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Milli Şef'imizin 
izmirlilere iltifatı 

İxmiı·, 23 \AA.)- Mili! Şefimiz Rei~icumhur İsmet İnönu Belediye Re· 
ı~ı Bdıçı:t Uza n~agıJ:ıki telgrafı göndermt'k suretiyle iltifatta bulunmuşlardır. 

cDoktor Behçet U" - İzmir - FuarJaki muvaffnk\yetinizden dolayı si· 
tebrik eder , sııyın lzmirlilere refah ve «aadell er dilerim - INONO.» 

'·--···-· 
: DOŞOROLE) 
1 ALMAN TA'' ..... 

YARELERINt 

OEN BlRJSlf 
, VE B lR lNGl· 

* LIZ KÖYLÜ· 

* so ı 
* t--··--· t 

Alman 
büyük 

üslerine 
akınlar 

• 
Limanlarda, depolarda 
Büyük yangınlar çıktı. 

Dört vapur bahrıldı. 

• 
Londra : 23 :(A.A.) - Ilava N~· 

:ıarctinden : Evvelki gece Jngiliz bom• 
bardıman tayyareleri Bulogne etra
fında t.hrib işine muntaum '>uret te 
devam etmiftir. Rahhmda bir petrol 
yangını çakaralmış, havuzlarda motör• 
lu mavnalar yakılmış ve f H>lalarla 
kuvvetli infilaklar işitilmittir. Dön
kerk'de birçok buyuk yangınlar çı· 

karılmı~ ve bu yangınlardan ikisi 75 

kilometreden görlllmu~tur. Ostaod 
limanı yanan bir antreponun alevleri• 

dra'ya 
hlicumlar lngiltere lzmirden 

üzümlerimizi alacak 

( Gerisi UçUncU ~abif ede ) 

Fransız Hindçinisine 
taarruz edildi : 2'd 

~" ' 18 • a.) - Ua,·a ve 
"tttl .. 

lrını.ıı tcl.ıligi: 

t~,~ dun geceki faaliJ eti ,., l 
•rd~ rt er arasıodan vapı. .. , . ~ 

jll.t l ıbard kaldı . Başlı· 
tnlar 0 ndra bölıesi olmuş· 

l... buyuk bir saha Uze· 
... ı~ 
s \'e bazı mevkilerde, 
llrıavj L• l r l .ı uına arında hac;ar• 

• il il' l 

lzmir : 23 ~Turk,özll muhabirin
den) - Duo borsada incir ve U..:Um 

mab,ullt"rİ llzerindc iyi muamel~ olmuş · 

tur. lngilterenin alacai:ı v bin ton U· 

zum muhtelif numaralarına €()re 20.J 
dan 35 kuru~a kadar satılmıştır. 

B. RlBENTROP 
BERLINE DÖNDÜ 

Tokyo : 23 ( A. A. ) - Royter 
bildiriyor: Japon kuvvetleri bu sa
bah Hindiçini üzerinden şimale dotru 
harbsiz ilcrilcmcte başlamışlardır. 

Şanghay : 23 ( A. A. )- Japon
lar dün akşam yetmiş iki ıaatllk ül
timatom mühletleri hitamından iki 
saat evvel Fransız Hindiçinisine ta
arruz cımişlerdir. Haypongtan verilen 
habere göre Fransız kıtaları iki saat 
şiddetli mukavemet etmitlerse de 
gece yarısı muharebeyi kesmişler ve 
bir anlaşma imzalamışlardır. 

h 
tıı terenin do~u cı:nu · 

şe iri 
tı er llzerine bom b:ılar 

l'\•l d i "l er e hasarat olmu~, 
0 oıu Ş ve yaralanmı~tır. 

İncir fiyatlarında inki~:ıf vardır. 
Diğer taraftan inhi~arlar idaresi 

de ~araplık UzUm ~atın almak llzcrc 

memurlarını UzUrn nımtakalttrın:ı söu

Jermi?tir. 

ROMA : !?:-J (A.A.) - ALMAN 
IIARlClYE NAZIRI MUSOLINl 
iLi:•: BiR SAATTAN FAZLA GÖ
RÜŞTÜKTEN SONRA ROMADAN 
AYRILMJŞTlR. 

AVCILAR BAYRAMI 
ÜNYANIN 

a İngiliz paktından 
1DlŞELERİ ı 
: 2·1 ( 

r: p' . ~.a) - Domey ajan· 
·f. asıfıkte lngiliz ve Ame-

11rtıkanlarına aid deveran 
ar J -k' aron resmi makamla-
i endişeler uyandırmıştır. 
alar A 'k h .. 
l merı a arıcıye na· 
n ·ı· Od gı ız ve A vusturalya se-

• G a Yapılan konuşmalardan 

1·11.· azeteler lng'iliz - Ame· 
'~ınj J h . . n aponyaya karşı bir 

" tıkı telakki edilmesi lazım .,az 
d ınakta ve Singapur'un 
onanması tarafından kulla-

k:~~a~ak ihtimallere karşı 1 

nı geldiğini yazmaktaddır. !lıı) rama ı~rır(ı/ı P.den 
t 1 bır azimle mukavemet ı 

PONY A 'NIN , / 

.\K ŞARKTA 
EDfGt YENi 

NiZAM! R 
"§İnci ja/ujemizde ) 

Ya zen 

aacı Güven 

--------
Mıstr harbe 
girecektir 

Bu karar İtalyanın taar· 
ruzu taktirinde verilecek 

Kahire : 23 (a.a) - Mısı~ yük.sek 
memurlarından biri yeni kabıne sıya-
setinin ihtiyatlı bir intizar siy~set! 0 !· 
duğunu, Fakat bunun Mısır cıddı bır 
taarruza maruz kaldığı taktirde muha· 
rebeden imtina ettiği manaMf' tazaıı~ru.n [ 
edemiyeceğini söylemiştir talG_an. 11 ~rı hareketi doğ'rudan doğruya ır 1 1 a b 

tehd di gösterdiği taktirde Mısı: ..har I 

edecektir. 

aı nlnr L'e rlrıl'P.tfıler 

Pazar gUıı U Mi~iste yııpılan av
cılıır bn} ramı ve atıf mtısab:ı kala ı· ı 
nqo'e ve intizıımlıı gemi~tir· 85 Kişi · 
lik bu.l uk avcı k:ıfilcsinin ve 'Uze 

ynkın dcvctlinin i~tirak cltigi bu" bay· 
rnm ve mUsnlıakalnr gUn Un en buyuk 
t'(;le~ce i ve bayramı olmuştur. Da· 
vc:tlıler arnsıııd:ı bulur.an valimiz Bny 
Faik (\tun, Bııyıın Guzide Üı.tUo, C. 
·'luddtiumumi~i Ba\• Ahmed Tevfik 
Ş:ıhr, hakimler, ,.iJfi,·et daire mudur· 
!eri, Beden Terbi.} e i ukanı avcıları· 
mızın bs~ rnmınd:ın derin lıir hıız du 
'\ nrıık beden (crbi ,·esince tt-ı tilı edilen 
ııtı?ları aHıkn} in t~kil.ı (tmi;;l•·rc.lir. 

l Gerisi UçUn.:U ,ııhifede ) 

lngiliz 
topla 

sahilleri 
dövüldü 

Londra : 23 (a.a) - Fransız sa· 
hillcrine yerleştirilmiş olan uzun men
zilli Alman toplan dün iki dafo lngil· 
terenin Manş sahilini bombardıman 

etti. 

