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tan hariciye nazın 
Alnıanyaya gitti 

d• •rrıa • 26 ( 
• kı~ . A:. A. )- Kont 

rif• a hır muddct için bu 
Alnıan yaya hareket et-
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~-tl · p 1 • rof. H~eşid Tankut 

ce- ıı}ı10 1 1 1-ldlk .' Sa; nırııı: ı Adana 
L · .e\iındc kutladım. Kd.be 
\lllışık b' . 

liold · ır ıstckle ve y<ı!n ı z 

t 01 ur?n asil bir gururla ter-

d-a~. bu kutlama toplantısında 
uşund ·· 

ırt• urcn ifadeler vardı. 
tın r~n lck tonlu uzletinden 
~ Şai 1

1r?ınlıklarından ilhamlan
'1n h~ erın saf ve ılık türküleri 

se ~~et makamında idi. Bu 
tile: ~ıp sözleştikleri zaman 
dinle . Ve kendimizi tümiyle 
İçi ~dık.~ Halk türkülerinin 

llliş n c .. kutlelenmiş gibi idik. 
•illl\l R'Uzelleşmiş, duyg-u ve 

'n a.rıl bir kütle. içimizde bu 
\le h~thiı hayatı yaşamamı.ş 
ÖyJ ıç anlamamış yaşlılar da 
• ı. c olmakla beraber onun 

•ıcr v· d 
tkc ıc anda çınlıyor, onun 
scvtc tatlı 2'eliyordu. Hepi
b Yorduk. 
u ilah~ . . . 

Ürk d' .1 . sevg-ıde bırleştıren 

~ 106 ılınındir. Lisan insanla
dcv ~etesinde ve beşer tarihi

)ail~ınde en büyük bir kudret 
•le b.1

• Eskiler; söz, kelim ve 
'
2
2at kudsiyeti kasdedcr-

"lern ~ 
IWdııtu manada dil, milletin hü-
tsa rn~a &'Öre aslına ne kadar 
lr. \'.iin~~i hüviyet te o rütbe 
Ilı fizik~' sözü yapan ses par
a ilt 1 kıymet bakımından 

1~ içti~e ta~ıdı_kları anlam bakı· 
1 Var. Bat zıhnıyetle sıkı sıkıya 

d.
1 

U mevzu üzerinde çalı· 
ı · r bit' .a •mleri ses parçalarının 
ışık olduktJnu iddia eder. 

ldı~ kadar doğru ise kelime
f,j 0 k rnanaların ruh ve fikir 
' h 1 adar kat'idir. 
trk~ıd~ ~izi şu sade ve basit 

erının . . k \ricd• l ıçıne çe en ve onun 
llrı k rı arımızın bütün oylumuna 
42 bu Udreti anlamak zor değil· 

.t'-ik Sade türkülerde kemiğimi
f"ıil c ses parçalarını ve atalara 

em· 
r lcıtınt 1 ıyet hayatını heceleyen 

2 1
1 arı sezdiğimiz için onunla 

0 arak · · a . ımtizaç edebiliyoruz. 
kuıı lllazıye ait her hangi bir 
so andığı dili tetkik ederek o 

syctesinde h"k' 'h . . oloji . a ım zı nıyclı 
izahyı doğruya en yakın bir 
bir d elm_ek kabildir. Yine her 
s cvrın diline bakarak o 
05Yetes· d tle · ın e yaşamış etnik 
rı tanımak 1 

l Yaşadı 
1 

_ a zor olmaz. 
c.ö t k muddetçe hareketli 
6 seren b' 

dillerin . . ır tesistir. Fakat 
olanı r - ~çınde dinamizmi en 

Dil bayramını Halkevirniz
de büyük törenle kutlandı 

!Jürı dil lıaJramımw kutladı/bmız lı ıılknıimiz 

Dil b a n·amı :mz ın sekizinci nlJö-. ~ 

nUmU d un l folkevi mizrle coı.k un bir 

tezahurııtl ıı. k utland ı . Yurdun h t> r fa· 
rafında ;.Uphesiz ayni h:ırardle lrntl:ı-

nan bu buyuk bayr:ı m, Ebedf Şc:f'in 
Ttırk gençli ğine ebedi bir hatırası o· 

larak yadc:d ildi. 

IT:ılkevimizin tertib dtiği zengin 

programın sut 2 1 de ba~lamasına 

ragmen. Bıı§ ta Valimiz, Parti mUft"t 

tişiıııiz, ,\leb us !arımız ve yuzlerce 

Ad~alı. d:ıha pek erkenden Halle• 

evi salonunu doldurmuş bulunu
yordu. Ev b:ındo~u:ı un çal d ıAıı l-.
tiklal maqını Erkek J.i~e si ingi· 

lizce muallimi Ha." R:ıo;İm Göknel'in 
konferan ~ı takib etti. Dil bayrammın 

t:ışıd ıgı buy uk mana ve ehemmiy eti 

('an lı ifadelerle t ebarUz e ttiren hatib1 

y erini lıallı: turkulc:ri t>ki pine alkı~lar 
arasında h-rk etti. llalk lUrkulc:ri 
~kipinin bu konseri diyebiliriz lı.i meY· 

simin en buyuk, en par lak hadisesi 
olmu ~tur. Musikimizin dil cereyanla· 
riyle birlikte ıeçirdili ı;afhaları tem
.~ilen ilk divan musikisi ve bundan 
sonraki fasıl musilıı:isi ve nihay et in· 

kılabtan sonra halkçı cercyaniyle 
kölde:i"mcye ba~Lı_ynn hallı: aıu~lkisi 
parçaları uç .kısım halinde çalınaı ve 
elemanlar uzan uzun alkışlandı. Proa-
rama kurult11y mar~iyle nihayet veri
lirken halkımızın gençlerimiz hakkın· 
daki takdir ve hayrnnlık ifade eden 
konu şmaları kulaklarımıza doluyordu. 

!vişanlılar filosu 
vücuda getiriliyor 

H.dva Kurumunun ,ok gÜJel bir teşebbüsü 

Ankara: 26 (TurksözU muhabirin· 
den) - llavaliurumu parmaklarınd~
ki kıymetli yUzUkleri teberru cdc:nlero 
birer kuçuk hatıra vermcği kanrlaş· 

tırmışbr. Bu hatıranın içinde sahibinin 
adını taşıyan &UmU;ı birer ,rU2Uk ol
ması e~a:ı itibariyle takarrUr elmiş 
bulunuyor. Kurum muhtelif numune
ler Uzc:rinde t c: tkiklerle meşguldur. 

Pava Kurumunun bu hap,ıiyctli va 
tandaşltıra vcreceli bu hatıranın her
halde çok zarif bir şey olma!lına ça. 
lış1lmaktadıı-. 

Teberru edilen bu yUzUklerin kar
şılıklariyle vUcuda getirilecek filo da 
cNi şanhlar Filosu> adını alacaktır. 

Da kara· -:-taarruz 

dün durdu 

Dögol, Fransızlar arasın
da kan dökülmesini 

istemedi 

Londra : ']() (a.a.) - General Dö· 

gol ile Fransız- İngiliz kuvvetlerinin 

Dakar mıntakasından çekild ikleri , dün 

akşam resmen tebliğ edilmiş tir. Geri 

çekilme hareketi general Dögolün 

Fransızlar arasında kan dökülmesini 

arrn etmemesi üzeıine yapı lmıştır. 

