimiz ahval dolayııile ecnebi 1 

memleketlerden gelen Ziraat makine 1 
ve aletlerini tedarik edemeditinden 
Çukurovının iıtihıal kudretini mu
hıf aza edebilmek gayesile çiftçinin 
mühtıç oldutu makinelerin celbi CiNSi 

husuıunda Birlitimiz Hükumetimiz 
nezdinde bir teşebbüs yapmıta ka 
rar verditinden hernevi makine ve 
ziraat. aletlerine ihtiyacı olanların 

isimlerini Birlitimize kaydettirme· 
leri ehemminetle ilan olunur. 

12326 20-21 

inhisarlar Adana başmü
düı lü ğünden: 

Akçı deniz tuzl111 civarındaki 
kulaklarda tebellür edüp istihsal e· 
dilecek olan tahminen ve muham 
men bedeli on bir bin lira olarak 
tesbit olunan bin ton çuvallı ve dök 
me tuzun mahallinden Adanadı in· 
hisarlar Başmüdürlütünce gösterile· 
cek anbırları kadar taımma11 ve 
Adınada boııltılm111 veya çuvallı 
olarak anbarlara istif edilmeıi iıi 
Baımüdürlükte mevcut ıartnamHi 
mucibince 19/9/940 tarihinden 23/ 
91940 gününe kadar dört gün müd
detle ve pazarlık suretiyle eksitme· 
ye konulmuştur. 

Taliplerin teminat akçasiyle be
raber yevmi muıyyende saat onbir
de Başmüdürlükteki komaiyonı mü 

rıcaatları liin olunur. 
12321 19- 20- 21 

... utlu 

Susaam 
K-:-buğd-;y-
8utday To. 

" yerli 
Arpa 
Yulaf 

Bu 
Nöbetçi 

Ali Nasibi 

Yıtcami Y 

Macid 
Adına Türk,öıl 



~. 

~ir erk "' .. ege aşık 
uç genç kız .... 

' ~ıye kad k ı ve k ar vu u bulan cina· 
• 1 avgaların hep k'.adın yü . 

ış ~ndiğini duyar, dururduk. 

/ e~ ek yüzünden üç kız bi. 
,f,flr · b" f"..' mış, ır tanesi yediği da 

Yaralanmıştır. 

~ızlar ş· l"d /# ışı e oturan Güzide 

~ ~adriyedir. Her üçü de 

kaşık otmuş ve bunu biri· 

ıskanmıya başlamışlardır. 

dt l\adriye hepsinden daha 

,./~Undan Güzide ile Suzan 

"fİ~ ış v e Zincirlikuyuda 

r ele -çı' k ·k· · b" ı·k kiri 6 "" • rere . ı ısı ır ı 
Yey! bır haylı dövmüşler· 

1 
aftan . 
lük Yctışenler kızı ellerin 

1 
le kurtarmışlar ve müte· 

arı c ·· "· urmü meşhut mahke· 
·ırtr . 1 

mış erdir. 

ilu CÜ •• h hk 
1 

rmu meş ut ma e· 
arırı suç b"t .. .. unu sa ı gormuş, 

R'Üıı hapis, 26 lira para ce· 
841 

küçük olan Güzini de 2 •e b 
tt ~ş lira para cezasına 

li tnııtir. 

;; Yaz k•t ? 
1
,,.- ı ap nedir 
JtJ 

•n b aşka da (falanca devlet 

P ... Yahut "Mavi kitap,, neş· ! 
ede · · ·ı· ışıtı ıyor. 

d~ renklerle ifade edilen ki 
1 Plonı · ası muhaberelerin• ih-

~~ Kablarının rengine g

0

öre 

'· Her devlet başka bir 
Vı:ni f •
1 

ş ır. Mesela Fransanınki 
tere . k" . 1 nın ı mavı, talyanmki 
stury M a - acar impara· 

Urık· k 1 ırmızı idi. 

t.... tılar da bu cümled~n ola
,.l k" ıtap ?neşrediyorlar. 

is ta 
t 

nda bir maden kuyusun· 
!!tk"k 

b
• 1 at yapmak için buraya 
1 "h i . rnu endisler birer birer 
Çındc "ld- ··ı· 1'r o uru üyordu . Yer· 

• Oos bdındaki adam bize 
1Yen k bah ~yunlln tehlikeli oldu· 

ıv Ad" sedıyor,içeriye inmememizi 
f'.J.ı 1Yordu. 

farn "<>t • • S uz ışçı bizi bırakıp 
adc~e d - k' . .... ort ışı kaldık . 

de -rnutemadiyen acı mek· 
Yordu le. Dorring'i gömdük· 
sıra 1-io 1 ' 1 . . 