INGILTERENIN 
İSTiLASI P L A N 1 

LONDRADAN DÖNEN AMERiKA 
GENEL BURMAY lKiNCi 
BAŞKANININ BEYANATI 

V3şington : 23 (a. a.) - lngillc
rede yaptığı bir turneden dönmU:J
olan Amerika Genel kurmay il .. ioci 
başkanı matbuat memessillerine y ap• 
tığı beyanatta lngiltcrenin uzun bir 
harpten sonra kozonacagına imanı ol
du~uou söylemiş ve lngilterenin istlli
sı imkanının hala mutuş znyiat ver· 
meden yapılamıyacagı veya pt>k yakın· 
da böle bir te~eblıus yapıldığı takdir· 
de kendileri hayrete du~urı:ct:k bir 
istikbal göreceklerini ilave etmiştir. 
General l larbiyc Nıızırına raporonu 
vermiştir. 

Padökale'de fırtına 

Londra : 23 ( A. A. ) - Düıı 
akşam Podökalc'dc şiddetli bir fır 
tına hükiim sürmüştür. 
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Sümerbank Müba-1 

yaaya Devamda 
Sümer Bank Adana pamuk 

mübayaa bürosu müstahsil elin
den yaptığı p a aı u k müba

yaatına muntazaman devam et
mektedir. Hiç bir yanlışlık ve tehire 
meydan verilmemekte, pamuk mü· 

baya•sında esas olan 60 kuruş fiyat 
dahilinde mübayaat hız ve intizamla 

yürümektedir. Düne kadar takriben 
700,000 kilo kababalya ve 500,000 
kilo kütlü mübayaa edilmiştir.. Bi
rinci klevlant daima 59 - 60 ku· 

ıuştan alınmaktadır. Diğer cins pa-

_ç~_ftçinin: istihsal kudreti 
ni muhafaza için çalışma 

Çiftçi Birliği bazı 

Dünya vaziyetinin bugünkü du 
rumu karşısında Adana çif tçi!crinin 

dış memleketlerden ziraat makine-

teşe '3 b üslere geçti 

İlk tedrisat kadrosunda 
Çınarlı mekttbinin geınç ve çı· 

mukların kalitelerine göre fiyatlar )eri tedarik edememeleri gözönüoe 
değişmektedir. Büyük bir sür'atle alınmış ve Adana çittçilerinin istih· 

lışkan mu;ılliınlerinden Bay Akif 
Yüksek Seyhan mektebi başmual 
limliğine terfian ve ualeten tayin 
edilmiştir. Tebrik ederiz. yapılan mübayaa muamelesinden sal ku :lretlerini muhafaza ve idame 

müstahsil memnun kalmakb, tediyat . edebilmeleri maksadiyle çiftçileri· 
İşi dakikası dakikasında yapılmak- 1 mizin mühtaç oldukları makinelerin 

1 

Demirspor-F ener bahçe 
maçı neticesi tadır. 1 ceJbi hususunda hüku.net nezdinde 

Büro amiri ve şefi Bay Nurettin 
Baykal Osmaniye ve Ceyhan tkip
leri üzerinde m•şgul olmakta, kaza· 
Jarımızda yapılan mübayaati kontrol 
ve takib etmektedir. 

Şimali Avrupa 
ile ticaretimiz 

Is tan but : 23 CTüı ksözü mu ha· 

birinden) - Şimal memleketleriyle 

ticari münasebetlerimiz gün geçtik· 

çe inkişafa başlamıştır. Almanya 

transiti ile mal göndı!rmek imkan 

dahiline girmek üzeredir. 

Diin foinlandiyaya 2 \ bin liralı\c 
y2prak tütün, Yunanistana 43 bin 

liralık keten tohumu, lsveçe beş bin 
liralık iç f mdık, Macar is tana 5500 
liralık iç fındı~, lsviçreye 10 bin 
liralık kumdan ve 3 bin liralık iç fın 
dık, Macaristana 7800 liralık pala-

mut tırnağı, Yugoslavyaya 4500 li
ralık balmumu, Almanyaya 19 bin 

liralık yaprak tütün, Yunanistana 

bin liralık tuzlu balık satılmıştır. 

teşebbüs.atta bu'unmıığa karar ve· 
rilmiştir Memnuniyetle haber aldı-

ğımız bu mesele karşısında çiftçile· 

rimiz büyük bir hassasiyet gö.;te

rerek her nevi ziraat makineleri ve 
yedek parçaları için hissett ık '. eri 

ihtiyaçlarını çiftçiler birliğine bild!r· 

meğe b1şlamışlardır. 

Mil i küme şımpıyonu İstanbul 
Fenerbahçe ile Türkiye grup birin· 
cilikleri şamj)iyonu E5ki şehir D~
mir spot futbol takımları arasında 
Ankarada 19 Mayıs g'nçlik stadın
da yapılan maçta O - O berabere 
kalınmış, ikinci karşılaşmada Demir 
spor 3 - 1 F ener 'Jahçeyi yenerek 
Türkiye ş:ımpiyonu o!muştur. 

Pamuk ,ipliğinden sonra 
Yün ipliği buhranı 

Mersinde yapılan 
futbol maç1arı 

Mersin : 23 ( fürksözü muh'lbi· 
rinden) - Şehrimizde iki maç yap· 
mak üzere g elen Kayseri Sumer 
spor futbol takımı ilk maçını dün 
stadyomda Tarsus idman yurdu ta· 
kımı ile yapmış ve neticede Sümer 
spor takımı 5- 1 ile galip gelmiştir. 

Sumer spor bugün yine stadyom· 
da M~rsin liman yurdu takımı ile 
bir maç yaparak 2-0 Mersin İd · 
man yurdu ıa mağlup o'muştur. 

İstanbul : 23 (fürksöz:i muhabi· 
rind~n) - Pam•Jk ip liğinden so.ua 
yün ip l iği üzerini e de buhran baş 

gös termiş tır. H -:r sene h::ıriçten ithal 
edılen 750- 800 bin kilo M .. rir.osun 
bu yıl g !tiri lm ! ın•si buila sebep ol· 
muş tur. 

Alakadarlar ihtiyacı yerli meri. 
no,larla karşılryaSilmek içio bir hı
lita yapmağı düşünmektedir. Floş 
artıkları veya Trakya yapağılarının 
bu halıtaya dahil edi lm~si üzerinde 
çalışılmaktadır' Böylelikle dahili ih· 
tiyacın t•min edileceği zann~lunuyor. 

