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Berlin üstüne 
beşinci taarruz! 

;y 

aeıali köyünde muazzam depolar 
nşa ediJdi; bir de fabrika yükselmekte 

Almanlar da lngiltereye 
yeni taarruzlar yaptı 

l~DAKJ 
~ 

. i k .•~r~~~·~ 
" '''a: 5-9-940 (1 elefanlu) 

aıJ,ı.,din b"l d'i' b" .. ı nıe ı ım ır yc:rını 

&•elt İçia De umaa bir fırsat 
tt,, . . 

' •t•ıncım .. ·ola çıkmazdan •ce L. _ ., 
d' .,.,ıa.)· ıb dönduk tc:n çok 
•ııtr, B f l"bl" · 

111 u ~c: c:r, ta ı ı nası· 

ı "ltr &Uzd Karadenis mınta· 
tzııa L 

i.. . '• •armı, . 
.. , IUa, Turk drnizlc:ri, Turk 
... 1' 

rlt • Urk ora:ıanlariyle çnril · 
Bir ~nıanlarının aruında dolaf· 

•ed t ••zifclcr vardı: Alaval· 

11 '""k l'Dc:nılc:lı.c:timizin 1'uv· 
1 lltf • 
d~ ıunc: c:mniyc:tiodc:n ve po-

llaıı Jt~.>·•rlalıktaıı ltahsc:dc:cc:k· 
~d' •zc'dcn ZonguJJAk, Bo· 

•p•z•rı'na kadar ynphm 
SlQd. ' 
as. ' bahiyHinde ,.c kö5 unde 

il.da L L...L... ı_ • .,, i 
1
. ' aauaa-111, ac: .. , ıe· 

•eh 1 ç ' Turlı. insanı iJi. Bu in· 
., tnea· d 
~~ •

1 iltkatle dinlemek, da-
ntı ~" dikk.:\tle tnrtnıak ve: 

/hırı Alide lmrulmakta olan /Jih iil. rlrp11lor ınşaott faali1ttirıdfn lıir i11tılıa 

Bölgemizde Luytık tohum Urdnıc 
çiltliklui tesisi c:trAfın.Jn proj. lt<r ha· 

zırlı\ndı~ı"', bıı i~lc ıılaknh olarak 

mebu)larıım~d:ın ınc:rbum .\li Saib 

L'nu·aı~'ın "Jilkibucıt.,;ı çiftliginin oo 
Hnc nıUlldctie kiralandıgım ve lıımail 

Snf a Ôzlcr vere~esinc ait bir kısım 

( Geri i dördUncU S"abifcJc) 

54 ----
Alman tayyaresi düştü 

Londra : 5 ( A. A. ) - lngilız 
hava neıaretinin teblitlerine göre 
Jngiliz bombardıman tayyarelerı dü~ 
gece de AJmanyanm muhtelif vcrle
rınde sanayi müeueulerıne ve .... 
keıJ hedeflere muvaffaluyetli taarruz
lar yapmıtler ve b·r çok yangınlar 
çıkarmıılardır • . 

Bcrlin üzerine dokuz gün zarfında 
beşinci defa olarak taaıruı edılmıftrr. 

Hollanda sahillerinde de Alman
ların, deniz nıı~il vasıtal11rı bombar
dıman edilmiflir . Alman tanarelcri 
ise dün lngillcrrnin muhit lif mınla· 
kalaıı üzcı ine akınlarınıt devam et· 
n.işlcr ve Londra mıntakası da dahıJ 
olmak üzere bırçok yeılere bomba
lar atmışlardır . Hasual ve ırı~•nca 
zayiat büyük dr~ild.r . Alm11nlann 
dün 5-4 ta.yyaresi düşürülmüştür • Al
manlar, J.ı~ıliz tayyartJcrinin Berline 
hücum tttilclerini , b.ııt yerlere bom· 
baiar attıklarını büyük hasarata se
bebıyel vermedikl.ırını bıldıriyorlar. 

Memlekette imal edilen her madde 
''Türk Malı,, damgasını taşıyacak 

'lırıQ ~rı de ilşAn Lir diJı'kaH~·, 
ofıın 10•0ınıık. iti_yaJındııdır. Bu, 1-----------------
a UQ her wrinde bö' le o!Ju. • • • 

1 

1 

HİTLERİN 
SON NUTKU 

, K • .; 
ıdı •radeoi.zı.lc b•~l.a turlu 

ir gU 
ı_ n, Giresun'uD \'a•·lası ku· ••.Ya' . • ., 

.) & <lolru bir bayii .) ol al-
sorıra ı:- • 'd 1 . lf,r . &:.rılDcz e mo a vcrmı'· 

"n r .) •ştan bir köylu toplulugu 
•l..1111 d ı_ b l • . . . . 

• 
10 

.. Ltıo ~ aa ve: erııııızı ıçı· 
. ~ eclıyorduk. 

nı-.ı A 
~il: ' •rupadaki alıvaldcn bah· 

1 
~e dtrsinu bıı İflc:re? Sualime; ı' 
"'•lık •-b k ı Yafaa Qebreli, dik faa.at 

• 
1}1ı bir vatandaıım fU con• 

.._ BuyUldcr bu iclerle ,·eter ta· 
'J' 1 y • e· Or •r. Bir de biz nıi tualana· 
ız i · . 

Jlnııze gUcUmUıı:e bakıyoruz. 

"'•n Çaftrırlarsa, ıiliha Hrıl · 
~•ırı.•nının geldi~ini anlayae•l•z .• !"' bi11 rakımındaki Erimc:a'de 
I c Çukurovanıo ber hangi bir 
de hcnı!eviye çardaiıı altındaki 
~şıı •yni ı;ual sorulsa, nhnacak 

v.)•rıe bu olacak.tar. 

c IOt"rkrzdcn yabul: bU\'Uk ~c-
rı • , 

gc:ııne.)'C çıkan mUnevver :ınlıı· 
l'ır ki 't~ . 1 ı_• ı gı ı.ıgı yc:r ere tcmaın \"O 

det göturmekte değil, kendisi o· 
. •n merkeze ve buvuk fchre 
J..'~ •e emniyet gctirm;.Hc:dir. 

•renkler, daha doğrusu firc:nk 
ıkııcılar halktan adanıın ne du 

lilll~lllllUgu,,u anlatmak istt<rken .:sokak· 

"~•nı> diye Lir tabir kullanır· 
• Baz de, bunun mukabili tarla· 
ı adanu olabilir. Bu tabiri nıcv
~•rzcdc:rsck, diyebiliriz ki, ,Tur

e, taı ladaki adanı Jcvlctio po· 

( Geri~i ikinci s:ıhifede) 

/J, Anto•ı• •/.o 

Romanyada dün 
meclisler feshedildi 
Yeni kabineyi Antonesku 

tam selahiyetle kurdu 
• 

Romanyanın mihvere sadakat 
izharı _ Köstencede halkın 
askere hücumu - ltalyan 
ve Alman sefirlerinin yeni 
Başvekili ziyareti - Macar 
ordusu Transilvunyayı i•'1•1• 
başladı - İhtilftl hazırlığı. 