E~asen fngiliz hül.:ü meti de Vichy 
hükumetinin emirlerine itaat etmeyi 

vazife telakki eden Fransızlara !:arşı 

hiç bir zaman harp harekatında bulun
mak niyeti beslememiştir. İngiliz de
niz kuvvellerinin ateş açmalanna se
beb bülün . ihzarlarımn nazar itibara 

alınmamış olması ve evvela hücuma 

maruz kalmış bulunmalarından ibaret· 
tir. 1ngiliz gemilerinin mürell e batı za· 
yfata maruz kalmışlır. iki Fıansız de
nizaltısı batırılmıştır. Bunlardan birisi 

kurtarılabilmiştir. Mürettebatı ilk fır· 

!'atta fransaya iade edilecektir. 

# ... 

Cebelüttarığa Fransızlar 
yeni bir hücum y aph 
Ccbclüttarık : 26 ( A. A. )- Res

men hildirıliyor: Dün bü}lük bir Fran
sız ha va kuvveti kkı ar Ccbelüttarıka 
hücum etti. Hücum iki buçuk saat 
sürmüşt ü r. Hücuma yüzdeıı fazla tay
yare iş tirak etmiş , :300 den fazla 
bomba a t ılmıştır . Bomb<oların çoğu 
denize ve kayaların çıplak kısımla-

llarır.iy~ Vekilimiz Srmıcoflu 

Hariciye vekilimiz 
VE 

Resmimiz Londra hava ba· 
rellarını t••kil eden . be· 
lonıardan birini gösterıyor 

• Son tııcırruzlarıl cııd 

Asılsız şayialar 

zJı ve l~l~ dili oldu. Mazide bir 
( ~ ız. ~il hareketleri ya

erı sı ikinci sahifede ) 

h ıberle üçürıciide 

·------~~--~---~---~ ( G erisi dördUııcU 'inhifedc ) 

Moskova : 26 (a.a) - Tas ;tjan
sı: Pres telegraf ajansı, Hariciye vekili 
Saıaçoğlunun değiştirilmesi için Sov· 

( Geri si <iördUncU sahifede ) 
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Sekizinci dil bayramı 
münasebetiyle 

( Ba~malıı.aledcn artu ) 

panlar yine Türkler olmuştur. 
Çok eskiyi bir tarafa bırakalım, 

yeni arap ve fars diJlerinin tesir ve 
hükmüne karşı koyan mukavemet ha
reketleri bile kayda değer bir çokluk 
gösterir. Türk Dil Kurumunun büyük 
bir dikkat ve emekle tercümesini ta· 
mamlayıp bu yıl bastırdığı Divanullu
gatuttürk bu mukavemet hareketlerin
den birin.in abidesidir. Bu kitabı oku
yanlar onu yaratanın ne yılmaz kah
raman .Qlduğunu derhal takdir eder. 

Onlar her bakımdan zengin ve 
üstün bir Türk diline inanıyorlar ve 
onun üstünlüğünü korumak için çırpı

nıyorlardı. Çoğu adsız kalmış olan bu 
kahramanların eserlerini okuyup 
yollarını izlemek yeni neslin borcudur. 

Şu dakikada sekizinci yıl bayra
mını kutlarken benim gibi sevinç yaş· 
lan akıtan sayın arkadaşım Fahri 
Uğurlu Bağdad'da eski bir vakfiyede 
şöyle bir şart okumuş olduğunu 

söyledi: 
Bu vakfın menf aatından şu kadarı 

Mekkede Türk dili okutmak ve öğ

retmeğe tahsis edilmiştir. 

Düşününüz! Bağdad'da servet yap· 
mış bir Tiirk; Mekkeyi Türkleştirmeğe 
kalkışıyor. Hiç bir manevi teıis; 
müminine hiç bir zaman bu kadar 
büyük ölçüde gayret veremez, bu ila
hi gayretin kaynağı yalnız dil a~kı 
olabilir. 

Bizde daima heyecanlı ve daima 
dinamik kalmış olan dil aşkı; şuurlu 

hamlelerini ancak Cümhuriyetten son
ra yapabildi. Çünkü o zamana kadar 
Türk ırkı ve Türk milleti hakkında 

gerçek ve aydın bir bilgimiz yoktu. 
Kimisi Türk milletini dörtyüz çadırdan 
çıkarıyor, kimisi Mogolistan çöllerin
den taşırıyor. kimisi sarı ırkın azman
Jan ve melezleri olarak gösteriyordu. 

Türk tarih kurumu yılmaz bir gay
retle bütün bu masaliann üzerinden 
sünger geçirip ilmi manada Türkü hü-
viyetlendirince Türk dil hareketlerinin 

· de yolu ve hedefi aydınlandı. 

Tarihten önceki devirlerin alpin 
ırkı; beyaz derili ve yuvarlak kafalı 
ırk; her ırktan önce developmanını ya-
pan kafası ile fikir mahsullerini ken
dinden geridekilere ı anıttığı zaman, 
mahreçleıi bünyesine göre şekillenmiş 
sesini de duyuruyor, sözlerini dinleti· 
yordu. 

Bu dil en eski Türk dili idi. Bu 
dili bu2ünden başlıyarak miladdan 
önceye doğru yakın şarkın bütün es
ki dillerinde takip edebiliriz. Anado
luda Suriye ve Irakda nihayet Iranda 
çalışan alimler bulup okuduklari eski 
Yazıtları ister istemez Türkçe ile ölçüş 
türüyorlar. Sümerce üzerinde çalışan 
tanınmış alimlerin hepsi, hele eski Sü· 
merceyi - Miladdan önce dört bin 
yıl - Türk dili tipinde buluyor. 

Şu halde Arab, Türk ve Fars 
dillerinde müstear olarak yaşadığını 

sandığımız :kelimelerin neden bu ka
dar kolay millileştiğine şaşmamak ge
rektir Bütün bu kelimeler; bu dillerin 
son şekillerin de tiplenmesinden önce 
yakın şarkta hükmetmiş kültürlü bir 
dilin haznesine aitdirler. 

* * * 
Türk diJ kurumunun çok ferağatlı 

alimleri kendi köşelerinde Türk dili 
için çalışırken bütün bu merhaleleri 
dikkatle takip etti. Onlar dikkatlerini 
ve özenlerini dil aşkı ile kıymetlendir· 
diği için emeklerinin verimi arth, önce 
Türk dil bilgisini yaptılar. Sonra abi
deleri Türkçeye çevirip bastırdılar. Şim
di de Türk lüğatına başladılar. Onla· 
rın eme~ine onlar jçin canla başla ça
lışan halkevlerinin gayretine sonsuz 
hürmet. 
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•• • Kız Ens~ ~ 
Rağbet 
~ 

Oğretmenler kadrosu· 
nun listesini • 

verıyoruz defi 
Kayıtlar 

Vilayetimiz dahilinde bulunan ilk 
mekteblerin yeni muallim kadroları 

tamamen tevzi edilmiftİr. Muallimle
rimiz Teşrinievvel maaşlarını yeni 
kadroya göre alacaklardır. Bu me· 
yanda ilk mokteb muallimlerimiz a· 
rasıoda vukua gelen yeni tayinleri 
bildiriyoruz: 