!~(=======. HER90N 
)3 

BiR FIKRA 
~ 

il 
•====================:/) 

Reis'e keçi 
Kebapçının biri bir gün yaşlı bir keçiyi pişirdi. 

Hayvan zayif ve odun da yaş olduğundan keçi iyice 
kızarmamıştı. Dükkanına gelenler keçi kızartmasını beğe
nip yemediler. Bu suretle keçi tamamen kebapçıya kaldı. 
Kebapçı düşündü, taşındı, nihayet kızarmış keçiyi alıp 

ölü yıkayıcılar reisinin evine gitti. Kapıyı çalıp karşısına · 
.çıkan reise dedi ki: 

- Ben fakir bir adamım. İhtiyar oldum. Ô!ünce 
beni kimse iyice yıkamaz diye korkuyorum. Şimdi semiz 
bir keçi kızarttım. Sana getirdim. Afiyetle, can sağlığiyle 
yel Aman ben ölünce de ücretsiz olarak yıka! 

Ôlü yıkayıcıları reisi, bu teklifi kabul elti, keçiyi 
:alıp çoluk çocuğuyla oturup yedi. Aradan bir hafta 
geçmişti ki reisin kapısı çalındı. Kapı açılınca kebapçı 
yol kıyafetinde arzı endam etti. Reis : 

- Ne var 1 diye sordu. 
Kebapçı şöyle cevap verdi : 
- Ben uzak bir yolculuğa 2'idiyorum. Orada ak· 

kızartması 
rabamdan biri ölmüş. Belki mirasına konanın diye yola 
çıkıyorum. Benimle beraber o taraflara gidecek o!anlar 
köşe başında bekliyorlar. Seni almaya geldim. Hemen 
hazırlan gidiyoruz. 

Kebapçının bu teklifi karşısında ölü yıkayıcılar 
reisi şaşırdı : 

- Neden beni götürmek istiyorsun. Ne işim var 
seninle! diye sordu. 

- Benim ne zaman öleceğim belli değil! Belki 
yolda bir emri hak vaki olursa beni bilaücrel kim yı

kayacak! Seninle kavlimiz var. Keçi verdiındi ya! Hay
di bakahm yola düş! 

Kebapçının bu sözleri karşısına, reis söyliyecek 
söz bulamadı. içeri çekilmek istedi ise de kebapçı ya -
pıştı. Kavgaya tutuştular. Gürültüye etraftan yetişenler 
oldu, kavgacıları ayırdılar. Meseleyi dinlediler. 

Neticede kebapçı kızarmış iki keçi paraS1nı alıp ce
bine koyduktan sonra çekilip gitti. 

Kitab 
satışa 

Maarif Vek 
yınevi dündeO 
atına başlıınlf 
şehir, Ceybın 

mittir. Yayıoc '{ı 
ğünce Adaol 
len l itablarıı 
bulmuştur lık. 
rının büyük bil.__,_. .. 
elde hazır 

vinin eneriik 
tin Aktulga ~ 
rişlerine intiJal 
raftan da G 
ve Mersin ~ l 
lunan ba)iterio iı/ 
etmekte, yaY'"e ~ rı 
hummalı bir tal 

tadir. 

~1ahklıtP 
ktt• 

Esrar içme ~ 
rıverdi ikinci 1 

, se 
since 1 ay haP 
tir. 

Yumrukla 
Mt"hmed 011~ 

da bir fınn işÇ 51 

tafa Yamanın. çe 

d. . d çal 
ı ye rın e '( 

olaı ak Mustafa 
dişini kırd ğınd,ıl 
t ir. 

B. se 
ır 

adaııı• 
ır.'ıı 

Re şid . . 05 rhof 
adında bırı se ıd.ı 
lu Ahmed Kız~ 
lıf yerlerinde 

1
..,,, 

diğinden Y8~8 
sevk edilmiştıf• ~ 

Bir ffl 
n1U~8 

edilmiştir • 
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' CONl.l(Uı( C"4TE - AUANA / 

---------
Abone Şartları 

12 A} lık 1~00 Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

l-IJ15 memlekt>tler için 
ı1lm11r. bcdP/i de~İ§mt>z 
}'rıf rırz posta masrafı 

zammedilir. 
2 - ilanlar için idareye 
rniirar.uat edilmelidir. 

killer Heyeti 
toplandı 

ara : 23 ( A. A. ) - Vekil
Ycti bugün saat 16 da Baş 
dik Saydamın riyasetinde 

hlııtır , 

iman üslerine 
Üyük akınlar 

nci sanif e::dcn artan ) 

~laıınu~tır. Sabahın ilk saat· 
adar diğe::r İııgiliz filoları da 

~asıtalrrını bombardıman et· 
ır. Kale limnnı pike halinde 
dılllııo c<liimiş, buyuk yangın· 
•rılııııştır. 

---
"cılar bayramı 

( Birinci sahifeden artan ) 

iay tni.ilhakı binbşı Ferid Do
başhakemliğinde cereyan 

~ışlarda birinciliği acıdere kö 
tarı Bay osman Eriş, ikincili 

ııık · · B -avcılık kulübü reısı ay 
liarıker, üçüncülüğü kuyum. 
Altıhörcn kazanmıştır. mü. 

rın tnadalya ve ehliyetnameJe. 
n terbiyesi reisi Vaiimiz bay 
stün tarafından merasimle ı 
ktıt, 

Sovyet-Rumen 
çarpışması yalan 

Bükreş : 23 (a. a.) - Rador 
ajansı bildiriyor: Sovyet-Rumen 
hududunda sözde a• ker çarpışma
ları olduğu hakkında yabancı rad· 
yaların verdiği haberler, kati suret· 
te tekzip edilmektedir. 

Sovyetler birliği hükümetinin 
Sovyetlere komşu Moldav mıntaka· 
farının silahtan tecrit edilmesini ta· 
lep ettiğine dair aynı menbalar ta~a
fından vapılan şayial2r da tekzıp 
olunmaktadır. 

İtalyan tebliğine 
.. 

gore 

Roma : 23 ( A. A. ) - Malta
da Mıkobba hava üssü yeuiden boın 
bardıman edilmiştır. Bir depoya İsa· 
bet olmuş , ve büyük bir yangın 
çıkmıştır. Bütün tayyarelerimiz üs· 

terine dönmüşlerdir , Şimali Afrika. 
da lngilızler tliogazi şehrini bom· 
bardıman ederek bir kaç hususi 

evde haaarat yapmışlardır • insanca 
zayiat oJmamıştır • Bardiaya karşı 

yapılan İngiliz akını neticesinde ha· 
sarat ve zayiat yoktur . 

Hava devriyelerimiz düşman mo 

torize zuruplarıea hücumlar icra 
etmişlerdir . 

Batırılan İspanyol gemisi 
Ccbelüttaıik: 23 (A .A.)- Deniz 

makamları taraf mdan neıredilen bi~ 
tebliğde, bir fspanyol balıkçı gemı· 
. . Jt l an denizaltıları tarafından smm ay . .. 

torpillendiği bildirilmektedır. Muret· 
tebatından bir kişi kurtuldu. 