• 
( Yıuısı Uçl!ncU ahıf~Js 

icra Vekilleri Hey'eti 
kararı sekiz Eylulde 

mer'iyet mevkiine giriyor 
Anlı.ara : j (ıt. a.) - lkti~at Ve 

kAldindt'D lıildirilmi~tir: Turkiyede 
imal olunan yu2dc yirmi b~~tc:n faz
la yun ilativa cdn bilumum kamaf· 
1 ara mamul l"C: gayri maaıul derilc:rc, 
;} Un Tc pamuk iplıkleriae '"fı:rk Ma· 
h" kclimdc:riyle fabrika YC!A imalat· 
hane İ•iınlcrinir.ı ıihtcrilmc.\i hl\ldun
daki icra V "killeri Hc:y'eti kararı 
ıckiz Eyldl l!l40 tarihindt!n itibaren 
mcr'iyt't mcvkiinc girmt·ktrdir. Bu 
taribtc" itiharen fabrika. ve imı..lAt· 
haneler 1'ararnaıncJe gö~teril~o fe1'il· 
de: mnllarına "'furk Malı" kelimclc· 
riylc ~İrm~larını yazmaya ıııccburdur·ı 
Iar. h.t•ytı~ t't alakadarların itlaına 
vazolunur. 

1 INGILTEREYI 

iSTiLA EDECEGİ7 

Bcrlin, 5, a. a. - Hitler, dün ak
~am söyledi~i bir nutukta, lngiltercye 
şiddetle hücum etmiş, harbe devam 
ve lngilterenin istila edileceğini söy
lemiştir. 

Londra : 5, a. a. - lngiliı gaze
teleri Hitler'in nutkunu tahlil ederek 
Büyük Britanyaya karşı yaptığı hü
cumlan, Alınan halkını teskin etmek 
zaruretine atfetmekte ve bunu Hitlerin .. 
telaşa düşmüş olduA-unun bir alimeti 

( Gerisi UçUrı\'.U sahifede ) 

Sivas kongresi günü 
Sivas : 5 {a.a) - Siva~ kongresi· 

ninin Ebedi Şef Atatürk 'ün başkanlı· 
ğı~da toplantı•ının 21 inci yıl dönü· 
mu olan dort E.} Ilı! günü dün burada 
nıerasımle kutlanmıştır· Sivas halkı 
L.ise bina•ınn giderek bu tarihi salonu 
zıynrc•t el nıişlır. Bütün :-ivas haştarı 
b~şa bayraklarlıı süslenmiş, tenvır edil· ı 
mışlır. A~k· ri mahfclde bir balo veril 
miştir. 

Çorumda zelzele 
Ç•'lfunı : 5 (A. A.) -- Bu sabah 

8,05 de brş ~ niye siiren şi ldrtli 
bir zel.Lcle oirnu~t..ır. Hasar yokıur. 

;~·~·~·~ · ,....-........... ~ ..... ,....~. 
! Tarsus Pamuk i 
! Satış kooperatifi ! 
! dün teşekkül etti i 
! ... ~ ....... .,... . ..,, . .., ..... 

TARSLlS : 5 (TÜRKSOZO .M l·J-
1 IABIRl~DFN) - TARSUS PA 
MUK SATIŞ KOüPJmA·ı IPI MO . 
Nı:~·vgR Blk ÇIFTÇl KOTı ... gsL 
1 !~~UR1YLE KUR ULMUŞTUH. 
:. r~~\~LET, KOOPERATİFİN Sl'A· 
1 0.SONO TASTIK l~TI'IJ\ fEN 
:,QNRA FAAi JYETE GEÇİLECEK 
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G ÖRE 1 
A~~~b~~~~bi~~ ·l~~~~~~~~~~~~!!!!!!!~!!!~!!!!!~!~!!!~ devletler, ellerindeki silahları 

hasımlarına karşı tam olarak kullan
madan, korkup, teslim oldular. Sandı
lar ki; teslim otursak ölüm, sefalet 
kendilerinden uzak kalacak, yuvala
rında mes'ud, karnı tok, sırtı pek ola · 
rak yaşıyacaklar. 

Vak'alar bugün bunun aksini is
bat ediyor. Galibe teslim olmak, insa
nı ne ölümden ve ne de işkenceden 
kurtarmıyor. Galibler, bütün insafsız 

şartlannı, mağlublarına tatbik etmekte 
tereddüt etmiyorlar. 

Silahını başaşağı mısır tarlalarına 

saplıyarak, yakalarını düşmanlannm 

ellerine teslim eden askerlerin binler
cesi bütün üsera veyahut tecrit kamp
larında bulunuyorlar. 

Haber verildiğine göre. her esire 
••size vereceğimiz faı!a birşeyimiz 
yoktur,, diye; günde 300 gram ça
mur gibi bir ekmek, bir parça yıllan
mış sucuk vermekte, bunlar aynı za
manda sabahtan akşama kadar çalış
tırılmakta imişler.. Ellerini, yüzlerini 
yıkıyacak bir parça sabunlan bile 
yokmuş .. 

Bu hal içinde bir insan ne kadar 
yaşar, ne kadar dayanabilir, dayana
bilse bile, bu kamplardan çıktıktan 
sonra insanlık vasıflarından ne kada· 
rım muhafaza etmiş olabilir. 

Silahını vaktinden evvel bırakarak 
esir olmayı tercih eden bu insanların 
manzarası şimdi gözümüzün önüne 
geliyor. Çarmıha gerilmiş gibi, kamp
larda istırabtan ölmektense, cepheler
de döğüşe döğüşe şerefle, insanlık ve 
milli vasıfların heyecanını yüreklerde 
taşıyarak ölmek ne kadar ulvi ve 
faziletli bir iştir. 

Bir vatan bir üsera karargahına 

benzemek t~rıse bir mezarlık olmalıdır. 
Her gün, her saat insanın kapısını 
bir zillet, bir istırab yumruklar. Hürri
yet eski bir papuç gibi süprüntülüğe 

atılırsa, y<ı ş:ımamn değeri ne ola
bilir? 

300 g-ram kara bir ekmek parça
siyle ilk çağ esirleri gibi ayak altında 
sürünmek, medeni sıfahM kimseye 
vermiyen bugünün insanlarına yakışır 

birşey olmasa i'erek.. K. O. 

T ariadaki Adam 
( Başmakaleden artan ) 

litikasnıdruı emindir. Çunku memle
ketin ya.ai kendinin kuvvetinden e· 
mindir. > 

İnanmayanlar Erimez'e gitsinler 
diyemem. Esa~en bana tuzum da yok· 
tur. İnanmayanlar; sadece tarlaya 
kadar uzan-nolar, oradaki adam ken· ' . 
dilerini tatmin t:deccktir. 

Burhan Belge 

Hindistandan altı bin 
geldi ton kanaviçe 

Bu kanaviçelerden bir kısmının Çukurova 
ihtiyacına tahsis edileceği söyleniyor 

Haber aldığımı:za göre , lngiliz 1 ,,_,,.,_..._....._...""""~'-""'~'-""'........,.., ............ .....,.,.~ .... 
mübayaat şirketi mümeuHi düo An 
karaya gelmiştir. 

Lord G!inkoner mem!cketimjzden 

yapılacak mübayaat için Ticaret Ve 
kaletimizle göıüşmelerde buluna
caktır. Bu arada lstanbuldaki Tran· 
sit depolarına Hindistandan yeni gel. 
miş olan aitı bin ton çu11al ka
naviçenin mernlek~timize idbali üze. 
rinde de görüşülecektir . Diger ta
raftan verilen rnalumeıta göre , bu 
kanaviçelerden bir kLsmı Çukurova 
ihtiyacına tahsis edilecektir. 

Şehirde nüfus yaz1mı 
hazırlıklara bitmek üzere 

Adanada nüfus sayımJ hazırlık

ları hayli ilerlemiş bu!uumaktadır, 
Memurlara \li!rilecek vazife cetvelle-
ri de hazırlanmaktadır. Nüfus yazı
mının 20 llk teşrinde y;ıpılacağma 
göre, on teşriniev~elde bütün hazır 

hkların t:ımamlanma~ı için çalışıl
maktadır, 

Gazianteb Valisinin 
şehrimizde!d ·ziyaretleri 

Şc::hrimide bulunan Gnianteb 
Vaiisi Bay Cavid Üner, dfüı H:ı~k 
evi ve Halk P .ırtisirıi ziyaret ede· 
rek yeni binayı gezmiştir. 