Nezihe Bürücek, Hıfzıye Günden, 
Nazire UzunkoJ, Adana İnkılab mek· 

tebine, Ulviye Ayda, Dürdane Okan 
Leman Alptekin, Ayşe Ünüulu, Mak· 
bule Aytaş Adana İnönü mektebin~, 
Süheyla Yorulmaz, Mecit Ünsal A· 
dana Karşıyaka mektebine, Fevzi 
Vural, Hikmet Bölgen, Adana 5 K. 
Sani mektebine, Emine Dilman, Nu· 
riye Yfü.sel, Tahsin Nahit, Sebahat 
Şeyhan Adana Milli Mensucat Mek· 

tebine, Muammer Altmel, Ayşe fü,
liha Ôzgörkem, Güzin Saraçoğlu A · 
dana istiklal mektebine, Makbule 
Ülgen, Hüsnü Üstün, Kamile Kaya 
Adana Gazipaşa mektebine , 
Ah-ned Bahadır, Nihal Eryetişir, 
Saffet 1şık Adana 29 T. Evvel mek· 
tebine, Nazmiye Ünal Adana Namık 
Kemal mektebi:ıe, Adnan Tekin Gü· 
neşli mt>ktebine, Mukaddes Savkat 
Adana Nacatioey mektebine, Naci· 
ve Deniz, Lütfü Sunay Adana Dum
lupınar mektebine, Akif Yüksek, 
Nafia Eryetişir Adana Ser 
han mektebine, Nezihe Durak, 

Rüstem Okan Adana ÇıMrh 
mektebine, Semiha Tosun, Sadık 
Çeltik Mevhibe Çeltik Adana Ak· 
kapı mektebine, Zehra Duı lu Ada· 
na Ziya Gökalp m~ktebine, Fazilet 
Tekok Ad~na Ziyapaşa rnt!ktebine, 
Edibe Ildır Adana Güneşli mektebi 
ne, Hilmi lr.al, Fatma Güldağ Mi· 
sise, Gültekin Göktürk Tuzlaya, Fe 
riba Baysal Kozan Bucak köyüne, 
Mehmed Saraçoğlu Koıan Gazi 
mektebine, Remzi Tunçer Kozan 
Gazi kövüne, Mahmud Yücel Ko· 
zan fapccik Öten köyüne. Ihsan 
Aktay Kozan Kuyuklu köyüne, 

Mel\rued Kutlay Kozan Faydalı kö. 
yüne, Mıhmud Sevük Osmaniye Is· 
mail Hakkı Ôz, lbrabim Sevinç Üs· 
maniye 7. K. Sani mektebine, Ihsan 
Yenen Osmaniye Issızca köyüne, 1 

Mahmu:i Er O.:ımaniye D~ğirmeno
cağı köyüne, Ho1ydar Kuzuoğ~u Üs· 
maniye Yarpuz köyüne, Remziye 
Kılıçoğlu Osmaniye Toprakkale kö 
yüne, Ham':li Kaldırımcı, Rabia Atik 
Sabiha Özer Ceyhan Sakarya mek· 
tebine, Eyüb Akçalı, Münire Altın
soy Ceyhan Cüınhuriyet mektebin~, 

Şehrimiz IUs-' 
ve Akşam t<ıı tle 
kayıtlara harare 
tedir. Adana k•~ 
rakterini ve v.1~kı i 

· · d k' hak• yet ıçın e ı ·deki 
derek bu mevkı _ı ~ • 

. . b. ıruıeı gı 
renmesı gı ı " ICı' 
met eden Adan• ~ 
tüsü, geçen yıll•'' diJ..on 
ha büyük rağbetd'r· Jad 
alaka görmekte 

1 
e1..,en Musa Tüzün Ceyhan Safiye kö 

yüne, Hali) Durukafa Ceyhan Kır 

mızıdam köyüne , Bekir Top c~y

han Çeltmli köyüne , Mualla Çivi 
Ceyhan Hamdilli köyüne , Nazmi 
Tunçer Ceyhan Ak,fam köyüne , 
z~ki Öcal Ceyhan Mustafabeyli 
köyüne, Ali Saztürk C~yhan Yalak 
köyüne , E!'lver Bozok, irfan Egeli 
Ceyhan Yumurtalık köyüne , Rıza 
Oflas Ceyhan Yenikôye , s~bahat 
Baştuğ Ceyhan Çikaldere köyüne, 
c~mal Oğuz Ceyhan Kurtkulağı 
k.öyüol", Hüsnü Görkem Karataşa , 

Lütfi Tezcan, Semiha Çit Karaisalı 
merkez mektebine , Galib Gürdil 
Karaisalı Alpu köyüne, Cemil Ala· 
tay Kara: salı Körüklü köyüoe, Azi
m~ Aksoy Karaisalı Pozantı köyü· 
ne, İ lyas Yalçın Karaisalı Aşçıbe
kirli köyüne , Rru Çakı Karaisalı 
Çulcur köyüoe, İ !(lime Deniz Kozan 1 
istiklal mektebine, !;ilmi Güner Sa· 
imbeyli Doğanbeyli köyün°1 Mustafa 
Cğuz Saim'::>eyii Karı köyüne, Mus
tafa Biiger Sıimbeyli Ciimhuriyet 

Enstitü taleb~ ~a 
San'at O~ulu kı5 ~u 
bayanlarımızın k~11~ ki 

1 
fazla olduğu !ede d te 

, alar hiçte yerın ./:.ıYıı 
ıııe e 

mektebine, Türkan Ydmaz Adana 
Koprü'<öyün'!, M~dine KtJrum K<1. 
dirli Cüınhu riyet mektebine , Bed· 
rettin Alagın Bahçe Burgaçlı kö
yüne, Kemli Hoyaş Bahçe Çolaklı 
köyüne, Hü.,eyin P~kmezcioğlu Feke 
Belan :Cöyürıe verilmişlerdir . Genç 
muallimlerimize muvaffakıyetler di· 
!eriz . 

Yeni ders 1 b'lhafS di 
kızlarımızırı 1 k• 

l
i recekleri, yüksek k la 

k. f . k ve 

1 
ışa ettırece ret' lrn 

hayatın ve mııaşe u1 eti 
' 1 . b' r uı k arını haız ıre k o 

1 . . . dece 
crını temın e ti~ 

tüye koşmalarını u rıl ~: 
dana kızlarının b rdı b· 

·· te ır 
çok rağbet gos 111• kte 
kayıtlardan anla5• 

ıl~ g 
Vakıflar uıı1 l'rıg 
bugünlerde ş :itil 

ld ğıııı•''f 'oy 
Haber a 1 a ~ .• 

•• J •••• "'' R'u 
U.num mu:ıtıru e ttkı 
per bugünlerde ~ i 

. ıerıo 
Vakıf inşaat ış 

tir. 