· Ttr~t Of AN ~ADJ 
: DAVJO GARNETT Çeviren: NEVZAD GÜVEN i? e 

. Eıtesi sabah B. Tebrick bulunduklnn yeri tetkik 
ltı ve en çok isk<liği şeyi buldu : 

Karısının serbestçe ve emniyet içinde <lvlaşıp, koşabi
ce~i, etrafı tlıvarlaıla çevrili küçük bir bahçe. 

Kahvaltıdan sonra, karısı dışarı çıkmayı çok istedi~~? ~ 
e~ berabeı ce evden çıktılar. B. Tebrick hayatında" asla, ~ı~· 
ıa nııı burada olduğu kadar, deli bir mahluk gorınemışlı. 
klıııı teınanıiyle kaybetmiş gibi, bir oı aya, bir buraya ko· 

uyor k · · onra birden· . • ann ıçınde yuvarlanıyor, kan ısırıyor, s . 
ıre ,. k' . .. ·· ı ·· m edı"oı · .• an ı, ısırmak ıster gibi kocasının usluııe ıucu J • 

u. !:!unun üzerine B. Tcbrick le onun oyunlarına iştirak ettı. 
na kar topları atınağa başladı. Bu, tilkiyi büsbütün Y'll1

• 

nd.uı çıkarrnıştı. O kadar ki kocası onu teskin edıp tc 
eıııck için eve götürünceye k~dar başına haller geldi. 

. Bütün bu oyunlar esnasında Silvia bahçeyi ayak izle· 
yle doldurmuştu. Bu izlerden onun nerede yere yuvarlandı· 
1
' ~eredc dans ettiği besbelli oluyordu. B. Tebı ıck, lıu ayak 

~erıne b k b k · · ı anlı••.ı· a a ıt a eve dönerken sebebini bır tuı u " lnadnn ı· il . . , 
•:t mıın sıkışı ,,.,nı forketmişti. 

lskenderiyeyi 
bombardman 

Kahire : 23 (A. A) - lngiliz 
Resmi tebliği: 

Evvelki sabah düşman tayyare· 
leri 1skenderiycyi bombardman et· 
mişler ve ehemiyetsiz hasar verdir· 
mişlerdir. Hasar çok azdır. Yine ev· 
velki gün öğleden sonra düşman 
tayyareleri Hayfaya tekrar hücum 
etmişlerdir. Şehrin muhtelif mahal· 
terinde hasar busule geldi. Araplar· 
dan 32 kişi ölmüş, 18 kişi yaralan
mıştır. Jki düşman tayyaresinin ba· 
sara uğratıldığı z:anncdilmektedir. 

Berlinde alarm 
Berlin : 23 [A.A.] -- Dün ge· 

ce Berlinde 2 saattan fazla süren 
bir alarm verilmiştir. 

Siyam - Fransız paktı 

Tokyo: 23 [A.A.] - Gelen 
haberlere göre Siyam Başvekili 
Hindiçini hakkmda dermayan edilen 
arazi taleplerini Vişi hükumeti ka· 
bul etmediği takdirde Fransa ile 
mevcut ademi tecavüz pakttnı iptal 
etmek niyetinde olduğunu Siyam par· 
lamentosuna bildirdi. 

Yunan beynelmilel fuarı 
Atina : 23 [A.A.] - 15 inci 

Beynelmilel fuar vesilesiyle dün Se· 
lanikte büyük merasim yapıldı. 

Singapurda tevkifat 
Singapur : 23 ( A. A. ) - Bir 

Japonyalı vr. diger bir kaç kişi ya· 
pılan tahkikat neticesinde tevkif 
edilmişlerdir • 

Hindistanda 
harb imalatı 

Simla : 23 ( A. A. ) - Memle
ketin harb malzemesi imalat kud· 
rctini tesbit etmek üzere yakında 
Hindistandaki fabrikaların imalatı 

tesbitten gt çirilecektir . Hindistan 
bugün tahminen 20,000 madde harb 
levazımı imal etmektedir . Bunlıır 
arasındrı silah, cephane , elbist-,sar· 
raciye, fenni kıtaat , topçu levaz,mı 
ve alatı ve muhtelıf iptidai mad
deler vıırdır . 1stihsalatı arttırmak 
için büyük g~yıttler sarfediliyor. 

İki Fransız hava nazın 

tevkif edildi 
Cenevre : 23 ( A. A. )- Alman 

ajansı bildiriyor : F ransanın eski iki 
hava nazırı tevkıf edilmişlerdir . 

Batan lngilız gambotu 
Londra : :n ( A. A. ) - 1060 

tonluk Dandi gdmt>otu bir Alman 
denizaltısı tarafından batırılmıştır. 

Halkevimizde 

güzel bir gece 
Haıkevımizı.Je oün akşım verilen 

konferans kala 1 ıalık. bi' kütle tara
fından t.ıkıoedılmiş,genç konferans· 
çımız b .. y Ahme~ fazıl Demirci· 
oğ"lu alaka ıle dinlenmişbr . Bunu 
mütcak.ıt.>en Ha~kevımizin halk tür. 
icüleri ckıpı ve ev orkestrasııım ver· 
diıi konııerden halkımız büyük zevk 
duymu~, genç elenıdnlar hayranlık 

ve takdır alkışları toplamışlardır . 

ihtiyar Nanny'nin kulübesinde bu ilk günü oldukça 
ıııcs'ud geçirmişler ve ınutad kavgalarına da kimse şalııd ol
mamıştı. tsu, ikısi için de yeni bır e~lence olan karın saye· 
sinde olmuştu. Üğleden sonra, B. 1 ebrick kansını kuçük 
Kally 'ye ıı-<ncrdi. r 'akat, k.üçuk kız dcrın bir tecessüsle ona 
baktıktan sonra, korkmuş ve gen gen kaçmıştı. H. febrıck 

bır kılab alarak tılki ıle küçük kızı bıroıııyle anlaşmak uzere 
yalnı1. bırakmıştı. Hiraz sonra goz.lerıni unlaı a çevırdıği :ca
ınaıı, bırbnleı ıne yaklaşıııış olduıdarıııt gön.iti. ~uı;uk l\ır. O· 

nunla koııuşına~a başlamıştı. Bebe~ını gclirıııış ve çok. ııcç

meden en ıyı oyun arkadaşı olmuşlardı. ifa ıııaıı.t..:ıra li. l clJ· 
ııck'ın ıçıııı çok ıııcc bır lıazıa doldurmuştu. ı..sıılıassa kau::ıı

nı.ı i{oJly'ye karşı bır anne tavrı aldığ"ını ~uı <..iu~u zaman, 
tılkının zekası çocuğunkinden çok üstunau. 