Tayinler .. Tahviller 
Feke eski orman me.saba me· 

muıu Ahmed Ural, Akhisu orman 
mesaha memur!uğ~na tayin edil· 
miştir . 

* 
Misis nahiyesi rnüdürlüğünd en 

vekalet emrine alınan Fahri Bulut 
Karsantı nahiyesi müdürlüğüne ta 

y in edilmiştir. 

Sıhhat Vekaleti Adana 
ya fihnler gönderiyor 

HABER ALDIÖIMIZA GÔ· 
RE, SIHHAT VE İÇTİMAİ 
MUAVENET VEKALETİ YE· 

NlOEN BAZI FİLMLER ÇEK 
TlRMlŞTlR . BU FİLMLER. 

DEN BlR KISMl YAKINDA, 
HALKEViMIZ SİNEMASIN

DA VEYAHUT OlGER StNE
MALAP.DA GÖSTERİLMEK 

ÜZERE ADANA SIHHAT MÜ 
DÜRLOGONE GÔNDERİLE

CEKTiR. 

Valimizin Ç·'llışması ve 
l\1illi t\1üdafaa Vekaleti 

Hayvan ve nakil vai;ıhlannın sa· 
,

1

: tın alınmasında ve bu sur~tie Ordu 

ihtiyacının gününde temin edılm~· 
· sinde gösterdiği sür'at ve alakadan 
' dolayı Milli Mü faf aa V ~kaleti , V rı • ı 

limiz Bay Faik Ü.>tün'e tc~ek~ür 
etmiştir . 

Adliyede yaz tatili bugün 
sona erdi 

20 Tem•nuzdan dün r:ıkş&ma ka· 
dar yaz htıli yapmış o1an Ar.lliye· 
mizdt'\ bugünden itibaren fa;ıliyet 
başli\yacakttr. 

Yaptığunız ihracat 

lstanbul : 5 ( Tüı ksözü muba· 
birinden ) - Halı ibrac1tımız son 
gifolurdc artm!:'ğl başlcırn ı ştır. 

Bundan başka düa lsviçreye yi· 
ne bağırsak, yaprak tütün, iç fırı -
dık, kitre, lsveçe tilzlu koyun ha . 
ğırsa~ı gj:ıd'O!rilıni~tir. 

~ır ~ &ONUN MESELELERi KARŞISINDA 

~======================~ ~!=======================.d) ' 

Şehirlinin cömerdliğini istismar 
Bir kısım esnaf varki, bizim şehir h~tkımn cömerd

lt:1'ini istismar etmededir. Çünkü Adanalı pazarlık yap
masını pek sevmez; tarifelere bakmaz • Bu " Cömerd 
Jıuy ,, esnafın fahiş kazanç menbaı olmuştur . 

Adanalı barda , lokantada yemek ve içki listesi· 
ne, ancak yiyeceği ve içeceğinin nev'ini seçmek için 
bakar; bes~p öderken, pusuladaki rakkamlarla listedeki 
fiyatları karşılaştırmak hareketinde bulunmaz . Aldatıl
dığını bilmez değil ; fakat b ile bile aldanmağı O, küçük 

bır ıstifı1e yolunda yapılacak iliriza müreccah görür. 

Şehirde , hemen herşey için lesbit edilen tarifeler nor · 
maldir; ve hunun için tarifelerde tenzitılt yapılması üze
rinde israr gösterilemez. Ancak, bu tarifelerin tatbikatı 
ile çok meşgul olmak, daima u~raşmak lazım. 

Aksi haide, bu işle uğ'r.;ışan teşkilat bir " Zümrüd 
Anga ,, , şehirli de yolunmak~a o!an kuşlar mevkiinde 
kahr. • 

Biraz hareket 1 .. Şehirlinin dua , memnuniyet ve 
• s~mpatisini istihsal, ancak bununla mümkün olur • 

TANGÜMER 

Satılan paI11 
teslimi ıJl . __......,.., 
Macar müıne~ 

Bölgemizden Mac•' 
p-.ımuklar1 Mersin vt 
sellüm etmek üzl!re 
meti mümessilinin M ~ 
daha evvelce yaırnlf. 
tes~llü ın işi sona erollf 
dan Macar hükumet &/; 
gün de şehrimizde !. k'İ 
rının sattıkları psıJJU Ca: 
münü yapacakt~r . ~ 

Bir talebe ıri 
muvaff aklf',l)le 

Şehrimizin en kı~eO';tlc 
lerinden Bay Ali~t.tı0 rf ' 
hemşerimiz Bay Sa~d ~ 
Tıbbiyeyi parlak ~ır IJ 
mli ederek şebrimııe 

Tekaüt maaşlafl ı2 
Mütekaidin dul "~Afi 

latanın Muhiisebe bcJf 
z'ine başlanmtştır. ·,/ 

Y ahlı talebe 1 

ırkek lisesinde list~llt" 
nin orta kısmına p~r~t 
yatı lı t:ıl~benin ilDtıb • 
lanmıştır . akt 

Şerir Dikilili ~ 
nihayet tut~ U 

Adana j;:ındartn1111' 
en uslarımıtz, ~n aıılı ~ı,ıl 
den!>cri takibederek pi 

mış bulunmaktadır. 
Bu yaz baihrd3 ~~ 

ev soyan, ele geçirdir• 
· de tansokağı maballesın ~ 

lundurduğu bahçede <fe 
dma tasallut, adaaı ~ıı 
mek ve bilhassa ev soY 

'd' k l . ı ,,•t tesd ıt vu uat anY v•·tid 
ğalı kimselerden DJ'ı 
kumpanyasına m~n.;UP l 

larm ele geçmiş ve de~ 
olmalarma rağmen ~~ ~ 
dcrde~t edildikten s~';lj 
vaffak '>!muş ve izizıl 
raşmıştır. 

Adana jındarcnss111" 
kibinden yakasını kurt 
dut Mehmet, Ereğli "e 
müddet dolaştıktan ~; 
yine bu tar~flara kıt a1 

velce de Tarsus ve ~ ~ 
yonla koyun hnsızlığJ $fj 
met, son zaınanlardB 
raflarında müsellebs:,; 
~ t!raflarda oturan ,_; 
bağlarına sık sık bask ~f 
h~ydutiuğu lam ınarı• 
bulunmaktaydı. ~ 

ş~;i~~Dd~• t/ 
hava hafıf rüzgarlı i~·~ 

En çok sıcak goır 
c~yi bulmu~tu. 
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Abone ••rtları 
12 Aylık t?OO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış memle/.ıet ler içi n 
Abo11e bedelı degişmt: 
yalnı: po~tıı masrafı 

:ammedılır. 

2 - ll<J.nlar için idareye 
müracaat edilmelidir. 

Mareşal Petene 
Levalın teklifi 

Jgand ve daha üç nazır 
kabinden çekilmeli 

Va~ington : 5 (a.a) - Ncvyork 

lllca gazetesi, Paris seyahatın · 
. ~Önttı Lavalın Maraşal Petcne 
ıcıye, maliye, münakalat nazırla · 
~ Veygandm hükumetten çekil· 
erini tavsiye cttitini yazmakta· 

Bulgar Kabinesinde 

Sofya : 5 (A. A) - Bulgar
'0 nıüzakr.releri mescluini 

.a•r kıbineıi tetkik etti. 
nd· ..'•tanda harp sena-
Y•tnin genişler.nesi 
:orn~ıy : S (a.a.) - Hindistan 
t:tlt bırp sanayii için 3000 

Yunan Kralına 

Venizelosun oğlu
nun çektiği telgraf 

Atina : S (A. A .) - Venizelos' 

un oğlu Sofoklis Amerikıdın çekti 

ti telgrafta nazik vaziyeti takdir 
ettitini, hükumetin emirlerine ima· 
de olduğunu bildirmiıtir. 