Elektrik 
arıza 

(l1 f 
Evvelki akşa 1 

~· saat karanlıkta .. d' 

Bir talebe, mualliminin 
elektrik şirketi ıniıbi 
rendiğimizc gor~oıif~ 
arızadan it~ri ge r

1
1 

rikasında hali fa•J\ 'I 
çantasını 

ikinci orta mektep coğrafya 1 

muallimi Bayan Fevziye'ye ait port
men, içinde uulunan para ve eşya 
sını muallimler odasındaki kapalı 

çekmeceden çalmaktan suçlu ikinci 
orta mektep son sımf talebelerinden 
İbrahim İner, Sabri vezir ve Yusuf 
Ôzgenç hakların :.la ikinci suıh ceza 
mahkemesinde mevkufen yapılmak· 
ta olan muhakeme dün sona ermiş 

ve lbrahım lner'in 1 ay 15 gün hap· 
sine, Sabri vezir ve Yusuf Ôzgenç' 
in de beratlerine karar verilerek 
suçlular tahliye edilmişlerdir • 

aşırmış 

4000 Aşiret hayvanı 

muayene ediliyor 

Civar Vılayetlerde yaylahklar

daki meralarda yazı geçiren 4000 

kadar Aşiret hayvanı mevsim do

layısile Çukurova m:ralarına inmek 

için Pozantıya gelmişlerdir. Bu h3y· 

vanlarm muayenesi için merkezden 

Veteriner Hekim Erıver Naci Can 

Pazantıya hareket etmiştir. 

etı' kinede beklenıJl ~ rrı 
kua gelmesi, diA'e'i.ıı/ı di 

senelik büyGk ~~~ıısı• dı 
olduğundan so 

1 
~~ ke 

ve yalmz santra • d• 
makinede de 0 811

• ~ 
1 eti ! a 

mn husule ge ı:n ·ıecv 
tamiri kabil olabı 

11 
~ 

çuk saat gibi uıu 
ne almıştır. ~ 

ŞEHIRD6 
d~ 

Şehrimizde I i~ 
.. ırar 1 '"J 

hava hafif ruıb olf 
En çok sıcak g 

ecyi bulmuştu. 

id 
et 
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NOEJJK CAZ[]( - ADANA -

Abone Şartları 
, ~2 Aylık l'WO Kuruş 
~ ylık da abone yapılır 

ı f 1-Dış memleketler için 
1 Abone /Jedeli degişmez 

Yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye 
171.üracaat edilmelidir . 

landa yoliyle 
tnan nakliyatı 

'IJ İllere Finlandiyayı 
detle protesto :etti 

'..O~dra : 26 (a.a) - Royter: Fin
,, ~a an gelen haberler . hakkında 
"•ıen Norveçten Almanyaya gide· 

:~t1~ınan kıtalarının Alman -
e ıt makamlarının kontrolü 

. Finlandiyadan geçeceklerinin 

d ~e resmen bildirildiği teeyyüd 
~ ır. 

'°'i;~n~ za~~n~a bazı iptidai m~d
s• d' er ıkı ıstikamette nakledıle· 
~· 1~1 lielsinkide bulunan lngiliz 
k la illan kıtalarının Finlandiya 
,?, tından geçerek şimali Norve-

tn~lcri h k . d. h .. 

Hindiçini önünde 
muharipler üçleşti 

Çunking : 26 ( A. A. )- Roy
ter : Hindiçiniye taarruz etmekte 
olan Japon kıtaatının gerilerine 
Çinliler bir hücumda bulunmuşlar 
dır. Çin gazeteleri kıtaatın yalnız 
hududu müdafaa detil , Fransızlara 
yardım için hududu geçmeluini de 

tavsiye etmiştir. 

Hindiçiniden gelecek bir Japon 
taarruzuna karşı muntaıam kıtaata 
yardım için Yuna ayaletinde eli si· 
lah tutanlar askere almmıştır. 

Amerikada 35700 kişi 
daha askere çağırıldı 
Vaşington : 26 ( A. A. ) - Ruz· 

velt dün yeniden millt muhafaza kı
talarından 35,700 kişiyi fili askeri 
hizmete ça~ırmışlır . Bunlar 15 ilk 
teşrinde hizmete girecekler ve bir 
senelik askeri antrenman yapacak· 

!ardır. 

Adene taarruzlar 

Aden : 26 ( A. A. ) - Dün 
Adene yapılan hava hücumunda 

hiç bir hasar ve telef at olmamış-

~ .• taraf da kında _Fınlan ~yad u: 
b. ın an verılen musa eyı tır , 
ır su k .. 1;s aı?'ıştı~~ue protesto etme ıçın Ruzvelt nutuk verecek 

lı.<1~ tnahafil ,bu hareketin bita- Vaşington : 26 ( A. A. ) -
b· nuna ve beynelmilel hukuka Ruzvelt Cumartesi günü 19,30 da 
t~~- lecavüz teşkil ettiğine işaret ı 

ırler. , radyoda bir nutuk aöyliyeccktir • 

ıld Rhaya gelen gemiler Çin hükumetine kredi 
şeı.rıınay : 26 ( A. A. )- Ame Vaşington : 26 ( A. A. ) .- A-

,r Asya filosuna m'nsub dört merika hükumeti ithalat ve ıhra~at 
f O~cr Şanghaya gelmiştir . Bir bankası vasıtasiyle Çin hükumetıne 

tun k , ıs,000,000 dolarlık bir istikraıda 
Jtkı. . aldıktan soma Manil e 

Uzakşaıkta grev 
Şanghay : 26 ( A A. ) - En· 

ternasyonal imtiyazlı mıntakanın 

her tarafında bütün nakil vasıta 
Jannda umumi grev ilan edilmiştir. 

Bu grev ile yabancı idareleri mü,kül 
vaziyette bırakmak gibi siyasi he· 
defler takibedilmekte olduğu söy
lenmektedir • 

OJ>iej;l .. ?ai3U!e 1 
Ruzvelte hücumlar 
Tokyo : 26 ( A. A. ) - Japon 

gazeteleri, Japon - Amerika htila
fmda yegane imli Ruzvelt olduğu· 
nu, zira japonyanın Amerika hak
kında en ufak bir suiniycti olma· 

dığı halde Ruzvelt Amerika efkirı
umumiyesini Japonlar aleyhine sevk 

etmektedir. 

lngiltereye yeni yardımlar 

Vaşington : 26 ( A. A. ) -
Ruzvelt Jngiltereye bir miktar tank 

ve " Uçan kale ,, tayyaresi veril

mesi hakkında yapılmış olan tek · 

lifi ciddi surette tetkik eylemekte. 

dir • 

Çindeki Amerikalılar 
Vaşington : 26 ( A. A. ) - A- 1 

merikan radyosunun bildirdiğine gö 

re , Amerikan Birleşik devletleri 

hükumeti, tehlike takdirinde Çinden 

11,000 Amerikan vatandaşının tah

Jiyesini organize etme~e hazırlan 

maktadır • 

Dünkü İngiliz akınlariyle 

Almanya yine 

altüst oldu 
Londra : 26 ( A A. ) - İngiliz 

hava ve dahili emniyet nezaretleri· 

nin tebliği: Dün gece kuvvetli bom· 

bardıman filolarımız Berlin ve Kil

de asketi heddlere ve Alman 

işgali altında buluı ı an yerlerdeki 
üslere hücum etmişlerdir . Alman 
lar da fngiltereye karşı hava hü
cumlarına devam etmiştir. Ve muh
telif noktalara bom~alar atmışlarsa 

da hücumun siklet merkezi tekrar 
Londra ve civar mıntakalara tc· 
veccüh eta,i~tir . Yangınlar çabuk 

söndürülmüştür . Ôlu ve yaralı var· 

dır. 
Berlin : 26 ( A. A. )- Dün ge· 

ce lııgiliz tayyuel~ri Berline hücum 
ederek bazı hıısarat ve tahribat 

yapmışlardır. 