Çok şıc.ldcth hareketler yapmaıııaga ı.Jıkkaı ediyordu. 
~olly'ııııı her arı usuna boyun ıgıııek ısLcdı~ı 1 .trkt:dıııyordu. 
Fakat, Jıangı uyun olursa olsuu, küçuk kolly yı Jc::vkaladc:: 
mcmııun c::1..kcek bır şekle:: soKrııaııııı yoıuııu lJLııuyuH.tu. El· 
hasıl, kısa bır zaman ıçıııue kuçuK kı.t yenı cıv~ıuıı~ o kadar 
Di.l~laıımı~tı ki ayııldıklan zaman ağldıtıaia ba1llıyur ve da
ima onunla beralJc::r olmak ıslıyordu. ~ııvıa'ııııı lJu vaııyetı, 
Mıstres Gork'u, karı kocdya ~arşı, çoklanbcn olıııaoıa-ı de
:reccde nazik ve iyi harekele mecbur t:tııııştı . 

Kulübeye geldikten üç ~·ün sonra lıava del:'i ~ıııişli. Bir 
sal.Jah kalktık.arı :.:aman, karın ortadan kalkmış oldu~unu 

gucouler. Ruz~ar cerıubdan csrneğc ve 1:"Üııeş p.ulaıı. ığa 
tı.tşlamışlı. Jlkbahar i'elmiş iİbı i<lı. 

B. Tebrick öğle yemeğ-inden sonra, tilkisi ile beraber 
bah~eye çıktı. Ve bir müddet orada kaldıktan sonr,ı, mcklu· 
IJu yazmak üzcı e eve döndü. 

- Sonu Var -
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OLAN HAYALİ 
Dobrice bölgesi nasıl bir 
yerdir ? Eskiden kimindi ? 

Cenubi Dobruca Ramanyad:ın 

Bu!ıaristana intikal etti. Dobruca bi
ri şimali, diğeri cenubt diy e iki kıs· 
ma ayrılar. Bu ulke, Balkan yarıma
dasmın şimalişarkisinde Tuna, Kara
deniz ve Deliorman aruanda kalan 
b ir sahadır . 23,262 kilometre murab· 
bamdan i b:ıret olan bu sahanın nUfusu 
da 693,000 <lir. Dodrucada yaşayan 
b:alkıo başlıcalarını, Rumenler 1 Turk· 
ler, Tatnrlar , Gagavuzlar ve Bul· 
garlar teş kil eder. Bulgarlaran mikta· 
rı 250 bin kadardır· 

Dobruca J Uksek bir arazidir, De
ni z ve Tuıı a nehri seviyesinden vasa · 
U 80 metr t: irtifa.dadır· Memleket, 
ceuub1 ve şimali Dobruca diye tesmi-: 

ye olunmaktadır . 

Cenuh1 Dobruca stepe benzer, 
•ormansız bir sahadır. lllabaharda gUr 
ı-0t ve çayırlarla örtulur. Fakat yazın 
)k •rur. Al·a:ı:i s i çok wUnbittir. Nehir· 
ılcri yoktur , susuzdur. Bunun için yağ· 
mur sular ıııı toprak derlaal içel', emer. 
Bu sebeple: halk , kendine ve hayvan· 
larına su i emiui için 80 metreye ka· 
dar derinlikte kuyu, pınarlar kazar. 

Cenulıi Dobruca Balkan harbin· 
<len evvel Bulgarlaruıdı. Fa.kat bu 
harp sonuuJa 11113 de Bukre~ muahe· 
desiyle Roman1.,.a.ra Yerildi. Cenubt 
Uodrucanın başlıca kasaba ve şehir· 
leri: Silistre, Dobriç1 Balçık, Trıtra · 

kan ve Kurdpınardır. 

Şimali üobrice ise (Babadağ ile 
Maçin ara~ıııda kalan saha), pek çok 
tepelerle, gUzel meşe ormalarilc, 

. bağlarla v ı.: mey va babçelerile örtU· 

ludur. En yuksek tepesi l,,el'çi köy u 
;yanında 45ıj metre irtifaıııdadır. YUk.· 
~ddikleriıı<leJ1 kuçuk, kurumayan da· 
.Jaiıııi neh.rler a.kar. En uzun ~ehri 
'.fJ'itsa 'dır . Susuz olan orta kısmında 

nufus az d Jugundan loprak. aıı: işle · 

nir. Şintııli Dobruc.ııın ba1lıca k.a~f4· 
balan: Köst~?-ce, Karasu (Çer ha voüa) 

ve Tulça'dır. 

Romalılar zamanuıda Dobrucaya 
kuçUk Skiti,>•a (Seythia Minor) den• 
mc.k.tcydi. Bundan sonra Dobruca es· 
ki Bulgar çarlarının ellerine geçmiş

tir. Dobruca, 1877 yılına kadar Turk 

· idaresinde kalmı~tır . Bilahare Ayas· 

~afanos ıuunheJe ~i.>le Bulgaristana 
g"çwiştir . .Fak.al Berlin muahedesiy le 
\ ~878) <le lla:ıaralıyayA m .k.aoil Dob· 

ruc.,nın şiıual .lus ruı Rımıanyaya ve· 
ı· ilmiştir. Hulprların elinde kalan 
ı.;eınıl:ıi ı],<>bruca, .Silitre, Totrakan, 

Uobriç, llalçrk iibi başlıca kasabala· 

rıle berabel' Balkan harbi soounda 
Hl ı:} de l.t:krar ,Romanyaya verildi. 

G eçen harbi umumide, 1915 &e 

ve lUlü da Dobrucada buyuk harp· 
hır oldu. Neticede iü mart HH8 de 
ukterlilen .Bukreş mualıedeıiyle Dob 

ruc.- k ondominium gibi merkezi dev · 
let.le~tı (Almanya, Avustury a·Maca
ri:.tan1 Turkiy e ve Bulguistanının) 

dinde bir:- JDUddet kaldı. Fakat niha· 

y t>t NöJy i muahedesiyle cenubi Dob
ruca tekrar Romany ay a tcrkedildi. 

Son gUnlcre ltadar şimal ve cenup 
Dobrucası bu devletin elinde bulunu· 

yordu. 

TORKSôZO 

ASRi SiNEMA 
IJ SUVARE ' 

~.45 ıl BU AKŞAM MATlNE ı 

1 2.30 1 

DAHi BESTEKAR 

JOHAN STRAUS'un 
Ölmez Eseri 

•• • • 
BUVUK VALS 

Oıijinal Kopyesi 
Toplıyacağ"ı takdir ve hayranlı~ı asırlarca muhafaza edecek bir 

harika ... Sonsuz alkışlarla selamlanacak eşsiz bir san'at abidesidir. 

İlaveten : George 0brien'in 
Fevkalade meraklı heyecan ve sergüzeşt filmi 

Kanunsuzlar Treni 
Telefon 250 

Muhammrn Muvakkat 
Miktaıı bedeli teminatı 

Cinsi kilo Lira Kira Kr. 
Sade yağ 2000 2700 202 50 
Sabun 2000 800 60 00 

1- Dörtyol garnizonu ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarlariyle mu 
hammen bedel ve muvakkat teminatları yazı l ı iki kalem erzak pazarlıkla 
alınacaktır . 

