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.. ,.,n vazifesi 

k ola n Atlna Elçimiz l 
Akyu.ni kabul buyur · 
dır. 

~~~ 

~R l K AN IN 
IYETiNDEKİ 
1 K L 1 K 

CELAL e0YEN 

-iııbıra: fJ -9-94U 

tıırikanı A k n, vrupa harbine kar· 
ındııı., . .. .k cd· 6 vazıyet gun geçtı ·. 

Ya ı~or. f~j gün evvel, bü-

d
. cvletıyle Amerika ara· 

c ılc 
kita 

1 
n ve metni Londrada 

A p a neşrolunan anlaş· 
, "''lll "k Ver erı a lngiltereye 50 

t.o1 lllckıe ve buna mukabil 
ue A . . 

ile ll'lcrıkaya hemen bır 
baıı mühim askeri nok· 

rtıakıadır. 
ttktarı 
bu "k. Ve ayni siyasr akide-
u 

1 1 devletin imzalamış 
lıa:~•ı nıuka\'cle; Amerika· 
et Cebhelf rinde bir nc\'İ 

l'llcğe başlamış olması 

;ik F'ransaııın inhilf\linden 

1 :~·~ ~vrupadaki harbe 

111 
~Udu. Evvela Fransız 

an rtııll\'er devletleri eline 

1d~ko Çok korkuycrdu. Ame· 

11 d rkuşunu lngiliz donan· 

"'· ~aterı halletti, Amerika, şimdi 
erıı iti ~~a _çevrilmiş olan Alman 

A uyuk bir alaka ile takip 
p i 'a Vrupadaki demokrasinin 

tr~~ '~er mukavemet ede-
1 a kendini yakın veya 

cav~ , 
Uzün karşısında gör-

d~ 1 JPI ttl:ğ-r?Yle düşüniiyor: Eter 
ttle ~p olur, bu devlelin 

~ 1 A l mtınyanın dine ge-
l) z hır köşede saklı duran 

t anrna.sı, Fransanın geriye 
ey• bahri k uvvetleri Alman-

cut ' d• kuvvetleri Avrupada 
~l~nya da Uzakşartan bu 
dıhak ederse, zalen kara 
k uları henüz hazırlanmamış 
~anın başına bir çorap 

<ıhıısus A lmanva Avru-
Jef rtılannı temizlcdikt~n scnra 

er• ng· ' Jd ih ın, okadar ·nükemmd 
ır. tl' lara sahib olur ki az rn· 

1 , ıer• dünyanın en ku vv;tli bir 
n_ı yalnız başına d a mcyda
ır. Amerika , bugüıı bu kor 
tan k.urtulmak, Amerikanı~ 

ternin etmek maksadı üze 
unun için ıJc ilk ve kat'i 
reyı Amerikaya karşı kuv

al'c haliııdc tutab:lmek tir. 

( Geri si ikinci sııhi f c: d e ) 

Genel Kurmayımı~ yurtta 
yasak bölgeleri tesbit etti 

Her tayyare istediği yerden uçamı)1acak, 

yabancılar her yerden=geçemiye<eeklerdir 

/ngili :: . 11.derı i~ fı!osıına mf'nwp r.ii:. iitam!ar §'!rl.i .11.denhde det'Tİ)r gr4rr/ı-rn 

Macar askerleri Romen 
şehirlerini işgat e başladı 

• 
E .. Jı.ı·r; tr : I.; (.4. 1.) - Mo· 

r 'ır J.. t ı: r.ıı 1 T<Hı ~ı ıt a•. y r dn 1.r •i 
lıarr!. ffirı t drı am rderrl. Salın": ' . 
Sr ·'tr, .M orn:MO :' lmlu: rı i ı şgol 
rımiştir . l\:taarm ı lnı hmt ~tti 
dftam td•JOr. 
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On iki adanın 
iJıfG iUZLEft TARAFINDAN 

bombardımanı 

! Dün bir h alyan kruva-
ı 

! zörü torpillendi 

1 
Len !ra : G ,A.A.)- ln!,..j)j;; lıah · 

rin: nno.rı:tinin t~bli~ine gör~, son 
1 ıaİtı run içindt- ~arlt i ' ve garM Ak· 

ı 
( t'ri:ıde l ı ci1i z tlonanması on ilı.i aJ" 

( G ui"i dörJuncU ,ıı.bift<tle ) 

Kozlu madenlerimizde 
infilak faciası oldu 
Beş iş çi miz 

·· ı 1 •• c .m; , 
- ---

~ g .) . 