Fas sultanı Vişide 
Vişi : 26 ( A. A. ) - Burada 

bulunan Fa.s sultanı ha1iciye nazırı 

il~ uzun bir göıüşıuede bulunmuş· 

· tur. 

Dobricenin işgali 
Sof ya : 26 ( A. A. ) - Cenubi 

Dobıicenin ikinci mıntakası bugün 
işgal edılmiştir. Ayın 28 inde üçün
cü mıntaka işgctl edilecektir. 

'Q ·-

Altın fiyat 
lstanbul : 26 ;n ürkıözü muha· 

birindtn) - Altın dün piyasada 
2100 kuıuş üzerinden mu ımele gör
müştür. 

... rı sanılmaktadır. bulunmayı kabul etti. 

~~~-===::~~--=""'_...--=,,.....-~"'"""'!~~~~~---------~....,.,,.......~--~·~o=y=n~a=m~ış~tı~k~i~,7k:o:ca:s~ı~o=n:u~ô:.ld:ü~:za:n~n:e~tt~iğ~i~z:.am:a:.n~n:e~k:a:da:r~=-
frjka N '\ • O .c.8 derin bir yese düşmüş ise canlı bulduğu zaman da okadar 

". o ' AVIO GARNETT Çeviren: NEVAZD GÜVEN 

t.~er ·· • d k ısın onu kaçıra· sur atli dvaranıp ta yakalamasay ı, az a . k 
taktı T"lk. . .. t d" Fakat B Tebrıc 
b · ı ı kızgın kızgın dişlerim gos er ı, ' · k 

una h" h . . . . . b. h lede kaldırara 
k ıç e emmıyet vermedı. Tılkıyı ır am . 
olıa f" - ı ··ne ınana-rn rı arasına aldı ve eve götürdü. Mama ı, goz eıı .. _k b" 
. ıyaca~ı geliyordu. Tilkisinin bütün vücudunu huyu ır 

~ıkkat ve ihtimamla yokluyordu. Kemiklerinin kırılıp, kırılm~-
kı~ını anlamak istiyordu Fakat, tilkinin bütün uzuvlahrı k"mk ul: 

ern · ·1 · a ı a ı rneı bir halde idi. Bu zavallı safdil cenlı menın . . y . 
antaın t d ha geçmıştı. anı k- aya başlamasından evvel bir kaç saa a . ndisi 
arısının kendisine bir oyun oynamış olduğunu ve ke 

acı d h kolaylıkla 
k acı feryadlarla ölümüne ağlarken, onun a 8 

1 _ 
llrtulmak için sadece ölüm taklidi yapmış olduğunu an ıya 

ıtıamışt E k ı bulunmamış 
l. ğer tesadüfen avlunun kapıları apa 1 

olsayd . 1 du B. Teb-
rick k 1 0 

•. bu hı.le ile hürriyetine kavuşm~~- 0 ur ·k bir hiy
led :ndı kendıne ( Nasıl, diyordu, bu olum deme 

en ıbaretti ha ı ) 
D" - d h · ·anlıyordu. 

Z t 
uşundükçe hunun bir hakikat olduğu nu a a ıyı d ~·ı · 

a en b t"lk. . , b. nu e5ı mı İd"? u, ı ılerın en klasik ve an anevJ ır oyu k"l 
1 Meşh h · bunu le 1 

etmem· 1 ur . ~Z<?P ve diğer yüzlerce mu arrır k d r gü:z:el 
ış er mı ıdı ?. Fakat Silvia bu oyunu 0 a a 

sevinmişti. 

B. Tebrick Silvia'yı kollan arasına aldı, bağnna bastı. 
Fakat onu muhafaza ettiği için Allaha yüzlerce defa şükretti, 
Fakat, bu okşamalar, öpmeler tilki üzerinde çok az bir tesir 
yapmıştı. Ne, tallı bakışlariyle ne de, yalamalariyle ona mu
kabele etmedi. Vahşi ve iki büklüm olmuş bir vaziyclle du
ruyordu. Boynunun üzerindeki kıllar dimdik olmuştu. Koca· 
sının her dokunuşunda kulakları aşağıya doğru düşüyordu. 

B. Tebrick bu vaziyet karşısında evvela kırılmış bir 
kemiğinin veyahut sukutu esnasında incinmiş bir yerine do
kunarak ona ıztırap verdiğini zannetmişti. Fakat nihayet. ha
kikatı anladı. 

Bunun üzerine yeniden teessür duymağa başlamıştı. Fil· 
hakika, onu vefasız görmekten duyduğu teessür, ölümü kar
şısında uğradı~ acının yanında hiçti. Fakat, bu daha devamlı 
ve daha tesirli bir iç ezgisi idi. Evvela hemen hemen (ar
kına varılmaz bir şekilde olan bu ıztırap gittikçe büyümüş ve 
müdhiş bir azab halini almıştı. Eğer B. Tcbrick nümunesine 
çok tesadüf edilen kocalardan; yani yaptıkları bir çok tecrü
belerden aldıkları dersle daha gülünç olmamak için karılarına: 
"Bugün ne yaptın?,, süalini kat'iyen sormıyan kocalardan ol· 
.saydı, daha mes'ut olur ve ıztırabı da tahammül edilir bir 
hale girerdi. rakat, düşünmek lazımdır ki, bütün evlilik hayat
ları müddetince kansı hiç bir zaman kendisinden hiç bir ha
kıkatı saklamış değildi. Bir kerecik olsun, en küçük bir ya
lan dahi söylememişti. Sanki karı, koca ayn ayrı cinsiyetlere 
mensup de~'illerıııiş gibi daima samimi, daima saf kalmışlardı. 

- Sonu Var-

• 
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BU AKŞAM 

ASRi SiNEMA 
jSUVARE ) d ft 
1 8.45 ı 

. MATiNE ı 

1 2.30 1 

CAROL LOMBARD ve 
JAMES S'fEVART 

TARAFINDAN YARATILAN 

1 
Birbiri için yaratılmış 

Fransızca s<>zlU, mev simin en bu.> uk nşk fi l mi h:ı<;>h.' or. 

I li5:. i ve mllessir fi lmleri se venlerin fo.ktli r nazarlaı:il l· •ıt•yrt'dt:ct'k 1 .;r i 
b u emsalsiz. ş aheıte kalpleri heyecan \'e hclecrn l~ lilrcll."ct:ktir. 

l• I" t KERMİT MAYNARD tarafından çe \' rt:ı·n he· av e en: yecanlarla dolu sergU:ı:c~t ve ım çc_- ı•ıı. fil 111 i 

Darbe • 
1 intikam 

Telefon -------- 250::.= 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Adana Ajansından 

icra Vekilleri hey'eti "arariyle buğday alım fiyatlarımıza kıloJ1 [lO] 
pua zam yapılmıştır. · 

Çiftç.Jerin satacakları buğdayın hakiki değı= r fiyatlarını öğre:ım t:le r i 

için ilk def'a ajansımıza göstermelerini ilin ederiz. 

BUGDA YIN VASIFLARI 
A) Ekstra, sert, ve yumuşak buğdaylar. 
Satın a!mabilme şartlarını haiz olan yüzde 3 den faz la çavdarı yüzde 

3 den fa:T.!a ecnebi maddesi bulunmayan ve hekto\ıtre vezni 76 ki!ogram 
veya daha yukarı olan s'rt ve yu nuşık buğdaylardır. (kızılca, sün ter ve 