2- Pazarlığı 27- 9- 940 Cuma günü saat 15 de Adana Askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnanıelt"rİ her gün Komisyonda gö· 
tülebilir. istekliler iıı l:iclıi gün ve saatta teıninatlariyle müracaatları.12337 

ilan 
İnhisarlar İdaresi . Adana Başmü-
dürlüğünden: 

Senetsiz tasanufattan olup Tuzla naniyesinin Hakkı bey muhallcsin· 
de kain ve cinsi (fevkani beş tabtani bir ahır ve etrafı duvarla muhat bir 
avludan ibaret kirgir idarehane binası vo bu binanın ittisalinde bir göz· 
den ibaret kargir tuz anbarı ve her iki binanın zemini ile bu binaların 
garp ve cenup kısımlarım ihata eden arsa) dan ibaret olan ve on bin iki· 
yüz on sekiz metre murabba ve hududu şimalen tarikiam şarken tarikiam 
garben Kürtotlu Mehmet (Ağa) tarlası ve köy odası arsası cenuben ha
ııneye aıt arazı ile mahdut oıup hazineye ait mahalterden olan ve inhisar. 
lar idaresinin ışgalmdc buiunan mezkur gayn mcnkulun intıfaı inhisarlar 
idaresine ait olmak üzere maliye bazinesı namına tescili mezkur idareler· 
ce talebedilmekde o,tduiundan tiu gayri mcnkulun cihch tasarrufıycsi 

hakkında 5 T. Evvel !/'!O Cumartesı günü öğleden sonra tahkikat ve me 
sahuı yapılacağından bu yerde alakaı tasarrutıyesı otanlar vaısa mezkur 
Müddet zarfında müsbit evraklariyJe birlıkde ,Seyhan Karşıyaka Tapn 
Sıcil muhafızlığına veya keşif günü mahallinde buıunacak olan memura 
müracaat eylemeleri il ~ olunur. ı:B40 

Adana Çiftçi birliğinden: 
Şehre satmak üıerc kutlü veya 

koza &"ctiren bazı küçi.ık çiftçiterimiz 
mahsullerini pazar yerme a-etirmeyip 
kar§ıyakada tuccar vastmı haız 01-

mıyan bir takım meçhul kimıclcre 
ucuz fiatlarla kütlü ve koza sattıkla
rı iörülmcktcdir. 

• 

Bu hal kendilerini zarara sokmak. 
ta oıdugu gıbı şehrın o, kısmında a· 
raba ka1abalıgı pislık husule getir· 
dlğinden çıftçımizin resmi pazar ye 
rinden başka yerae malisüllerini sat· 
mamalara hem kendi hem de şehrin 
menfaati muktazasından olduğu c 
hemmiyetle ilan olunur. 12338 

Bir 

TUrksözU 
IUöüne : n 

22- 9- 940 tarihi ~a 
1 T.. k .. .. aaı nı marn ı ur sozu ,, be 

sayfasındaki ilanınııııOı~ni 
desindeki apart~an~~ s 
dairesinin senelık ki "1p 
di numaralı daireniıı t 
olduğu halde sehveıı ,h A>iİ 
(510) ve 7 ouıJJ1' ~a. 
[ 480] Jira yazıldığı ;/;,1dı 
cihetin ilk çıkacak ~n 
ni rcca ederim. S•Y;.,.;.o: 

Seyhan ti• ~di 
osnı•ıt 'b 
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apartımamn 4 nu ~ 
talibi tarafından sel' itib 

fiyat 600 lira oJaCfj(~d 
lira olarak yanlış y lbiin 

tiriz. llıın 

ı ·.re Adana As 1' 01 
· .. · de" 1 Hakimlıgıo nfi 

Esas : 38 

Karar : 400 
f-iurit,t ~r 

Adananın oJll!Jak 
ı o nolu evde our ıfl f'eta a 

met karısı Sari J'ıı~ eni 

cular köyündell kıll 
meçhul Mehrnet. .-' r s 
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zaliha aley ıne r•r'Ju 
iptali davuının :_.,,.~ 
sonunda; ölü M~I teka 
madı Zeliha n' ~ ı b 
madığı ve zeJib~t P 
karısı yazıldıt• ,,, ;~k 

. da..., "<ln 
Zehha narnın _ 940 
iptalma 5- 6 cf,P 
verilmio oldu!"" t" 
niyesi zarfınd• 
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keıbi katiyel- e 1 
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g~len haberlerde, Japon kı· 
Hındiçiniye taarruz ettikleri 
a. b~lunan Fransız kıtalarının 
•
1 ~ır mukavemet gösterdik
ı~dikten sonra iki hükümet 
hır anlaşma vukua geldiği de 
maktadır . 

. dise, Japonyanın Çindeki 
1 t~bakk~k ettirmek için se
~tı takıbetti~i politika ve 

0111 devamı daha doğrusu 
safhasıdır. 

pa devletlerinin birbirine kar· 
muazzam mücadele dolayı-
il~ade meşgul oldukları bir 
• assa, Uıak şarkla en ya-
~~adar olan Fransa sahne
ı_kt~n sonra Japonyanın bu 
ıstıfadeye kalkışması kadar 

Şey olamazdı. 

nya (Asyada yeni bir nizam) 
diği bir davayı gerçekleştir
büyük fedakarlıklara giriş

....,,, ."Yor. Ve bunun için de yıl-
)11"' hol bol kan döküyor. Bu 
~ lnahiyetini ve bugün Avrupa

rı etmekte olan harbin netice· 
deki tesirini anlamak için 
~~:u gitmek ve Japonyanın 
b~ı ve bu ihtiraslarının se
ılnıek lazımdır. 

** 
d8 Tem muz da, Amerikalıla-

or Perry filosunun Uraga 
deınir atışının üzerinden 

ibene geç'Tliş oldu. işte bu-
i ~~endir ki, Japonya asır
rıd_çınde bulunduğu infirad 
- an ayrılmış, yabancı dev· 
ınnasebet tesisine başlamışbr. 
·r ll1ukadderatı üzerinde çok 
b tol oynamış olan bu ziya
a u tarihten 15 sene sonra 
P R'~l~n islahattansonra Japon· 

otrno ıtıkasından bir çok deği· 
llf' tıştur. Bu politika uzun 
ıradc) 1 • sak· 1 o arak kalmış; yanı 

!' ın ve (Adacı) bir politika 
ır. 

rikulad d x:· ·kı·x.· ~ ·ıı . . B e e6 ışı · ı 6 ın amı erı 

~'l°u u sebeplerden birisi doğ
k Ya Japon ırkının karak
adardır. Yani milletin da-