Hükumet Reisi buna cevap ver
miş. Elen milletinin bütün ihtimalle· 
ri karşılamak azmini görmekle gu· 

rur duydutunu izhar etmiştir. 

Romanyad dün Meclis
ler feshedildi 

( Birici sahifeden artan ) 
Bükreş : 5 a. a. - Yeni Roman

ya kabinesini General Antonesku kur
muştur. Kral bir emirname ile mebu
san ve ayan meclislerini ilga ederek 
Başvekile tam seJahiyetler vermiştir. 
Yalnız kanunların tadili ve yeni ka
nunların çıkarılması Kralın emirnamesi 
ile olacaktır. 

Başvekil, ayni zamanda ordunun 
da başkumandanıdır. 

Bükreş : 5 a. a. - Gigurtu kabi
nesinin çekilmesine sebep olan kara-a
şalıkJar hakkında Roytırin verditi ma· 
liimata göre, bu .kargaşalıklar evelce 
zannedildi~inden çok daha a-cniş ve 
mühim olmuştur. 

Amerikalıların 
büyük hazırlığı 

lngiltereden kiralanan 
üsleri hazırlamak için 
25,000,000 dolar tah-

sisat konuldu 
------. ------

Elli destroyer 

lngiltereye yollanıyor 

------. ------
V a1ingteo : 5 (•. a .) - Buyuk 

Britanya taraf andan Biri etik Ame· 
rikaya kiralanan deois ve ba,,a Ut· 

lerinin yerlerini hazırlamak jçin 
25,000,000 dolar tabsis edilmiştir. in· 
giltere ile yapılan anlaşma mucibin· 
ce verilmesi mukarrer elli destroyer• 
den ilk UçU bugUıı Kaııadaya hareket 
etıniıtir , 

Butun destroyerlerin teslim 
muamelesi Kanada da yapılacaktır. 

japnlar dün Peı le 
nehrini t<apadılar 
Londrı: 5 (a.ı) -Fransız Hin· 

diçinisinde endiıe baş ıöstcrmiştir. 
Buna aebep Ja~lann Perle ntbri· 
ai k9P1m•larldar. 

Fransız - Japon. 
müzakereleri 

Sayıon : S a. ı. - Japon :ı. 

tclclcri üzerine Fransız · Japon lı'•· 
kamları ara.,nda müıakertler bu 
fÜn yeniden bışlamışhr. jıponlı ın 
ültimatomlarınddci şartlar üzeriı .Je 
ıarır etmt'dikltri ötrrnilmiştir. 

Holl?nda · Fransa siya~i 
münast b&tı dün kesildi 

Londra : 5 a. a. - Hollan '• 
ile Fran~a aruındaki ıiyasi müı: 1-

nasebt tlr r l>ugüııden itibaren k~il 
miştir. 

Buna Alman tazyiki neticuir.de 

Peten hükumetinin karar vermiı ..>I 
dutu sanıltyor. 

Gönüllü hastabakıcı 

Hemşireler kursu 

Bi~sıa insan daha çalııtaracak
t •hare daha on bin kiti ahnı-
ır. 

Bükreşte nisbi bir sükun hükum 
sürmekte ise de yalnız TransiJvanya· 
daki eski Romanyanm da bir çok 
yerlerinde ve bilhassa Köstıncede 
Demirmuhafızlarla jandarnıaJat aruın· Hitlerio SOD nutku 

15 E>' u:de Ask~ri bııtınede .açı· 
lacık o!ııı " Gönüllü Hastabakıcı· 

lar Kursu ,. a• girmek .,zusıınu 

fÖlterrq S.,.anlarlllUZID mÜraca,~ t• 

t.n meınnuniyf'tle lcarıılaomakt•hr. 
Kursuo IJirinci devrede verditi ıa.e· 

zunların adedine nauruı ikinci drv. hlerikanın Asya ~filosu 
llıandanının hareketi 

da musadenaeler vuku bul111uıtur. De- ( Birinci sahifeden artan ) 
mirmuhaf ızların reisi; teşkili tının ihti- ~ . . . 
lal faaliyetine yeniden baffadıfını bif- telakki eylemektedir. Gazeteler aynı 
dirmiştir. zamanda AJmanyaya muvaffakıyetle re mezunlarının 3-4 misli olacı:fı 

kuvvetJe talunin edilmektedir • 
Şanthay : 5 (a.ı) - Amerika· 
~aya filosu baı kumandam ani 

B d t . 5 a a - Besarabya- ı karfl koyan lngitlerenin bu vaı'iyc-
u apcş e . • . . ·u ,. d d . . 

d k. Al h lk · · Macaristan tıri· tinden Hi er m uy utu ınlıab bu a ı man a ıçın çık - dj . . 
1 kıyle Almanya yiyecek ve fiyecek 

1 
nutkwı a~ ı:ostcr tını aynca te-

Ukurynar olan her Bayan Lu 
kurN fİrebilmekh dir. 

• Şantbaya relmiıtir. )'iıklü trenler a-öndermektedir. bariz etlinyor • 

1trKt Of AN R'Atr 
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'": DAVID GARNETT Çeviren: NEVZAD GÜVEN 

ki F~~at, tilki yavaşca kollarının arasından sıyn~arak B. Tebric· 
k.n Yuzune arzusunu o kadar güzel ifade eden bır bakışla baktı 
• 

1
• kocası onun yürümeyi tercih ettiğini derhal anladı. Dört 

<t~akıa yürüyor ırörülmekten duydutu korku derhal zail olınuıtu. 
Şuphesız, bu mesele üzerinde uzun uzun düşünmüş ve bu suretle 
YÜrürne~e mecbur olduğuna, aksi takdirde yürümekten vazgeç· 
~neke ve hayatının sonuna kadar yatakta kalmağa razı olmak 
ıcabctti~ine kanaat getirmişti. • 

• . Bahçeye ırirdiği zaman duydu~ sevinç tarif edilemiyecek 
bır şekılde idi. Oradan oraya koşuyor, fakat daima kocasına ol
~ukça yakın. k.alıyordu. Tatlı bakışlarla bir şeye d~kka! ~diyor, 
ulaklarını dıkıyor ve sonra birdenbire kocasının gozlerını ara· 

lllak · · ıçın ona dotru dönüyordu. 