mahlut hariç] 

B) Normal, sert ve yumuşak buğdaylar. 
Satın alınabilme şartlarım haiz olan yüzde 3 den fazla çsvdarı ve yüz. 

de 3 den fazla ecnebi maC:ldesi bulunan ve hektolitre vezni [71 kilogram 
dahil ve ve 76 kiloğram hariç] sert ve yumuşak buğdaylardır. 

C) Kızılca ve sünter buğdaylar. 
Satm ahnabilme şartlarını haiz ve hektolitre vezni 7.1 ki loğ • a.n veya 

daha ziyade olan, ecnebi maddesi yüzde 3 den ve çavdarı keza yüz,Je 3 
den fazla olmayan buğdaylardır. 

0) Mahlut buğdaylar. 
Satın almabilme şaıtlarmı haiz buluoan yüde 3 den fazla ecnebi 

maddesi yüzde 3 den fazla çavdarı olmayan ve hektolitre vezni 71 kıloğ· 
ram veya daha ziyade olan ve içerisinde yüzde 70 den az sert dane bu
lunan sert buğdaylar ile yüzde 70 den az yıJmuşık buği.Jaylardır. [dön
meli sert daneler sert addedilmez yumuşaklardaki kızılca ve sünter dane 
leri yumuşak meyanında hesap edilmez. 

· BUGDAY FİYATI 
Ekstra buğdayiarm fiyatı kiloda(S)kuruş (5 )) slntimdir. Normal buğ· 

dayların fiatı kiloda (5) kuruş. Kızılca ve sünter buğJaylarm ftyatı kiloda 
(4) kuruş (75) santimdir. Mahlut ba~dayların fiyatı kiloda (4) kuruş {75) 
santimdir. 

Yeni esasa göre azami çavdu nisb~ti yüzJe 2Q den yüzde25 e ve ecnebi 
madde nisbeti de yüzde 10 a çıkarılmıştır. 

ARPA Fİ.Ali 
Ekstra arpanın kilosu (3) kuruş (85) santim. Beyaz arpanın kilosu (3) 

kuruş {50) santim. Siyah ve çakı arpanın kilosu (3) kuruş (35) santim· 

dir. 26- 27-28 12349 

·ilan 
Ad~lJ a Askeri Sahnalma Komisyonuııfi 

Cinsi Miktarı Muhammen Bedeli Mu~•~~ 
Kilo Lira ~ 

Patlıcan 8000 440 3) lb 

Taze Fasulya 8000 880 66 Hi 
Domat~s 10000 600 45 
Taı~ Ü:züm 7500 900 61 le 
Kabak 1500 150 11 li 

Adana Garnizonu için yukarda cins ve miktarfarite ~~; 
ve Muvakkat Teminatları hizalarında gösterilen 5 kalerıı se • 
ler 28-9-940 Cumartesi günü saat 10 da paı.arlıkla alı 
lilerin Belli gün ve saatta Teminatlarilc Adana Askeri -,,,,, 
misyonuna müracaatları. 123~4. 

lşbankasına imtihanla memur alın.~ 
" t 

Orta mektep ve Lise mezunlarından talip olanlar 1 f~ 
, pazartesi günü saat 14 de Adana lşbankası şubesind~ ~ii 

handa hazır bulunmak üzere vesaik ve fotograflarir.le brtfikl' 
nünden evvel (şbankasına müracaatları ilan olunur. 

Hariciye Vekilimiz ve 
asılsız şayialar 

( Birinci sahifeden artan ) 
yetler Birliğinin Türkiye nezdinde is-
rar etti~ine dair Belgraddan bir haber t g4Q G il 
yayılmışbr. 27-9- t IJ 

Tas ajansı , manasız ve hayal mah- ~:i~ ~~~fka~ P,i~ 
1 

su\ü olan ve Sovyetler Birliğinin diğer S.OO Aı·ans haberieP .... l'ıll.! 
memleketlerin devlet işlerine ve Evla· adJll"~~ 
bittarik dahilt işlerine karışmamak si- S.10/8.20 Ev k jf '?.İ 

8.30 Müzik : Hafı -• yaseti ile tezad halinde bulunan, bu ,.. :.. 
haberi tekzibe selihiyettardır. 12.30 Program, ŞI il''' • 

12.35 Müzik: Kad~ 
Cebellüttanğa Fransızlar ı~.Jo Ajans ha~ 

yeni bir hücum yaptı 13·05 Müzik: K ~0 
13.~0/1'.00 Mu,\1 aat!" 

( Birinci sahifeden ar~an ) 18.00 Programı 5•
1 

ıf 
rına isabet etmiştir. Binalara, yollara 11.05 M~z~k: J-1a1f~ lile 
ve eski istih"amlara d~ bir kaç bom· 18.30 Muzık: H dl'~ tat 
ba düşmüştür. Hususi, resmi binalar 18.50 Müzik : .Ra f 

1 
. 

k T . ' Il ı çok hasara u~ramışlarsa da as eri r!? .su. 'fiir~ .a~ 
• 19.15 Muzık · ~ IQl 

mevkilerde hasar azdır . Ufak bir ~ 19.43 Saat ayar.11 1 
gemi batmıştır. Ölü ve yaralı vardır. r -rk 
Ü d- . d .. .. -ı ü 20.00 Müzik u 11 ~t 

ç uşman tayyaresı uşuru m ş , 20.30 Konuşrnt ~.J "I 
dii'er ikisinin de düştüiü ıannedil- 20.50 Müzi"- : f P' · le 
mektedir. 21.15 Konuırnagrıı 
Mersin Halkevi reislig"' i 2ı.30 Radyo : d~,;,ı 21.45 Müzik: Ra 'Nj 

Dün öğrendiğimize göre, Mersin' 22.80 Saat ayarı· 11 
halkevi reisliğine Bay sükuti Sözen 22A~ Radyo S~~Jİ ~ k 

22.ıt5 Dans rnu ;'_. 
ıcçilmiştir. 23.25/23.30 PrQf1~ , al 

Adanamızda bulunduğu müddet ·il t 
çe Kendisini çahşkanlığiyJe Jevdir Ha lkevi R•1 t ô 
miş olan Bay aükati Sözen'e muvaf 25-9-940 .d~ ~ 
fakiyetler temenni ederiz. azalıkları için~; Ey 

• evvelce ilin c . ._~ .. 
PERDENiN ARKASI olmamasından jntı ' llr 

" Çıplaklar,,, "Açlık,, , "Köyün çarşenba günii -"~bil 
yolu,, ve "Ceylan avı,, isimli roman cağı ilan olunur. ~·~ 
ve hikaye kitaplarının müellifi Refik Adanş. E ~ 1 arı 
Ahmet Sevengil, memleketimizin ana ş· · 
dertlerinden birioi daha esas mevzu o- Anonim ır ,,-J • 

1 

~nı~ıJ ae 
tarak alan yeni bir roman vücuda ge· 25-9-l~~;J_ uıı 
tirmiştir. lçtimar hayat ve lnkitap h!· makincsindekı nO Ji rıi 
diselerini yakından tetkik etmiş olan zijndt<n iki saat k• ıkı 
muharririn bu yeni romanının adı ~ 1' 
" Perdenin arkası,, dır. nını Jceımek ~ • a 

Türk edebiyab için yeni bir görüş ğımız için saylll ~~lı, 
ve ifade kıymeti taşıyan, cazip bir lcrimizdcıı özür~~ 
vak'ayı, kuvvetli bir ruh tahlilini, heye- A ~:~in 
canlı sahnelerini ve güzel dekorları ih- t2352 I' .A11r ... 
tiva eden bu yeni roman 8 Teşrinicv- ~~il Y 