: ~evcut olan cengaverlik 
nıden kaynamağa başlama-

Sebepler daha ziyade ikti

ınun -Ü suratle artması, mede-
te~~tle _ .!nkişafı, endüstri ve 

aınuıu gayet tabii olarak 
: boJ bir ilk madde ve ge
Pazarları aramağa mecbur 

cık Ja d .. . d pon a ası, uzerın e 
n kütlesini barındırmağa, 

.adattık kafi gelmez oldu. 
n ır ki, Japonya adalarından 
ın~k ihtiyacını süratle hisset-

0nce Kora yarımadasına 
ayı düşünmüştür. 
Zamanını yaşamış, eski bir 
zaafları, beyaz ırktan büyük 

A karşılıklı kıskançlık ve ih· 
ınerika ve Avusturalyanın 

~uhaceretine karşı koyduk· 
~ Japonyanın gözlerini Çi

e Çevirmiş ve istikbalini bu 
e •ramağa sevketmiştir. 
Yll, Asya kıt'asına sağlam 

sı Yerleşmek için yirmi sene 
k 4-1914) ikisi Avrupa dev
arşı olmak üzere üç büyük 
Yapmak mecburiyetinde kal-

::.u b~şka Japonya, bu fütu
. gostermek ve Japon mil· 
ili ihtirasını taze bir halde 
k için bir çeşit mistik yarat
'htrı~vaffak olmuştu. Bu mistik 
1 tıva ediyordu: 

Alem k!fi dereeede Avrupa
ndan e:ı:.·ı · k.ıl 1 mış ve vesayet al-
v~ırı~. Bw ilemi esaretten 

J lyık oldutu mevkie çı-
aponyanın vaıifesidir.,, 

··---· ., .. ··--.... ---.......... -.......... ---·, 
: JAPON KITALARlNIN HINDIÇINiYE TAARRUZU MONASEBETiLE : ··------------.·-------- .. ...... -........ --·· 

Japonyanın Uzak şarkta istediği 

( V~ır;ıü liilü~<§lm) 
JAPONYA OlYOR Ki: " S.\RI ALE~ KAFl DERECl!OE AVRUPALILAR TARAFINDAN EZlLMlŞ 
\'E VESAYET ALTINDA BIRAKILi\UŞTJR. BU ALb:Ml ESARETTEN KURTARMAK VE LAY1K 

OLDUÔU ME\~KtE ÇlKAR~1AK J APONY A~lN VAZIFESlDlR.11 

Çin 
(Otuz 

- Japon harbi yeni bir 
sene muharebesi) mi olacak? 

Görülüyor ki, 
Japonyanın bugün
kü politikası baş· 

langıcmdanberi ta
kib ettiği politikanın 

aynıdır: Garp aleyh· 
tarı ve tamamiyle 
bir Asya politikası .. 
ve bu politika da 
tarihi an'analerine 
tamamile mutabıktır. 
Japonyanın bugün
kür dinamizmi ise 
inkişaf istikametini 
Çinde bulmuştur. 

Japonya Çine Tokyoda 
şöyle diyor: . 

aslceri biiyii!.: bir merasim 

Yazan " Sende beni yaşatacak, zengın-
leştirecek her şey v.wdır. Benim ~ana 
ihtiyacım mutlaktır. Fakat sen de ba
na muhtaçsın. Ben senden daha me
deniyim. Ve senden daha çok kuv
vetliyim. Bunun için sana çok faydalı 
olabilirim. Hatta sana mutlak l azımım 
isler, istemez kapularını bana aça
caksın.,, 

lşte, Japonyanın medeni aieme 
ayak basışından beri Çine, tekrar et
mekten usanmadığı sötler .. 

Filhakika, Çin, Japonyanın ( Ben 
senden daha medeniyim) sözk:rine iti· 
raz edebilirdi .. Fakat yarım asırlık bir 
tecrübeden sonra bugün onun kendi
sinden daha kuvvetli olduğunu teslim 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Çin gittikçe atrafında .daralmağa 
başlayan :bu Japon çemberınden kur· 
tulmak için uzun müddet Japon men
faatlerini, garb devletlerinin menfaat
leriyle ihtilaf halinde ıutma~a _ ç~lıştı. 
Bu politikanın faydasını gorduğu ~a
manlar olmadığı değil, fakat, ekserıya 
yine kendisi kaybediyordu. K_or~ •. For
moz, Liao· Tung, Port artur ~ırbı~ı at· 
kasına Japonyanın eline duşmuş ve 
hatta 1905 den sonra Japonya Rusya
nın elinden uzak şarktaki ( iıntiyazh 
vaıiyet)ini de alınağa muvaffak olar~k 
Mançuride bir çok imtiyazlara sahıp 
olmuştu. 

Japonya, 'fethettiği yerlerden .y~l-
s. T o'yu Çine iade etmıştır. 

nız ıng· a 
O da ancak :ı922 de Vaşington ko_n · 
feransında İngiltere ve Amerikan~n _ıs
rar ve yardımiyle mümkün ?Jabıldı: . 

On beş sene mütemadıyen Çını 
diciikliyen dahilf muharebeler J_apon
yamn işine yaramış v~ japo_n .futuha
bnın kökleşmesini temın etmıştır. 

Fakat 1927 de mühim bir hadise 
vaziyeti tamamiye altüst etmiştir. 

S ılda Çin milli fırkasının ordu· 
uy k'' k 

lan, Maraşal Çıang-kay·şe ın u~a~-
dasında cenubtan şimale doğru_ ~uru
meğe başlamış ve evvela Nankını son· 
ra da Pekini zapta muvaffak olmuştur. 
Bu tarihten itibaren Çin ittihadını te· 

d. · J onyaya kafa min etmiş ve ken ını ap 
tutacak kadar kuvvetli hissetmete ôaş· 

Nevzad Güven 

lamışhr. 
Bu andan itibaren Çin kumandan· 

lan, devlet adamları seleflerinin Jaj)::>n· 
yaya kı.rşı takip etmekte olduklan 
Suples politikasını terkctın'şlerdir. Ve 
çok geçmeden Mançurideki Japon kı· 
taalariyle Çinlıler arasından bir takım 
hadiseler çıkın lğa başlamıştır. Bu ilk 
hadiseler Çin için büyük bir felaket 
olmuş 193 l de başlayan muharebeler 
birkaç hafla içinde Çinin aleyhin::le 
neticelenerek Mançuriyi kaybetmiştir. 

Belki bu sıralard \ Çinin J ıponya ile 
başbaşa yapacağı bir konuşmada me
sele Çinin daha az aleyhine olarak 
halledilebilirdi. Fakat Avrupa devlet
leri meseleyi ( Milletler Cemiyeti ) 
ne sevketmesi için Çine bir çok na
sihallarda bulunmuşlardı . Bu nasihat
ları dinleyen Çin tamamiyle yardımsız 
ve desteksiz kalmış ve nihıyet kendi 
yarasını kendisinin sarmağa mecbur 
olduğunu anlamıştı . 