Birkaç dakika sevinçten hemen hemen dansetmiıti. Kocasının 
etrafında donüyor, birkaç adım ileri a-idiyor, sonra tekrar döne-
rek onun d - - b ' . yanın a sata, sola sıçrıyordu Fakat bulun u neı e-
aı · • .ne rağmen korkuyordu. Her ırürültüden, bir inej'in baj'nşından, 
bır . horozun ötüşünden, uzaklarda kargaları kovan bir çiftçinin 
a~sınden titriyor, ses ititmek için kulaklarını dikiyor sonra yü· t ve burnu kınşık bir halde kocasının bacakları a:asına soku· 
uyordu. Bahçeyi dolaştıktan .sonra röle dotru indiler. Burada 

1 

yabani ördek, kaz aibi birçok fÜzel IU kutları vardı. Tilki bun
lan rördütü zaman büyük bir sevinç izhar etti. Bu kuşlar onun 
daima tercih ellili ta.yv~rdı. Ve onları ıarünce daima ne,e
lenirdi. Bu defa da onlan bulaıaktan dotan neşesi o kadar 
büyüktü ki, birdenbire mutad ihtiyatkirhtJnı bile bıraktt. Evve
li, onlara uıun uınn baktı, kocasının dizlenne sıçradı, sonra, . 
hlifastnın içinde birtcY anyorıuuş gibi uzun uzun düşündü. Ayak
lanru kocasının dizlerinden ayırmadan sık, sık dönüp ördeklere: 

bakıyordu. Birdenbire kocaanm yanından ayrıldı ve a-ölün kenaı
rina dotru koımata batJadı. Fakat, ördekler onu rörünce büyük 
bir korkuya düştüler. Karada, suyun kenarında bulunanlar rölün 
ortasına dotru uçtular. Veyahut da birbirlerine sokulup, sıkışa· 

rak yüzmetc ve çatlak koparnaata başladılar. O kadar dehıetıi 
batırıyorlardı ki, ı:s. Tebrick satar olacağını saııdı. Daha yukan• 

da da söyledıtim fibi, karısın1n tilki şekline girmesinden dopn 
hıçbir hidise -ne kadar gulünf olursa olsun- onun dudllldannda 
en küçük bir tebessum bıle yaratamıyordu. Ördeklerin, klirısuu 
hakiki bir tal ki zannederek bukadar korkmalannı onların aptalla• 
tırıl hamlediyordu. O, bqkal,rınan çok ,Wünç bulacata bu va• 
aıyetin oldukça azap vericı birıey oldutuna hukınellı. Fakat 
tılkısi biç de bu fikırdc detıldi. ÔrdekJerc vcrdiit bu heyecana 
rörünce büabiium. ne~lenmııti. Mutemadiyen sıçrayordu. . 

8. Tebrick, ona t>etırmap başladı. Saı~a tarafta reımete 
ırideceklerinı söyluyordu. fakat karısını tılkı şekline firiıınden
uenberi ilk dc:ıa olarak bu kacJar ne~'cli ıörmüştu. Sevin .. 
cini bozmak istemedı, oturdu. Tilki,i, bazen nete içinde ona 
dotru koıuyor, bazen suyun kenarına dotru riderek aıçramata. 
hoplaınata başlıyor, toprakta yuvarlanıyor, halli arka ayakları ... 
nın üzerinde yekinerek dansediyordu. Bütün bunları yapatkeıı 
de ördeklere en küçük bir ehemmiyet bile vermiyor. ve bakmı .. 
)'WGU. 

c... Sonu Vır -
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Türk Basını 

= DUnkU Ba,makaleter = 

1 
uı 1 1 Falih Rıfkı Atay, Jn 

ua a giltere ile Bırle şik 
Amerika devletleri arasında yapılan 
anlaşmayı tahlil ederek bu anlaşma· 
da Arığlosakso& ırkının tesanüdünü 
görüyor ve lngiltcrenin Ameıikadan 
alacağı d,.stroyer1er)e ablukayı daha 
şiddetlendir~ctğini, Amerikanın da 
kendisine kiralanan üsler sayesinde 
Amerika yulunu hariçten gele· 
cek h Ü c u m 1 a r a kapıyacağım 
ve lngi!iz Amerikan tesanüdünün u· 

zak şark ta da kendisini hissettire
ceği yazıyor. 

I 
Asım Us Doba icadan 

Vakıt Romanyaya geçecek 
----- olan Türkleri mevzu 
bahsederek, bunların iyi muamele 
gördügünü yazdıktan sonra, Bulga· 
ristanın T ürkiyeye karşı dostluğu· 
~un en kuvvetli delilinin Bulgaristan· 
daki fürklerc yapılacak iyi n-ıuame· 
Jc yapıldığını kaydetmektedir· 

Yeni sabah 1 
' 

Hüseyin Cahit, Al s----- man devlet adamla· 
nnm mütemadiytn h'!sap günü yak· 
)aştı, demekte olduklarını kaydet· 
tiKten sonra; " Alman propagan· 
dasınm bir türlü izah edemediği se· 
heb, logiltercnin çok kuvvetli oldu· 
ğuodandır .. diyor. 

1 1 
AhRlet Emin Yal 

Yatan b .. k"' k _ man ugun u ma a· ·----leıinc!c h.up hazırlığının tamam ol· 
maması ve efkarı umumiyenin ta· 
raftar bu!unmaması dolayısiyle bu 
gün için Amerikamn harbe girmesinin 
beklcnemiyeceğini kaydediyor. 

1 1 
Zekeriya Sertel, ma. 

Tan 
. _ kalesinde beşinci ko-

lun Romaııyada da faaliyette bu· 
lunduğur.u yazıyor ve Romanyada 
ki kan~ıkııklaı ı Luna misal göste· 

riyor. 

7 .30 Program, Saat Ayarı 
7 .35 Mü2ik : l lı:ı.fif 

8.00 Ajaos Haberleri 

l.10 · ~v Kadını • Y l!mı:k 

8.20/8 80 Muzik : I lafif 

12.30 Program, Saat ayarı 

12.35 Muzik : Turk 
12.50 Ajans Haberleri 
18 .Of) Müzik : Turk 

13.20/14.00 Muzik : Balt"t mUziği 
18.00 Program, memh:ket Saat ayarı 

18.05 Muzik; Avrupa bavaları 
18.30 Muııik: Aoa<lolıı ha valarl 
18.50 Muzik: Radyo Sving triosu 
l!US Muzik: Turk 
19.45 Saat Ayarı, Ajans 
20.00 Muzik: Turk 
20.30 Konuşma ( Bibliografya ) 

20.50 Muzik: F:ısıl heyeti 
21.1.5 Konu~m:ı (İktisat Saati) 

21.30 Radyo gazetesi 
21.4~ Muzik: Radyo orkestrası 

22.30 Saat :ıya.rı, Ajans 
2'2.45 Muzik: Radya salon orkes· 

trası 

23.00 MU?.ik : Dans mUzigi 
23.25/23.30 Yarınki proıram, kapAPı' 

-
Memleketimizde kömür sıkınt 

çekilmiyecek, daima stok buluna 

Eti bank 
esaslı 

• Ereğli 

tedbirler 
kömürleri işletoıet~·, 

De sc 

bulunuyothır. a 
~çoc 

almış 

Çukurovada büyük ziraat! 
endüstrisi kuruluyor \ 

( Bit•inci sahifed..-n artan) 

arazinin de kiralınımak Uzc:re oldu· 
ğunu yazmıştık. 

Bölgemiz için e 1 ve.ri~i ytı k st'k 
evsaflı pamuk tolıurularm Uretmt'k 
maksadım taki beden f aali.y-ı;tlcr ol
dukça genişlemiş ve şt:bı·imi.ze ~7 ki
lometre mesafede bulun~n 1 lacıali 
köyUnde kurnlO'.lakfa olan fabrikanuı 
inşaatma hız verilmiştir. Kurulmakta 
olan bu bUj'Uk fnbrika. için IUznm 
gtirUlen makinelerden oir kısmı hali· 
hazır <lunya vaziyeti aoıa.~, 1siyle celh 
edilememiş old uğund:rn. .vctrli malze
me kullamlnıak suretiJ le inşaatın 

sür'atle ikmaline g~\.}'rft edilmektedir. 
Bu fabrik:ının inşııatanıo ikmalindt'n 
sonra l lacıali kö.vU muJ LitinJe bulunan 
köylulı:rimiz şehre kaJ.ar gelmek zah· 
metinden kurtulacakl~rdır. Fabrika· 
nın tesisi,y le köyl lller:lımiz için hem 
buyuk bir kolaylık tı ·miu edilmiş o
lacak ve hem de tolıu .m üretme faa
liyeti için daha genişı irukanl:ır dde 
edilıni.' olacak tar. 