vel 1940 gününden itibaren "V AKIT,, Umuıni P~ 61; :P 
refikimizde tefrika edilmeğe ba~lanıla- Macid 
c~~ ~ 

• AdJnl Tiir ,, 



Evar? 
YOk? 

• 
~Pktor da deli mi? 

•~ire. mütebHıısı dostlann 
ırının ziyafetine · · t' te b'lh gırmış ı. 

d 
1 assa kadm1ar isap bo· 

tn an . . h 
l'lc ' aımr astahklırından 

1 ten bahsederek doktora 
•tıaller sordular. Mütehassıs 

tah · L .. mın ettikten ıonra ıon 
r' ıoyle bir cevap verdi: 

liayatta emin olanlar ancak 

.i ıkla başında olon bir in
r zaman ernin olamaz; akıl. 

1 daima bir şüphe, bir te· 
•lır. 
ıılar: 

tıhakkak böyle midir dok· 

. E\lct h F:J mu akkak böyledir, e· 

1'f'"j_ .. ı ·· 
uşten karakter 
an\ aşılır mı? 
gülü .. \le .

1 
ş.u~e. de çe-şit çeşit ma. 

ıl tı dığını ve gülüş esnasın · 
an seıJerden insan karak
anla~ılrnasına çalışıldığını 

2 mu? 
tikaJ b' •kt ~ . ır ruhiyatçı, insanla-
k ~.•nı. gülüş tarzlarından 

. ae~ ıldır diyor ve ilave edi-
J'l\ı a: 
~~ · Har d' .. .. k ,.,.Jbiz tn . ., ıye a yı uza tara 
,,. h~ U\lazenesi yerinde, aklı 

il' ' llsnüniyet sahibi bir insan 
2: anlaşılır. "A" kısa ve 

okk~tsa, kötü ıoyluluğa de-

!
~1: .. aba "A. sayhası buda· 

llfud" ur. 
ahı~kl lcrı a" r kadınlar "HıJ Hi,, 

1~ tth;ir,. Ht! He., diye gülen· 
-rıiy dır. "Hay! Hay,, sahte 

'8ın:!.d"~öl Hö,, coşkun bir 
1 1 it, 
lioı d' _ .• 1 rıl " ıye can ve gonu · 
er, hayatta can ve gönül· 

crıcrıı h rıl er, ayatlarmdan mem· 
ar, hayattan zevk alanlar 

ko ·ı 
altı 1 c Alp • bir ağacın gür 
ta~a. dlzçöktüler . Bu sessiz 

ô 
1 
'1 .serinliki 1.çinde dalgın 

ı eri · · ı . rıe nı ı erıye dik.tiler, doya 
ko Şc .~aktılar .. 
ty' gu.neşc kollarını uzattı : 
. R~crı ve göğü yaratan Ka· 
rırıdnkterin , ışıkların yaratı· 

b'lc ~~ın yer, mavi, enıinliğin 
... a sızlı~ı ... Denizler , iÖZ· 

tltın ki -arırı ışı 1 guncş 1 •• Canlı 
, ifl' tuh vericiı;i .. Gören göz· 
acr/Yen kalbimiz , seven ru· 
uıı ın tatlı ışıklarında can bu· 
i er ' yaseminler, sümbüller 

sende 1 - ' ki n 8 ır ... Gul yanaklar 
arınla penb 1 . • 1' e eşır .. 
anrılar T B anrısı 1.. Bize yol 
u ıssız ' lı b ormanlardan bize 

' eyaz 1 ı· h- ' . en ı, ur insanların 
Yerı gö t • 

tind s er ... Sarı ınsanların 
en kurla y 

.•. Ata) r · · · urdumuza 
ti Yaşaya~rımız. gibi ' hür ve 

ım .. 
Parlak ve . . 

sevımlı iÜneş ı .. 

, ............................................... ....._., 
: SiNEMA 00NY &SINDAKI HAREKETLER : 
.................................................... 

Bu yıl çok 
filmler 

enteresan yeni 
seyredeceğiz 

Harp sinema sanayiine de büyüle 
bir darbe vurmuştur. Büyük bir ti· 
caret vasıtası olan sinemacılık mu· 
hakkak :ki harpten büyük zararlar 

görmüştür. 
Harp içindeki Avrupa, sinemacı. 

lığa ancak ikinci, üçüncü planda bir 

yer verilebilmiştir. 
Nitekim her sene Vcnedikte ya· 

pılan film müHbakası bu sene de 
bir müddet evvel yapılmış ve 1940-
1941 sinema mevsimi için hiç de 
mühim bir hazırlık olmadığını mey· 

dana koymuştur. 
Venediktc yapılan film müsaba-

kasına bu sene pekaz firma pekaz 
filmle iştirak etmiş ve yalnızca f tal· 

:yan ve Alman hakemleri hükum ver· 

mişlerdir. 

• 
Avrupa harp içinde 
olmasına rağmen 

film sanayii durmadı 
• 

lsveç, Macaristan, Romanya mü· 
messilleri de müşahit olarak müsa· 
bakada hazır bulunmuşlardır. Jüri 
heyetine arzolunan yirmi kadar film
de bilhassa üç artist, Mirey Balen, 
Jermen Osey ve Korin Lüşer tema· 
yüz ~tmişlerdir; 

Mirey Balen'in çevirmiş olduğu 
film, mevzuunu ispanya dahili harbi 
faciasından almıştır. 

F evlıealade masraflarla vücuda 
getirilmiş olan bu fılml~ g1zel fo"ran 
sız yildızı Mi rey Balen, ltalyan ar· 

Sanayi Sergisi için 
hazırlıklar devam ediyor 

İstanbul : 26 (fürksözü muha· 
birimizden) - 11 senedenberi her 

sene muntazaman açılmakta olan 
f stanbul yerli mallar sergisinin bu 

sene de açılması için alakadarlar 

tarafından tetkikler yapılruakta· 

dır. 
Sanayi fürliği L.tanbul sanayici· 

!erinin fzmir sergisine de iştirak e· 
demediğini görmüş, bunun üzerine 

fstanbul sergisini kurmaktaki tasav 

vur)arını tatbik için teşebbüslere 
girişmeğe başlamıştır. Yalnız ser
ginin sı)nbahar gibi Galatasaray li
sesinin açıldığı bir zamana rastlama· 
sı bu binadan istifadeye imkan bi· 

rakmamıştır. Bu sebeple belediye· 

den yeni bir saha veya bina temin
1

• 

ne çalışılac!ktır. 

Serginin kurulmasına :belediye· 

nin de yardımda bulunacağı ümit e· 

dilmektedir. 
Esasen Vali Lutfi Kırdar ls~n· 

bul sergisinin şimdiye kadar ki va· 

ziyetinden daha güzel bir şekilde 

açılmasını temini vaadetmiştir. 

Ticaret odasının bütçesinde de 

sergi için bir tahsisat olduğundan 

belediyenin yapacağı yardımla gü · 

zel bir eser vücuda getirmek kabil 
olacaktır. Bundan sorıra lstanbul sa· 

nayi sergisi her sene sonbahar mev· 

siminde kurulacaktır. 
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/A'§J Y/ c§l 0 O U c§l IF 
Senin ışıklarının önümüze açlığı yol