Bu tarihten sonra beş sene geçti. 
Çin · Japon münasebetleri günden 
güne biraz daha bozulmağa devam 
etli. Çin de Japonlara karşı olan kin 
ve intikam duygusu büsbütün arttı . 
Japon mallarına karşı boykotajlar , 
suikastler birbirini takibediyordu. Bu
nun üzerine Tokyo bir uzlaşma tek
lifinde bulundu : 

" ikimiz de Asyalı milletiz . Di
yordu, birbirimizle anlaşmamak için 
hiç bir sebeb yoktur . iktisadi ve ko
münist aleyhtarlığı esası üzerine bir 
anlaşmanın temellerini atalım. Japonya 
Çinin iyiliğinden başka bir şey iste-
miyar . ,, 

Fakat bu uzlaşma teklifi çok geç 
kalmıştı. Buna karşı Çın şöyle cevap 
veriyordu : 

" Pekala 1 Böyle bir anlaşma ya
pabiliriz. Fakat evvela bizden aldık
larınızı iade ile işe başlamanız lazım

dır . ,, Bu konuşmalar 1936 da olu
yordu. Bu tarihte Mongoli'de vukua 

gelen karışıklıklar bu anlaşma imkan
larını ortadan büsbütün kaldırdı • 

Hakikatte bu imkanları ortadan 
kaldıran bu son hadiseler değildi • 
Mançuku hükümetinin teessüsünden 
itibaren Ç•ang - Kay - Ş!k hükumeti 
ve genç nasyonalist askeri zümre de
rin bir surette intikam hisleri besli
yordJ.. Birbirini takibeden iki askeri 
Alman heyeti Çin ordusunu tensike 
ve 25 fırkalık bir ordu hazırlam:ığa. 
başlam ıştı. Amerika!ılar ve ltalyanlar 
da Çın hava kuvvetlerinin inkişafına 

çalışıyordu. Sovyet Rusya ise Japonya 
ile Çin arasında içtinabı gayri kabil 
o~an m:istakb!l harbte kendisinin Çın
le beraber olacağını açık açık söylü
yordu. 

Bundan başka M.ıreşal Çiang
Kay-Ş!k evvelce muhalif hareket eden 
cenub vilayetlerini kendisiyle beraber 

harekete ikna etmeğe de muvaffak. 
olmuştu . 

1937 senesi 7 Haziranda Pekin 
civarında başlayan bir silah sesi bugün 
hala devam etmekte olan uzun ve 
kanlı harbin ilk işareti oldu . Bugün 
aradan üç sene geçtiği halde harb 
hala devam ediyor, ve belki de eski 
Japon başvekili General Abenirı söy
lediği gibi [ Bu harb bir otuz sene 
muharebesi olacaktır ] . 

Japonyanın harb gayeleri : 
J aponyanın harL gayelerini bugün 

izah etmek için büyük bir ihtiyatkar
lık göstermek lazımdır. Çünkü , baş
langıçtaki tahminleri çok doğru çık

mamış ve Çin ümidinden çok şiddetli 
bir mukavemet göstermiştir. 

Yalnız bilinen ve Japonyanın açık
ça ilan ettiği bir şey varsa o da " 
( Asyada yeni bir nizam ) ın teessü
südür . Bu ( nizam ) ın ifade ettiği 

mana ise, Mançuku, Çin , ve Japon
yadan müteşekkil bir Şarki Asya blo
ku teşkil etmektir . Bu federal blok 
Japonyanın reisli~i altında iktisadi ve 
siyasi işbirliği yapacak ve komünist 
aleyhtarı, garb aleyhtarı bir politika 
takibedecektir . 

Japonya bu idealini tahakkuk et
tirmek için mutlaka Çini mağ'lüb et· 
mek mecburiyetindedir . Buna muvaf
fak olabilecek midir ? Bu biraz şüp
helidir. Japon taarruzunun son zaman
larda şiddetini kaybetmiş olması Ja
ponyanın yorulmağa başladığını gös· 
termektedir. Bunun içindir ki, bu ma
cerayı her ne bah.uına olursa olsun 
bitirmek arzusundadır. Diger taraftan 
Çinin mukavemetinde bir gevşeklik: 

yoktur. Bu takdirde Japonya , ya is
tila ettiği yerlerin büyük kısmını iade 
etmek suretiyle Çinle sulh yapma~a 
ve yahut da eski başvekilinin söyle
diği ıtibi bir ( Otuz sene muharebe
si ) ne katlanmata razı olacaktır • 
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1 
1 

T Ür ksÖzÜ Gazetesi : Okuyucularına, dünyanın her tar 
vuku bulan hadiseleri günü gününe 

========================= 

Kitap, ~mua Çek, Bilet, Af iş, Plan 

T .. k .... M b · Ul SOZU at aaSJ: rita, &ilU•um Matbaa işlerini Türk 
mevc1ı1t matbaalara rekabet eder de - - ·-·-

do 

Türksözü C Kusma: 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözii 
Mücellithanesinde Yapılır. 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziıut Pır hF.ır c1ıı h rr huılı u ihbıı sn tPısıınuf hesı plarırıa 
en az 50 lirası bulunarılara senede 4 defa çekilecek 

kaır'a ile aşatıdaki plana göre ikramiye daR-ıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Llrahk 4000 Lira 
4 " 

500 n 2000 il 

4 " 
250 ,. 1000 " 

40 " 
100 ,, 4000 H 

100 " 
50 " 

5000 ,, 
120 " 

40 " 
4800 .. 

160 
" 

20 .. 3200 .. 
DiKKAT : He11plarındıki paralar bir sene içinde 50 li. 

radan •t•i• düşmiytnltre ikramiye çıkbiı takdirde yüzde 
20 fazlısile verilecektir. 

Kuralar ıtnede 4 d,fı, 1 Eyylul, 1 BirirıcUr.un, 1 Matt 
ve l Haziıın tarihlerirıde çtkiltcektir. 

Ç.,Cuk inaanlarm çiçrtidir. Sevirıiz olcıayınız fakat öpmeyiniz. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 
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Doktor Muzaffer L 
Seyahatten dönmüştür ve her gÜJI 

hanesinde hastalarını kabule başladl 

İlan 
inhisarlar umum müdür .. 

lüğü Adana Tütün fabri

kasından: 

1 - Fabrikamızın 3500 ton 
tahmin edilen nakliyatı bir sene için 
ehitmeye ~orıulmuştur. 

2 - Nakliyatın muhammtn be 
deli bin ilci yüı küıı1r liradır. 

3 - Şartname paraaız olarak 
fabrika müdü,lütünden alınır. 

4 - Muvakkat teminat 90 lira 
d1r. 

S - Eksiltme 4/ Teşrinievvel/ 
940 Cuma günü saat 14 de f abri

kada yapılacağından isteklilerin F ab· 

rika MüdürlüiYne müracaatları. 

9-23 8- 23 12199 

Adananın 

müessesesidir· 
tirditi kiymetli 
Şeraiti haiz dl 

lirler. Kaydol 
için aabab 9 d 
18 e kadar 
biçici yurdu 