- tKl NrJ TUK 
Ne,uıd GO':"E~ 

ILJı 11.t' · · ••Un ı·\'\"t 1 lSt r · 
ır1! o· ıı er, ı it ı "' 

li nde. Spor Pn.n'' a. ı;Jn de 
lngi!iz Boşn~kili \liskr Çc..rç l Aram 
ı • 'L' t ,, ·, ledı ~r. 
\amnre•ıı.ı a ~·ı r nı: •• · 

B u i k i ro\ıh:ı~ım de •lt:tin bs:ş r.d:-rrıh· 
rı t~r. fındtın ~ö' len i~ el · t .ı 
tukl.1rın mukın-c esi b. rı i·r d l'tı 
t:d n on ı.~!b:-iarı b:ı. ın o fır.İr.r;· 
ri ır.izi o c\lkç:ı 0 , dın!:ıtır.nii t e.'ır. 

( Gtı'i:i u, n. a ~:.hıf1..t' ) 

işçimiz de yarala n dı 

AYJi<1rcı : 6 ( Tii rkc özü muhabi · 
rin c;ı ) - t,oı'u maden mırıtakasırıdR 1 

r fC kc m~r :nndeC1leıi Şiıl:etirı i n bir l 
o·sğında_ bir infil5ı. olmuş tur . J,. çL 11 

1 

e dln dort " ışı ölmüş :w k:şi y a r .. -
-G~ri ci dörd UncU soı bifrdc ) 

• 

ı 
1 

ı 

Ç OK A C 1 B l R !\ AY J P 

8aşvekii i ... 1iziz in k ı z 

kardeşleri -_; efa t elti 

ı ı ı t'r .ır c • h f:. 't' 

1 

Ankara : O (Turiı ~füu multabirin· 
den) - 'J r akya, Çanak kalt n İzmit· 

tc1' i hava ya .. ak bölgdt'l'i gcni~letil

miş, Gcnd Kurmay Başkanlıgıı:ıca 
tcsbit t<lilen yni budutlpr, V t-killt-r 
1 ley etinin :1011 bir kararnıımt'o;i,yle ilin 
olunmu~tar. 

Gene V t:killer fit', c.-tinin 'tnİ lıir 

kantrnamc .. iy le şimale~ Ktırad~niı.dt•n 
itibaren .Mtriçe icatlar Bolıar hududu, 
Mcriçtcn Edirne bi za~111a k:ıllar Yu 

nan hududu, Ct'nuben Karndeniz kıJ·ı· 

sın<la.n l~de adanın :! kilometre ce;nu· 

bu, Oemirkii.) Un ~ ~. ilomt•trc cenubu, 
l{urudtre (dahil). O~kup (h:ıriç), Bay
ramdeı-t .. i (dahil\ :!:l4 tlııhil , h.a,•oldı 
i .. ta .. yon u (d11hil). 1necı- (Jııhi l), Paşa· 
.} cı·i (dahil ), l{ızıfca mu~dlim (hııı ·iç), 

( Gtri~i tlürdtuıcU sahıf e<le ) 

Çörçilin nutku 
Z3fere l< a t ' i e minim 

Londra : 6 (<ı.a) - lngiliz başve· 
kili Çörçil Avam k;ımarasında vcıziytt 
hakkında izahat vererek, Amer ka ile 
yapılan anlaşmayı anlalmış, Amerika
dan alınacak destroyerleı in zaruri bir 
bo~luğu dolduracağım ve Amerikaya 
kirnl;ı nıın üslerin de bu memlt'kelin 
m :idıda<ısını t:uv' etlenJirccetrini söyle
mi~ lir. 

Yurdda zelzel~ler 
Anbtr1 : 6 ( Türksöıü rnuhabt.

r i ndtrı ) - Bu sabah 8,05 de An
ka rada ve öğleye ::foğru Koçhisard• 
ırlzele olmuştur. HdSar yo~lur. 