dan gideceği:ı. Orada, kısraklarımızın 
arkacıından taylarımızı koşturalım ; 
Koyun sürülerimizden süt sağalım ... 

Ey, sevinçler Tanr~s~ 1 .. Erd~~ 
A ı .. Bütün sevinçlerını , neşelerını 

y . - t-topla, Türk milletinın us une serp ... 
Türk oğ'ul ve kızların kahkahalar 
içinde yaşasın, ne~el~ri _göklerde do· 

1 T 
.. k milletı dunya durdukça 

laşıın ... ur _ . 
k gün gorınr.sın . 

mesut yaşasın, ara . 
Dat cevab verdi : ,, Türk mıl· 

Jeti dün;a durdukça meııut yaşasın , 
kara gün görmesin !.. " _ _ 

H k 
·ı Alp zümrüt yuzlu ça· 

an o ı e , B' 7. 
yırların üstüne kapandılar • . . ıra . 
sonra başlarını kaldırdıkları zaman ' 

bu iki göz, birbirine derın derin bak· 
tı ... Sonra birbirlerine sarmaş do-

laş oldular .. Artık , Hanko , Alp'ın , 
Alp, Hanko'nun olmuştu. . 

Su !'abahın öğlesi .. Bu aile, yola 
düzüldüler, gidiyorlardı. Yollarda yı. 
kılmış kasabaların harabalerirıe, kırık 

kalkanlara, ezilmiş yakvaçlara rasge· 
!erek yürüdüler. 

Ertesi sııbah, gene güneş yük· 
selmiş, bu yolculara aydınlık saçmıştı. 
Biraz daha gittiler, Hanko , bağırdı: 

- Alp 1.. Alp .. insanların otur
dııkları yurda yaklnştık. 

Alp'ın yürcti sızladı.Arslan ının · 
den, insan yuvasına kavuşmak nasıl 

tisti Mari D~nis O~üst Jeninı tara 
fından hazırlanan bir kordelic:fır. 

Mirey Balen Alkazar müdafile
rin~en biriyle sevişen ve çok saf ve 
zavalh bir aşk yaşayan kadın rolün· 
dedir. " Alkazar ,, ismindeki bu fil· 
min her sahnesi insanı heyecana 
sevketmektedir. Jüri heyeti bu filmi 
takdirle karşılamıştır. 

Jermen Osey "Aşktan da ileri., 
kordelisında büyük bir muvaffakiyet 
göstermiştir. Bu tarihi filmi Jermen 
Gallon hazırlamıştır. Bilhassa içind~· l 
ki lüks ile nazarı dikkate çarpın 
filmde büyüle bir muvaffakiyet elde 
olunmuştur. 

Korin Lüşere gelince: Bu güzel 
Fransız yıldızı ( rerk) isimli bir film 
ile birinciliği kazanmııtır. 

Amerikadan bek
lenen vapurlar 

~ 

İstanbul: 26 ( Türksör.ü muhabi· 
rinden) - Amerikadan lzmire hareket 

eden Yunan vapurunun gelmesi lngi· 

tiz kontroü heyetinden m{isaade alın· 
madı ğı için g~cikmektedir. Şehrimızde 
Amerika' ya gönderilecek mühim mik
tarda tütiin ve diğer mallar bulundu
ğundan bu husustaki müsaadenin 

bir an evvel temini beklenmektedir. 

Ziraat Umum Müdürü 
lzmirde tetkiklerde 
lzmir : 26 (Türkc;özü muhabirin· 

den ) Şehrimizde bulunan Ziraat U
mum Müdürü B. Abidin Ege, Aydın'a 
gitmiş, orada zirai tetkiklere başla
mıştır. Bir kaç gün zarfında gene şeh
rimize gelecek ve vilayet ziraati üze· 
rinde tetkiklerle meşgul olacaktır. 

olacaktı . O, bunu hiç bilmiyor , yal
nız, tahayyül ediyordu ve bu iki yu· 
va arasındaki farkı , kafasında büyü· 
tüyordu . Yaklaştılar • . Kasabanın 
etrafında Koyun sürüleri dolaşıyor , 
Kuzular meliyor, kükreyen kı~raklar, 
çayırlRrda sıçrıyorlardı. Nihayet , ka· 
sabadan içeri girdiler , bir ihtiyarın 
evine misafir oldular . 

ihtiyar, Alp'a bu fellkelli göç et• 
menin sebeblerini iyice anlattı. Alp, 
dinledi , sonra , ruhunda bir ülı..ü 
uyandı ve ihtiyara : 

- Beni , yuvamdan , anamdan • 
ırktaşlarımdan ayıran düşmanlar ol· 
duğunı.ı. anladım. Bundan sonra , her 

yııphA-ım ışte Türk milletinin saadet 
ve istiklalini gözönüne alarak çalışa· 

cağım ... 

Artık , Türk yurdu kurtulmuş , 
Orta Asyadaki Türkler , büyü bir 
devlet kıırmuşlardı • Alp ile Hanko , 

evlendiler ... Alp , esker oldu , hep 
yurdu için çalıştı . Çoc.ıklariyle hür 
ve mes'ut bir hayat yaşadılar. 
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Doktor Ekrem S iİ. 
Seyahattan dönmüı ve muayeneh811 • 

talarını kabule başlamııtır. ~ 
Abidin p•JP ç, · 

Mustafa Rifat Ecııoel' 
1-7 

f 
Milli Mensucat fabrikası yanındaki Prese fabrika~ı~e 

tir. Fabrıkamız geniş ambarları ve son sistem presesı 'ıııu 
rini hcryerden ziyade memnun edecek vaziyettedir. ~ad'1t 
mıza prese etttirenler her bakımdan karlı çikarlar, eııl f( 
Fabrika idamine müracaat edilmesi müşterilerimiz~ 
danJır. 4 - 6 1 303 

ilan 
Adana Askeri satınalma komisyoP" 1 

~u"'~ ... 
Cinıi Mikdan Muhammen bedeli ı.,ir• &l 

FlATI 100 KURUŞ 
Lira ıs1~ 

Çul 5000 25000 2o6 
Kıl kolan 5000 2750 I ~ .i 

1/2 Litre 
1 - Yukarıda oins ve miktariyle muhammen bed;kl• 1 

minıtlırı yazıh iki kalem mütabiye malzemesi pazar 1dl ~ 
2- Pazarlıtı 30-9-940 pazartesi günü saat 10 k•"' 

satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameleri .A~fr· il 
vizım amirlikleri ve komisyonumuzda her gün görüle~',~te 

3- lateklilerin Belli gün ve saatta teminatlariyle bır 
alma komisyonuna müracaatları. 12331 

• 
Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plili ~iti 

TürksÖzÜ Matbaası : ıita, Bilumum Matbaa işlerini Türki1e ,o 

==============~=== mevcut matbaalara rekabet eder dete' 1:~ 
de tabeder. Ld, 

lll2'i 
~er 

----=::=:==:=:=::==:• hcı 
ctı 

<CüOt Kusmo : rliniı 

- cc 
tra 1 

~anı 

Sağlam,T emiz, Zarif Cilt ( Türksözli} ~; 
tar 

Mücellithanesinde Yapılır. Plim; 