1 
. v es e gc mıştı . 

lf ırn· · ıl ızı reddetmedi : Hogo· 

~
e a.cak ufak bir işim var . 
Yıın haıırım d d" .. 

et 
. · ,, e ı ve uç 
ıstedi s a _ _ · onra Boe;otaya 

',,:huçu~iiz onun korktuğunu 
a don .. 

' aeıt k memek uzerc gitti· 
• 1 • 

. /.' üç .~ün sonra onu tekrar 
~orunce hayret içinde kal-

k~d!~t sonra ~~u da kuyu
sonra bırınci yan ga. 

.. -.. _ .. ._ _____________ ................ , 
ı - • 
$ YAPTIGIMIZ KÜÇÜK ETÜOLER * , _________ ... ._ ________________ ._.. 

On iki Adalardan birisi 
adası Rodos 

-----------------~~~~ . lngiliz deniz kuvvetlerine m~nsup 
tayyareler Rodo~u bombardıman etmiş 
!erdir. 

Anadolunun cenubu garbi sahille
rine pek yakın olan oniki ada ile bir-

likte vaktiyle Anadolu ve Yunanistan 
arasında bir toprak geçidi teşkil ettiği 

l~G ILİZ DENiZ KUVVETLER! TARAFl~DAN I IE,\lEN' 

IIE.RGÜN B0;\\8ARDIMAN t<:DlLEN BU ADANI DÜNKÜ VE 

B UG ÜNK Ü VAZiYETiNE BİR GÖZ A'f.\\AK FAYDASIZ OL

,\\IYACAKTIR. 

• 
binnazariye farzedilen Rodos, 1,404 
kilometre murabbaı mesahasındadı ; 
41,500 nüfusu vardır. Merkezi kendi 

adiyle anılan Rodos şehridir. 

Rodos'un ismi ilah Neptün'ün kı· 
zından alınmadır. Efsaneye nazaran 
bu ada, suların sinesinden çıktıktan 
sonra Telşin'ler tarafından vatan itti· 

haz edilmiş, derken Pelasge'lerce. Gi· 

ridlilerce ve Argien'lerce :müstemleke 

yapılmıştır. Bunlar Rodosta lalisos, 
Camiros, Lindo-. isimli şehirleri kur· 

muşlardır. 
Ada miladdan dört asır evvel 

İranlıların eline gı:çti. Sonra Tiran

lılara ve derken Atinalılara tabi ol· 

du. 

Rodos şehri 408 tarihinde lru 

rularak merkez rolünü oynamağa 
başladı. Fakat ci,lıangirlerin iştihası 

m da celbettiğinden lskenC!cr butr 

sını zaptetmiştir. 

Miladdan evvel ikinci asra kadar 

bir müddet mGstakil yaşadıktan sorı. 

ra Rodos Romalıların eline düştü. 

Hristiyanlık ; burada erkenden yer

leşti ve kökltşti. 

395 de Şark imparatorluğuna 

tabi kalıp bilahare Arapların istila· 

larına uğradı. Muaviye 653 de islam 

ordularını Rodosa getirmiştir. Fakat 

çok geçmeden Bizans'ılar gene vazi. 

11111111111111111 ~u-· Nu_·· N--~~-0RR
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A'ı:_Yı~~~ 
B iRMiNGHAM ŞEHRi 

Almanların b,ombalamak için epeyce gayret ettikleri şehirlerden biri de 
şüphesiz, burasıdır. Fakat Birmingham, Londranın 160kilometre kadar şimali şar
kisindedir ve Almanlar bu tarafa pek sokıılamamışlardır. Şehir, fngilterenin 
tam ortasındadır. Dünyanın en mühim demir ve çelik sanayii merkezidir. Bu 
şehir Norman istilasından evvel de mevcuddu· Daha 16 ıncı asnn ilk günle 
rinde bu şehir, sanayii ile tanınmıştı. Kama, biçak, sac levha ve nal gibi ba
sit maddeler imalinde şöhret almış nalbantlar ve demirciler yetiştiriyordu. 
ı 7 inci asrın solnarına doğru civardaki zengin kömür ve demir madenleri sebe· 
biyle mühim bir demir sanayii merkezi h~line g~lmeğe b.~ş!adı, bir~enbire b~ 
yüdü. Bu güne kadar şehir civarında lngılterenın en muhım deınır sanayıi 
toplanmıştır. 

Demir çıkarılır, büyük furunla•da eritilir, dökme demir, makine, alet, 
otomobil, ray. lokomotif yapılır. Bunlardan haşka silah , aat, elllktrik aletleri, 
bakır işleri, altın, gümüş işleri, çivi, vida, kalem ucu, düğme, kopça gibi da
ha bin türlü sanayi fabrikaları da bu Cİ\'arda toplanmıştır. ilk buharlı makine
leri James Vatt ve Mathew Boulton bu civarda islah etmişlerdi. Nüfusu l 

milyondur. 