Fabrikadan baı:ıka l lacıali kö,yU 
ve bu köydeki pamuk Uretme çiftli
ginde yapılacak olan memur ve mUs· 

tahdeın evleri, ınabemei muştağile 
depoları , kutlu a n b .a r 1 e r ı 
s p o r bııhçeleri ' ve s:>.ir in • 
şaat için şimdilik l4H bin lirabk in• 

şaat keşifnanıeleri Nafia Vekaletin
den tasdikli olarak ue·etrue çift.ligi mU• 
durlugune gönderilmi-ştir, 

1 Iaber aldığıo.m .a göre Uretmo 
çiftliği muduru, zira.at vekaletiyle 
yaphğl muhabereler neticesiıule bu 
l>inaların ~ur'atle inşaları için eksilt· 
meye çıkarılmaları hususunda mU· 

saade almıştır. r'abrikaka biııasımn 
hızla temadisi. için de lazımgeleı::ı bo.ı
tonarme <lemirüniıı temini hakkında 
çiftlik muduru :ı;iraat vekaletiyle te· 
şebbuslerdc:: bulunacaktır. 

Kurulmakta olau fabrikamn an· 
barl:ıı·mdan Uç t.:rnesi daha şimdiden 
tam:>.men ikmal edilmiştir . Demir 
bulıranı yll:l.lla·.den dördUncU anbar 
için eskiden yııpılno demirsiz anbar
lar şekl& te:sbit edil oıiş ve nafia ve· 
kaletinden mUsade ehnmışbr. ?vl Utc::· 
ahhidine yapılan tebliğatla dörllUncU 
anbarm da temellerinin hemen açıl· 

masına b:ışlanuuştır. 
Yapılmış olan anbarlar :32,32 

cb'adında dört bölmeli ve lti,82 eb'a· 
dmda iki bölmeli, .) ine l G,:32 eb'adın· 
da bölmesizdirler . Bu anbarlarda 
şimdilik kutlu depo edilecektir. 

---
• 

- GARDENPARTİ --
Seyhan spornn Gardenparti ha· 

zırlıkları bitmiştir. Biletler tanmmış 

tuhafiye mağazalaruıda ve elden 
.satılmaktadır. Gardenparti 7 Eylill 
akşamı Atatürk parkmda verilecek· 
tir. 

12289 5-6-7 

. .. ----· 

İstanbul: 5 ( Türksözü Muhabirin· 
den) - Etibank Ereğli kömürleri iş
letmesi; Ege bölgesinin bu seneki 
maden ve kok kömürü ihtiyacını kar
şılamak için esaslı tedbirler almıştır. 

lzmir vilayetinin senelik kok kömürü 
ihtiyacı 7 - 9 bin ton arasındadır. 

Kömür işletmesi, Ege bölgesi ih
tiyacını karşılamak ve bir miktar 
da stok elde bulundurmak için 80 
ton kömür gelirıneğ"e karar vermiş; 

bu miktarın mühim bir kısmıni lzmire 
getirtmiştir. Belediyenin hava gazı 

fabrikası da kok kömürü istihsalatını 
hu yı 1 iki misline çıkarmıştır. 
• lfo yıl, müesseseler ve halk kö· 

mür için kal'iyyen sıkıntı çekmiyecı·k· 
tir. 

Seyhan vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Adana Memleket hastanesinin bir 
stnclik ilaç ihtiyacına evvelce ilan 
o~unan vakıtta istekli çıkmamış ol· 
duğundan artırma, eksiltme ve ihale 
kanununun 43 üncü maddesi gere· 
ğince ebiıtme 9- 9-940 Pazartesi 
gününe bırakılmı~tır. 

lıaç ıhtiy'icıııın muhammen be· 
deli 4563 lira 60 kuruş olup eksilt· 
meye giıebilmtk için 34l lira 27 
kuruş muvakkat teminat yatırılması 
icabeder. 

Şartname ve ihtiyaç H~tesini gör 
mek istiyenlerin her gün Hastane 
idaresine ve taliplerinde tayin olu· 
nan gün saat 9 da Seyhan vi'ayeti 
Daimi Encümeninde hazır bulunma· 
lan ilan oluı.ur . 12284 

-H--al_k_e_v-imiz geoçl dar ~ir 
ver~ceği ko~S pcuk, 

Yakında büyük bır lı in 
Vf'rmek İçin her akşsfll1_,llaran 
man provalar yapmaktı 0~ap 
evi halk türküleri grupu Y Cİ ka 

dır· ..ııı 
ı eperluvar hazırlamaktı b• r-Yuy 
mızde saz veya sesiyle ~ çı 
tanınmış bir çok kıyrnetfı ~)'lü 
rımızın dahi' bulunduk!•'' l'lan 
halk türküleri gurupun11.~~ Ceva 
kuvvetli bir kolu ofabı "9nun 
sunda ihtimam ve dikk•tl' etilm 
duı ulmaktadır. •in 

l• ı A :1!.Sedj 

an 
1
1u u~ 

,. s ı1c· 
Adana askerı s 'ı 

. da~ oıış 
ma komısyonun de1 .. 

1 - Yeniden 115' kils\ 
. . k ıac• 
tıpı eter ta ıaıı yaptırı. , tar 
hammen bedeli R625 lır ~e ş 
kat teminatı 646 lira C)Oi BÜs 

2 - Pctzarlığı 10·9,AJllnla 
zartesi günü saat 11 de ~biat 
keıi satın alma komisY~:ı 8 
pılacakt1r. isteklilerin te tl•~lar 
biı likte belli gün ve 5''ı~ tüyl 
cutları. ___/ rda 

Bu gecer. 
bl•tı 

Nöbetçi ec.ıa l)~u 
istikamet Ecı•~ d'!rl 

Hük4met Y :?~v 

TÜRKiYE CUMHURIYE'fl ~i 

1 

1 

Ziraat Bankası :fl 
Kurulu• tarihi : 1888 •dıy 

tlcrj 
• ik 'Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 -
Zirai ve ticari her nevi banka muamelrle-rİ 

Pa.ra biriktirenlere 28.800 li;a 
ikramiye veriyor ttay 

pl•1 tlat ' 
:Zır aat Bankasınd;ı k um bara lı ve ihba ısız ta satı uf heS11 le 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çek j)ecell : 
kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye datıtılaca~ 11'' loıa 

4 Adtt 1000 Liralık 4000 Lirli ~- g 
11110 

4 11 500 ,, ~000 ,, Çün 
4 " 250 ,. • 1000 ti • o 

40 ıt 100 " 4000 " 'tıj 
100 " 50 n 5000 " ~oz 
120 ,, 40 ti 4800 11 hız 

160 ,, 20 ti 3200 " ir 

lK k. . .. de ~J"diı O KAT : Hesaplarında ı paralar bır sene ıçın f' oz" 
radan aşağı düşmiy<'nlerc ikramiye çıktı~ı takdirde ,/ttıı 
20 f azlasile verilecektir. 

1 
,-bn 

Kuralar senede 4 dtfa, 1 Eyylfi), 1 Birinckinuo, Fırı;a 

ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. ,,,,,,,,) 

-............................. ...-. ....... 
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yutan kuyu 

ı 
1 

f 
1 

• aoyanın Koronio köyünde, ,, 
r ş~plc• .yüzündtn üç kişinin 
sebebıyct veren bir kaza • 

r. Banolaa adında 16 yaşm· 1' 

Çocuk, köyde dolaşırken tid. 