l\ı· ıl Kar ol "<' <ıglu Mihni l 

Roınen kralı 
Karol İ s tifa etti 

1~1 al f\1ihail oldu 
KA L \ l ,o f ~ YAYA f,JT l'h 

) nızı cff~ ii'.t~ .. ıl ıf ı <le 



Sahife 2 

Amerikanın vaziyetindeki 

<: çıkhk 

( Biriıu;:i .s&lıif edeq. arfaı;ı ) 

Amerikanın lngiltere bahriy~sine 

çok kuvvetli s~ desdroyer vermesi kü

çük farzedilecek bir hadise değildir. Bu 

bfi:cebhe birliğine doğru ablmış kuv
vetli, esaslı bir temeldir. Nitekim d.ün 

bu mukavelenin imıasından sonra 

guetecilere beyanatta bulunan Ruzvelt 

bu hadisenin tarihi bir karar old:.ığunu 

söylemiştir. Amerikan matbuat ve hal
kının bütün kanaatı reisleriyle beraber· 

dir. Amerikan gazeteleri bu hareketi 

" Aklıselimin bir muıaffa:iyeti .. diye 
tavsif ettikleri g-ibi Ruı\·cltin hali ha· 

zırdaki rakibi B. Wilki de bÜ anlaş· 
mayı Amerika efkarı umumiyesinin 

tasdik edea~ini söyledikten sonra: 
"- Çok temkinli olmalıyız, bu 

gün dünya >'Üzilnde demokrasi ile 

totaliter sistemi arasında mücadele 

devam etmekte bulunduğu bir sırada 
demokrasiyi yerinde tutarak bunların 

mahvolmasına dikkat etmeliyiz,, de
mektedir. 

Fransanın sukutundan sonra Ame· 

rikada tezahür eden bu fiili hareket
ler, lngilterenin yalmz kalmadığını ve 

yalnız kalmıyacağ'ıoı, mihver devletle

rine karşı mücadelesinde dominyonla· 

riyle birlikte büyük Amerika birliğinin 
de yardımlanna mazhar olacağ"ı artık 

şüphe götürmez bir hakikat ol,.rnuştur. 
Bütün bunlardan sonra Amerika 

harbe girecek mi? diye bir sual varid 

olabilir. Bizim 1ikrimiıce A.menka Av

rupa harbine bir bakımdan girmış ve 

lngilterenin yanında mevki almıştır. 

Bir milletin harp vasıtalan, fabrikaları, 

efkarı umun\iyesi, diğer bir milletin 
harp maksatlanna hasredilirse, arbk 
o milletin harbe girib gırmiyeceği 

münakaşa zemini olamaz gibi görü
nüyor. 

Hususiyle lngilterenin bir kısmı 

sayılabilecek olan Kanatlanın, Ameri

ka ile aktettiği ittifak, Avrupaya en 
yakın yerlerde Amerikan kuvvetleri 

için lerkedilen lngfüz toprakları gün
geçtikçe yeni dünyanın harp cebhesine 
yakınlaştı~nı gösteriyor. 

Zaten bugünkü harp vasıtalanrun 

tekamülü bakımından Amerika, Avru· 

paya uzak mıntaka sayılamaz. Bunun 

jçin harbin İngiltere adalan muhitine 

münhuar kalmasını, Amerika; her ba· 

kımdan arzu etmekte ve elindeki bü

tün vuatalan lngilterenin mücadelesine 

hasretmek hususonda da tereddüt 

göstermemektedir. 

1ÜRKS0Z0 

ihracatçılarf l: birliğinde 
--dün: ~yapılan toplantı 

Birliğin yeni idare hey' eti s~çildi 

Merkezi şehrimizde bulunan Çu 1 
kutova Pamuk ihracatçılar Bırıiği 
dÜn akdettiği kongre ile idare h,.)' 
eti ıeçimini yenılcY,erf'k ş~hTimiz
drn Alber Diyab, Pa-.uk iş Limi 
ted ve foki~af şirketleriyl'! İohralıirn f 
Burduroğlu; Mersinden Türk f. S· ı 
~ort, A'i Ergir, Güle\c L:'TIİt•d; Tar ! 
sustan Huan Dağkara ~·eni idare 1 
hey'cti azalıklarıoa İntih'b cdilmış· 

1 
ierd.r. Şehrimiz Ticaret OJ:ı31 reisi j 
Bay izzet Koçak m'Jralcıblikte ibka 
edilmittir. 

Şehir otomatik telefon . 
tesisatı işleri j 

F,qjıyeti bızh devam eden oto· 
matik telefon şebekesi için şehri· 
mizin başlıc!l aı\a cıddcıeriyle bir 
lc:ısırn ara c~dJeıcrde açılan hen· 
deklere beton künkler tamamen yer 
lqtiriJmiş bu!undutunJan hafriyat
lar muvaffakıyetle sona ~rmiştır. 