'TÜR KSÖZ Ü'.N ÜN KÜÇÜK il l KAY 11: S 1 ı ----
aa 

<O>Oüım 
!eriye- vasıl olduğu işaretini aldık • 
Fakat sonra h:ç bir haber çıkmadı ; 
ipi yukarı çektik. lp gevşek geliyor· 
du. Bir de ne görelim ? Muhendis 

Hovles ipte yoktu . ipi muayene et· 
tik; bir şey anlayamadık . Yanımda 
son kalan beyaz arkadaşım artık bu 

işten vazgeçiyor; ve : " Ben deli de· 
ğilim yüz dolar iç in hayatımı feda 

edemem diyordu . G özüm düşün· 
celi ileril;~e dogr1:1 bakarken mühen· 

dis Hovles'in bize doğru ilerlediğini 
gördüm. Hiç bir şeyi yoktu ; sap • 

sa~-lamdı. 
Ona doğ"ıu koştuğumuzu görün • 

ce : 11 Arnan telaş edip ıe naıa 1 

dikkati celbetmeyiniz .. dedi. Ve il~
ve etti: " Mesele gayet basittir. Her 
halde aşağıda birisi vardı ve arka. 

daşlarımırı o öldürüyordu . Bunun 
için de .ben Bogotaya gidip kendime 
kurşun ışlemez bir kalkan aldım . ,, 

Bıze sac bir levha gosterdi. " Birin· 
ci galeriy~ vardığ'ım zaman bu çelık 
levhayı yukarıya kaldırdım . Taban· 

camın tetiğini açtım . Daha elli adım 
bile ilerlem~miştim ki bir tabanca se· 

si işittim ve mermi önümde tuttuğum 
levhaya çarp t ı 1 Derhal kendımi yere 
attım.siper aldım; ve ateşe başladım. 

yete hakim oldular. 

Ada sıra ile şu ellere geçti: 

GrelClere, Latinlere, nihayet Ku· 
düsün Sen .. Jan 'övalye)erine ki, Os
manlılar kendileriyle çok uğraşmıştır. 

Türkler 1523 de adayı fethetti

ler. Rodos yirminci asrın başına ka

dar bizde kaldı. 1912 Martında ltal· 
yan filosu burasını muhasara etti 18 
Teşrinievvel 1912 Uşi muahedesiyle 

Rodos İtalyanlara bırakıldı. 

Ada ırkan grek ve Türktür. Ro· 

dosun mahsülleri: Şarap, zeytin, zey

tinyağı, meyveler ... iktisadi faaliyet 

durgundur. 
P.P. 

Mersin Takımı 
lzmire Gidiyor 
lımir : 20 (Türksözü Muhabi· 

rinden) - Mitli küme harici bölge· 
Jer arasında yapılan grup maçların· 
da Çukurova gıubu şampiyonu o 

fan Mersin takımı bu hafta şehrimi· 
ze g e 1 e c e k t i r . Cumartesi 

.gunu DoA-anspor ile, Pa-
zar günü d~ Altınordu ile oynrya· 
caktır. Mersinliler, irup ıampiyonu 
oldukt~n ıonra Aydın şampiyonunu 
yenmiş, Bursa ~ampiyonu Eskişehir 
tekımı ile barabere kalmış ve ancak 
ikinci karşılaşmada son dakikada 
penaltıdan yediği golle mağlup ol· 

muştur. 

Bu itibarla şehrimiz takımlariyle 
yapacağın maçları alakalı olacağı şüp
hesizdir. 

Karşımdaki ateşi kesince koşabildiğim 
kadar süratle ilerledim , yerde hare· 

ketsiz bir adam yatıyordu . Galeriyi 
takibederek gittim . Bir merdivene 
rastladım ve tırmanmağa başladım • 

Bir müddet yükseldikten sonra başım 
bir kapağ'a çarptı . Kapağı açtığım 
zaman kendimi muntazam döşenm•ş 
bir odada buldum. Odayı araştırdım. 

Kimin odac;ı olduğunu ö~renmek için 
merak ediyordum. Masa üzerinde ya· 
zılı kağıtlar buldum. Ktiğıtların biri
sinde " Bu maden benimdir , onu 

ben keşfettim. Hiç kimse ona sahip 
olamaz. ,, diye yazılı idi . Demek ki 
bu adam bizden birisi aşattıya inince 

derhal bu merdivenden bi1.den daha 
çabuk aşağıya iniyor , arkaoiaşımm 

öldürüyor; sonra da evine dönüyor· 
du . 

Peki ama bu katil kimdi ? .. 
" Tabii ihtiyar Tıoos 1 O en aşağı 
otuz kişi öldürmüştü . Ve zannederim 
ki delı idi 1 •. 
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