Yüz altmış beş senedir Hüriyetten 
müstefit olan büyük belde 
ŞiMALi AMERikA 

n rüıgar. şapkasını uçura· 

bir kuyuya atmışhr. ı 
. k, Ş3pkuını çıkarmak için 
ınıniş Fakat gecik tiki yuka- ' 
'•n arkadaılarınm davetlcri-
lc Vermediği cihetle, 27 ya. 
lrd":Iİ k.endiıini arımalc için İ 
Ya ınmıştir. F akıt bu da, I 

1 
.. çılc111adığı cihetle, üçüncü I 
ll daha aşağı inmiş, o da 
bıtırın lcöylülerin davet· 1 

vap Vermemiştir. ı 
~~Üzerine jandarmaya ha. 
• 

1t 1 mütehassıs kuyucular, 
ındirilerck zavallı üç köylü
tdl .. 
.. crı111 yukarı çıkarmışlar. 

. uç bedbahtın kuyunun di· 
Zebirli gazlardım öldükleri· 
ıştır. 

Amerika silahlanma faaliyeti eski· 
ye hiç benzemez bir hal almıştır· Bu 
ancak altın arayıcılığa benzetilebilir. 

Birleşik Cumhuriyttler 10 Mayıs· 
tanberi hakikaten bir silahlanma için· 
de yaşamaktadır. Tayyare fabrikalan 
adeti yerden mantar bitiriyormuş ri· 
bi tayyare imal etmektedir. Jyi ve fe-: 
na zamanlarda yapılan bütün binalar
dan şimdi ıstifade edilmektedir. Yapı
lan hesaplara göre bir sene sonra 
Birleşik cumhuriyetlerdeki dephane 
fabrikaJan bütün dünyada mevcut fab
rikalardan daha çok olacaktır. 

Hatta silah imalatı dolayısiyle harp 
kazançlarını temin yüzünden meclisi 
ayanca teşkil edile bir tahkikat heye
tinin işlerine vaziyet ettiğ'i Du Ponts 
bile şimdi bir Nylon ipek çoraptan 

• 
Popüler bir 

rakam 

• 
ve sentetik ham maddelerle beraber 
müthiş patlayıcı maddeler de istihsal 
etmekte aynca bu zamana kadar mev
cut barut fabrikalannın en büyük ku· 
rulmaktadır. 

Şüphesiz ki Amer:ka Holandaya 
karşı yıldırım harbinin başladığı gün 

Universitede 
lstanbu1 : 5 [ Türksözü muha· } 

biıir.dcn ) - Üniver!İted~ yeni ta· 

lebe kaydına bu yıl lise olgunluk 

imtihan larının Eylulün 25 inden son 

ra tam mlanm..sı dolayısiyle bir teı 
rin•vvelden itibaıen başlanmasına 

karar verilruiştir. 

Kayıt ve kabul bir leşrir.evvel 

den itibaren yapı'acak ve teşıinsa· 
niye kadar devam edecektir. Bu hu 

susta fakültelerde hazırlıklara bış· 
lanmıştır. 

:.__~~·~~~~~~~ı 

siisienen ~rkek kendisinin 'kuvvetli 
ve hayat enerjisi sahib1 bulunduğunu 
isbat etmektedir. Binaenaleyh hsy
v11nlımn tekamülünde v~ ne!li~i~ de 
vamınd11 mühim olan bır amılı de 
erkek hayvanların süslenmesidir. 

Kadınların süslenmesinde moda 
hakimdir. Fakat hayvanların süslen: 
ıpesi doğrudan doğruya tabiatın bır 
eseridir. 

Altın fiyatı düşüyor 

I~tanbul: 5 ( Türksözü muha· 
birinden ) - Altın fi;·atı düşmekte 

dcvilm etmektedir. Üç gün evvel 
2120 kuruşken dün 2050 kuruştan 
muamele ya~ılmıştır. 

Orta tedrisat Umum 
rdüdürünün tetkikleri 

fstanbul : 5 ( Türksözü muha
birinden ) - Şehrimizde bulunan 
orta tedrisat umum Müdürü Bay 

Hayri, dün de tetkiklerine devam et· 

miş ve Üsküdar 1, 2, ve 3 üncü or· 

ta okullariy!e yeni .açılacak olan 4 
üncü orta okulu gezmiştir. 

Bilahere pervantoryoma giderek 
çalışma durumunu gözden geçirmiş 
ve bina vaziyeti etrafında alikad ar 
lardan izahat almıştır. 

.. ~rika hiç şüphesiz o vakıt 
Uokü gi:,i garilıetler dünya· 
te Bıczilyida 62 sene ev

--- jro R J{SÔZ O'N o N KOÇOK 111KAYESI1---

aylt çıkan ve günlerce Ame· 
~t '-Uatını meşgul eden mühim . 
za adında bir g nç kadın , 
raı:ct l' lerle ilan e:lilen bir 
n bütün servetine tevarüs edi
li kü Roza, onun kızıdır. Fa· 
~ iKİ senedir kayıptı • Bunun 
•ı de şu: 

lanın babası bir kırmızı de· 
ıznı t~ ılmıştı Sr.n~lerce bü 
' s~d k ti hizmet gören To. 
dlı z~t<C • efendısinin giizel kı
Zlly a ık olur. Sevgisi o ka
t 'H kı bır gün buna daha faz. 
•mmüı edemiycceğini anlar ve 
rııatıııı bulup kızı gumclc ba-

hanesiyle uzak bir ormana götürür. 
Arabadan inip ağaçların arasına 

girince belindeki h3nçerini çıkarıp 
bir ağaca saplar. Sonra kıza : 

- Bunu gördün mü ' der , bu 
b .. -k .. 

h:ınçer, bugün benim en uyu mu-

kafatımı verecek .. 
Roza ko rku içinde : 
- Anlamı)"orum, der, neler sÖ)'· 

lüyorsurı Tomas .. 

- Artık gizleyecek değı.im :. ' 
Çünkü içimde saklamaya tahammu-

lüm kalmadı. Bu bıçaA-ı alıp ıimdi 
~u göksiıme saplıyacaksınız. 

- Aman Tomas .. Neler söylü
yorsun? .. 

- Hayır, bunu yapacaksınız .• 
Çünkü sfai çı lgınca ve tahammül 
edilmez bir aşkla seviyorum. Bu ka 
dar beyaz ve yakışıklı delikanlılar 
varken beni sevmiyecej'iniz muhak
kak. Sizi öldürmek vahşetini aldım· 
dan bile geçirmem . Fakat başka
siyle evlenmenize tahammül edemi
yece~imi anlıyorum. Sevgili kocanız 

harb sonu uykusundan uyanmıştır. 
Evvelce senelerle süren emirname Ç1· 

karmak, hazırlamak ve müsaadeler al
mak artık biribir arkasından Vaşinl'· 
tondan ıelmekte ve memleket harp 
içinde olmadığı halde öyle imiş gibi 
hüriyetinde tahdidala maruz kalmakta
dır. 

Harbe hazırlık faaliyet ve tema
yülleri her tarafta hızla ilerlcmektedir-

Yeni teşkilat mensubu bir çok 
gençler şimdi sivillerin askeri talim 
görmeleri için kurulan kampa gitmek
tedir Bu kap bahriye nazın KnoX'ua 
teşvikiyle tesis edilmiştir ve 17 - 29 
yaş ·arasındaki a-ençlere Ukerf talim 
ve terbiye vermektedir. 

M ~ ;n\eketin h .. r ta af ınrh, silllhla11 
ma ve harbe hazırlık a-ususunda bü
yuk bir dönüm hareketi hissedilditi 
için efkarı umumiyenin nabzını tutan 
Mister Gallup'un verditi rakamları tea. 
kike hacet yoktur. 