Pazartesi gününden it.ihartn havai 
hatların tesuine ba,lanaca k, diı ek
ler dikilecektir Ely.evm bazı nokta- 1 
larda b~ton o1acıklarm İrı:,.ası de· t 
vam etmektedir. 

Önümüzdegi sayılı, günlc,r ve 
haftalar içinde lngiltere bugi.fnkü mu· 
kavemet :ı.:e müdafaa~ında muvaffak 
olursa, gelecek bahard ki harbin şekli 
Am~ı i~anın yardımiyle büşbutün baş. 

ka bir mecraya girmiş oldu~Jnu gö· 
receğiz. Daha şimdiden Amcri lo.:a ln· 
gilterenin emrine her ay 700 tayyare 

1 
verebilecek bir vaziyette bulunuyor. 
ilkbahara kadar, lngiltere } alnız Ame 
rikadan 14,000 avcı tayyaresi almış 

bulunaçak. Britanyanın kendi falirika· 
lanndan çıkacak tayyarelerle, Ameri · 
kanın verece~i bu tayyareler birleşince, 
lngiltere elinde ne müdhiş bir hava 
kuv\'eli bulunacakı tahmin edilebilir. 

Bütün bunlar bize gösteriyor ki. 
Amerika var kuvvetiyle, İngiltereyi 
ayakta tutabilecek, hatta ileri hare· 
ketlerde hakim olabilecek bir vaziyete 
doğru teşvik ve tak\.iye etmektedir. 

Ferid Celll Goven 

Çeltik tetkikatı için 
Hataya giden hey'e 

Hata1da Am.k ov sı:-ı la g lccek 
sene yapılııcak Çeltik ekiı:ni etrafın· 

da tclool ~ap ak üz.-.te Adana ve 

Mers"nden s çılen vir hey'ct Hata>a 
Amık ovası mıntıkuma gitmiştir. 
Çeltik ekimme çok e!v~rışlı olan A· 
mık ovasında y:tpıl~cak o'an tetki· 

kötm neticesi z·raat ve sıhh~t ve· 
ki .... tlerine bir rııporla bildiri.ec 0 k 
ve bu rapor aluıac1k teJtmlerc esas 
teşkil edecektir. 

Sahibi çıkınıyan paralar 
Maliyeye teslim edıliyor 

İçi kü lıy t i miktarda para do 
lu bir portföy ~u11Jnduğu u Yt' bu 
portföyuo Adana polis"nia t-linde bu· 
lun-Jutunu yazru ş~ k 

E!Dniy ... t direktorluğün~ veya 
c•.ıınıyct dairesi taharri am r ı~ine 
l:ugüne k.ıdar h:ç bir müracat ya 
p:lmadığından sahips:z kalan 'fe mik 
l n büyük bar yekurıa b2 İğ olan bu 
paraların Mııliıeyc: kslim edileceği 
öğrenilmiştir. 

Su işleri rııüdürü 
Su işleri mü lürü Bay H kmet 

Tur&t'ın, Nafia Vekaleti su işleri ruü 
fcttişliğine terfian tayin edil~c,..ği 

hab~r al.nnıışhr. 

Kız lisesine kabul 
edilecek talebeler 

Kız liseai müdürü Bay Şahab 
Nazmi Coşkunlar'ın riyas.-tii1de dün 

toplanan bir hey'etin vt-rdiği bir 

karara göre kız lisesine trahornhı 
olduklarından alınmayan talebeler· 

den bir kısmının bu ıeoe kabul "Cdi
lcceği o e nnuniyetle öjnoilcıiıtir. 

~ BONON MESELELER KARŞISINDA l 
ll~~==========================s ••==========================~Jj 

BAZI TABiRLERE DAiR 
Berliıı'in İngiliz tayyueleri tarafından bombalan

dıltnı lıtildiren bir ajanı telgrafı oradaki «toprak.altı 

treoi»nden de bahse-diyordu. 

Asabı bir dostumuz: 

- Toprakaltı da ne demek.? Diye h.iddetlendi, ona 

ben kendimi bildim bileli cyeraltı> denilir. Ayni muter· 
cimler, geçenlerde bizim o canım <yıldöııUmU> kelime
sini tle cdevir senesi> gibi acayip bir tuk.ibe çevirmiş· 
lerdir. 