Mıster G:ıllup'a göre bundan bir 
sene evvel eli sil!h tutabilir crkeklc!'
den yüz de altmış biri mecburi a$ker
liğe aleyhtardı. Şimdi ise yüzde al:mır 
dört buna taraftardır! Bu rakamlar 
bize bu büyük memleketin gerek ik. 
tisadi ve herek manevi bakımdan ne. 
büyük bir değ'işiklik yaşadığını gayet 
barız surette göstermektedir. 

Bugünlf'rde herkesin ağzından çok 
sık olarak bir rakam işitilmektedir. Bu 
rakam Amerikada şimdiye kadar ola
madığ'ı derecede popüler olmu~tuar: 
(165) 

Bu (165) on üç Amerikan vilaye
tinin lngiltere anavatanından ayrılışın
danberi geçen senelerin miktarını gös
terir: 

" 165 yıldanberi bizim memleke
timiz hiç bir zaman bugünü kadar is
tiklali için mücadele mccbQriyetinde 
kalmıştır.,. 

"Biz 165 senedenberi hürriyetimiz. 
den müstefit oluyoruz ve şimdi hürri
yetimiz için harp etmek mecburiyetin-
deyiz, şeklindeki cümleleri artık Ame
rikada pek çok kımselerin akımdan 
işitmek mümkündür. 

olacak kimseyi öldürrdeden yapa
mam. Bu suretle saadetinizi mab.

vetmiş olacağım. Beni öldürürseniz 
niz herşey halledilmiş olacak .• 

Roza sevinçle Tomasın botaıı..; 
sarılmış : 

- Toınas, ben de seni çılgınca 
aevıyorum • 

Roza ile Tomas bir hafta sonra 
.Sima i Afr ıkaya kaçmı~lar .. On iki 
sene bsşbaşa yaşamışlar. 

Ne olurdu bütün ıevJalılar Roza 
ile Tomas gıbı yapsalar .. Ne kor 
kunç cinayetler olurdu , ne taham
mül edilmez geçimsizlikler .. V c en 

nih yet devletler de bu iki sevdalı
dan ibret alabilirler .. 

Fakat bayır .. Dünyanın hamura 
böyle ... ..... 
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Kiitlü mubayaatına başla ·~ 
' 21 

Muhterem çiftçilerimizin Sümer Bf 
-Mübayaa Bürosuna ve Malatya Şirketi Mt 
sucat Fabrikasına müracaatları rica olunutf~~ 

Pamuk -Hububat 

CiNSi 

Kozacı ---Ma. parlağı 
Ma. temizi 
Kapımah 

• Pamuğu 
Klevland 1 

KILU flATl 
En az En çok 

K. S \ K. s· 50=49- -
-55 49 

45 ı-4,--:-:-5--ı 

60-
-45 47 
-57:25-- 56~ö0 

·------- 00 14 
00 -1-4--ı 

4,875 
3,325 
435--, 

5 • 9 I 1940 
Kambiyo ve para 

lı Hankasmdan alınmıştır. 
lk•ı ,_-_-_-_:--_ 
Rayişmark 
frank (Fransız) -0- 00 
Sterlin ( ingiliz ) - 5- 24 
Dolar ( Amerika ) 132 j 20 
frank (İsviçre) 00 00 

Biçki yurdu kayit mua

melesine başladı; 

Refika Tümerkan 

ilan 
Seyhan Vilayeti daimi 

encümeninden : 

1 - Adana - Ceyhan yolunun 
41 f- 300 49 - kilometrelcıi 

arasındaki şosaya muktaıi ( 450 ) 
metre mikap kumun nakJi (562) Ji· 
ra (05) kuruş bedd ile açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 12-9·940 tarihine 
müsadif Perşenbe günü saat (9,5) 
da Vilayet daimi encümrninde ya· 
pılacaktır. 

3 - fstiyenler bu işe ait ke. 
şifname ve şartnamelerini görmek 
için Nafia Müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. 

4 - isteklilerin (42) lira (05) 
hn uşmuvakkat teminat vermeleri 
lazımdır. 

12259 28- 1-6- 11 

Kiralık ev 
Eı kek Lisesi bitişiğinde su tcş 

kilatını havi bütün konfuıu haiz 
bahçeli 4 odalı <:V kiray" verile 
cektir. 

Dlya 
,. c 
• kit 

J.'· ~ ırv 

1 
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Osmaniye Belediye Riyasel1 1h:u 
1 O- · B 1 d" · · d ··ı 'k ok~; ha - smanıyc c e ıye.srnın, çarşı a Ve lbU ası S w· c 

tinde cem·an 327,60 metre uzunlugundalci sahada Topr• J 
yaptıracağı parke kaldırım ile ctm'an 91 J.60 metre rızun,1 fsa 
i• beton ~ordür inıaatı 6663 liıa 70 kuıuş keşif tutarı 0·~~ptri 
keşif evrakı vilayet nafia diu~ktörJüğüoiin t<tkık ve tasdik' =~: 
miştir. ~a 

2 - Bu işin ihalesi, 2490 sayılı kanunun 41 inci m•d tf*• k 
rasına tevfikan ve açılr tLsiltme rnreti ile 7 Eylul 940 curJ1~'t7:;,d 
11 de Osmaniye belediye saf onunda ve btlediye ,r.cüıntfl1 rtıar 
pılacakbr • ·b'.· 

3 - Bu işin muvakkat t< minata 499 lira 78 kuru~tsP 1 '1'a 

4 - Kat'i teminat muvakkat teminatın iki mislidir. ~': 
'" 5 - Bu eksiltme)'C girccc:k isttklilerin ihale günündell - . 

mukaddem Seyhan Viliytti Nııfia Oiu ktörlü8üne mür•'",~ rıka 
)iyet vuikası almış ofmaları ve licndilcrirıin ayrıca 940 111 rrıa 

'Vttl 
caret odasında kayıtlı buıunmaları meşruttur. ıpüı 

o 
6 - Eksihmrye iştirak edecek isteklilerin muayytıı 'l:,_a 

saatta aranılan vesika ve muvakkat ttminat makbuz veY' ;rvc 
mektuplan oldukları halde Osmeıniye belediye salonurıd• apo 

ıır butunmalan lazımdır. ı ltrd' 
7 - Tayin olunan bu şeraitten barıgi birisine ria)·et el tık 

ler l:ıu eksiltmeye iştirak edtmtzler. B 
ırn 

8 - işin şartnamelerini ,,.e pı ojeleıirıi görmek istiytrılerl l~n 
lstiyenlerin Borsa karşısında zr.U' ahı 

Adananın ilk biçki ve di.kiş la yet Nafia Direktörlüğüne C l"yhanda belediye fen rne le d 
Mehmed Tekin yazıhanesine mü- d ı b ı b·ı· Jı:r· müessesesidir. Memlekctte yetiş 1 maniye bele iyesi yazı iş eri ürosuna müracaat eve L ır nı 
racaatlan. 12265 5- 6 l" ı · 

tirdiği kiymetli mezunlaıı vardır. 12~40 22- 29,..... ır. 

---~-·---'j )tlst~ Şeraiti haiz mezunlar yurd açabi , ___ _....__ ~ .... 
lirler. Kaydolmak ve tcf.silat almak ' HWANW :za Bu 
için .sabah 9 dan 12 ye ve J4 den> '. 

l:
8 kadar Bebekli kilisesokağmdal l Türk Haıa Kurumuna 

i yurdu müdürlüğüne ınüracat ~ l l 
12275 3_ 10 aza o ma ısınız 

1 

Ülllumi nc~,;yat 

G~ 
Macid 

Adana Türk.söıli 

( 