Bir başltuı söze atıldı: 
- Eğer İngiliz bombaları Berlin tunelleriııi vıkma· 

~a muvaffak elsa1ardı, o zaman trealer gerçekteZ: ctop· 
raloıtlı treni> olurlardı, dedi. 

Bu ctoprakaltv, <yeraltı• terkipleri batıa Edebi· 
yah Cedide devrinin muşhur bir mUnakaşa.sını hatırlat
tı. O zaman da bir muharrir ctalıtezzeain,. kelimesini 
kullanmış, bir başkası ltunu «tahı.el'arz> diye duselt
mişti de bir muoakaşa açılmıştı. Haydi, bis aıUa&Uf& 
çıkarmıyahmt- T. İ. 

edilmiş olan haı 

r. ın ufaltlan 

800 M·tre uzu 
re g~nişliğinde ol 
lu en çok vÇ ' 

olacaktır. 

lzmır Fuar
rak edecek olaD 

rın Mersine gid· 

reccklerdir. Mer 
me mÜ'iabakafarıQ 

cak Adanalı yüz"' 

bak:ılar:na iştirak 
olacaklardır . 

\Aeısin : 6 [ 
r inden ] - Şehr' 

zoztarın içinde 

bulunduğu ve blJ 
dan m2hzurlu b 

diye e11cümen ka 

lathane birer bıf 
tılmıştır. 

ne 

banda tüccar 

ve Hüseyin Şaf 

mataıuında bİI 
ni1et memurlı 
mı i!e söndüriil 

Bu yangtlll 

aleıef belediye 
lemtmittir. Alı 
o dakikada 
mobili benzin,tl; 
m ez bir bal de i 
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Abone ••rtları 

12 Aylak 1'?00 Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler içı n 
Abone bedeli deği§me:z. 
yaltıız posta masra/i 

:ammedılrr. 

2 - llaıılar için idareye 
müracaat edilmelidır . 

iki Nutuk 
İtinci sabif eden artan ) 
lf• 1 •t erin nutku, bu gUne kadar 
ıij.,L..ı•~· • )ı • , • 
"'-w01nı, er arzu ettsğını ya· 

k -.lrur bir diktatörUn uğradığı 
ıııı. kar~ısıoda açıla vurduğu 

"•Urlerle dolu. Tehdit, i~tihza, k ve yeni bir takım vaadlcr. 

1 
ad.., f&yanı dikkattir ki, Her , .. ·ık lı 1 defa olarak uzun ııUrecek 
&rpten bahsetmekte ve bu bu• 

daha çok önceden maı·cşallc· 
e11a· ar Vel'miş olduğunu anlat111ak· 

~.e c\llban ınillctinin mukavemetini 
••.Yey .l e çahfmaktadır. 

l~lb~k.~ . harbin bu ııonbaharda 
. hıtırıltceği, Alman ıı'alkıoa 

cdıl•itti. Çunku Almaı,ı hava 
11\:tlcr· • . . d B at • •ne çok gUvenılayor u. u 
•

1
•1e İngilterenin bu tun mudaf aa ... ,... ı ki at- 1 

• tUst edilect'k, kolayh a 
: •ılı:er çıkar.tacalı: ve mesele 

\'e~~ll halloluucakh. Hesap yan· 
• r . n-. u:ıuo zaman, daha bu. 

bed· edalı:arlaklar1n göze alınması 
. 'Y~. Alnaaa.Y• havadan İngil· 

1ı: t 111dlqç bir bale getiremezse} 
•l'a lıarek.etine teşebbus elmesı 

11111 t • f lb k' bu glSrUnmcktıdır • 1 a u ı 
• Dı1ı1 ak.sine olM"•k, Jngiltcrenin 
tc ?' 11lı.avemetinin arttıl'n• gör· 

• b~ı7., Batta lngilis hava kuvvet· 
A;rçok muşkuf şartl•r altında 

dit °'60Ytıl.)·t ckldt bir surette 
let etrıa~l&.tedirler. lfte asıl Alman 

•damlarını kızdıran şey de 
ur. 

,!kr liitlrrin .•! sit~lerirıdek.i aJa· 
e lllu\abil , Miııter Çffrçilin A • 

Alman - İngiliz 
mukabil akınları 
Dün 34 Alman tayyareSf 

düşürüldü 
Londra : S (A.A.) - lngiliz 

hava tebliğine göre, lngiliz bom· 
bardıman tayyareleri dün gece Al 
manyada yeniden muhtelif yerleri 
bombardıman etmişlerdir. Alman 
tayyareleri de lngiltere üzerine a· 
kınlar yapmışlar muharebeJ~rde .. .34 
Alman 12 İngiliz tayyartsı duı 
müştür. 

Batan lngiliz destroyerleri 
Londra : 6 (a.a) - lngiliz ami· 

ralhk daiı esi iki lngiliz desroyerinin 
battığı ve bir destroyerin de yara· 
landıtJnı bifClirmelCte ve Alman teb

li~inin beş destroyer batırıldığı ha. 
berini tekzip etmektepir. 

vana Kamarnsmda söylcdi~i nutuk , 
ııon derece s11kiıı, işinin muhim bir kıs· 
mını bitirmi~, mUdaf aasmı luzumu ka· 
dar temin etmiş bir İıtsanan hareke
tindeki itidal göze çarpıyor . Çörçil 
logiltt'renin geçirecıeği daha buyuk 
imtihanlar olduıuntl, ıadanın havadan 
ve lı.aradan mUdafnası için elzem gö· 
rulen daha birçok tertiplere ihtiyaç 
hisst'dildiğiııi söylemt'kle beraber , 
sö:ılcrinde bundan iki ay evvelki en• 
diteleri g&om.kteyiz. Çek-Çil bil~ssa 
lngiliz ıadaları UserİDo yapılan Alnın 
bava bu.cumlarının beklcpildiğindcn 
daha u mu•r olJu&unu tebar&ü 
ettirmekte • 

Bu iki nutuk bize giist~rİJ or ki, 
Almanya bUJUk 11.azıuıcını ka.~betın~k 
lcp-kuım içinde. Huna mukabıl İogıl: 
fere kavbctmektcn korktuğu şeyll·rı 
kazanm~k ga.vret ve Umicli içindcrlir. 

~u ı;crait al\ı,.ala li'Rrl::ıin hı.tttfı ha· 
t-eketltri •o1'unını d;ılştir~b1lirlcr · 

T tf~f Of AN R'ADf 
' 2 5 

Çev.lr'.n: NJ:,VZAD B0Vif4 

Fakat ördekler boyunları ileri dotfıi uianmış, blr 
d lre hafini almıf oJdu1d8Tt hlClde nriltffladtyetf iııliait'B yuzerck 
batırmaktan çaflık koparirıaktan p..rialnilJCKlardt, 

Niliayet 8. Tebncl ! 

- Gel Silvia... Arbk hava soğuma~a ba~ladı, eve 
dönelim. Havanın sana büyül( flidesi olduğuna eminim, fa· 

kat daha fazla gecikmiyclim, dedi. 

Si1V1a bu saz üzerine kdeasınrn fikrinde bldufınu 
anlabr bir mutavaatla onun yanına geldi. Kocası ~nu kolları 
arasına aldı. Silvia onUA omuzlan üzerinden. .son bır dcf a d~
ha ördeklere baktı. Sonra yavaş yavaş eve döndüler. Takıı· 
riben yolun ortasına gelmişler'1i ki tilki birdenbire sıçradı ve 
g~ri di$•ek koşmağa ,batladı. 8. Tebrick süralle ~aşı~ı ~e
Vlrdi ve anladı ki ördekler onu takip etmişlerdi. Şımdı or· 
dckler önde, Silvia arkada göle doğru gidiyorlardı. Ördek· 
ler müthlı bir korku içinde kanatları gerik uçm .. ye- ça~şı· 
Y~lardı. Fakat tilki onlan ç~ .sıkışbrmıyordu. B. l'ebrıck 
Jr~r~yordu ki eter Silvia istese onlann arkada kalanlarından 
ıkı uç tanesini pekala yakalayabilirdi. Biraz dıtha koştuktan 
sonra tilki &'eti döndü. Sevinçli, gülen bır çehre ile kocası· 
nın yanını geldj. Onun bu neşesi karftsında evveli kızmış 

fB~~~;:-Ro;;~l 
l konuşmaları * 

ı Heyetler perşembt>ye ! 
* . toplanıyor i 
: Sof ya : 6 ( a.a) -Roman- ii 
i ya ve Bulğaristan heyetleri son 
* kat'i müzakerelerde bulunmak 
$ üzere önümiizdclci perşenbe 
$ günü Krayovada içtima ede- • 
: cektir. Haıiciye nazırı ve baş İ 
i vtkil müzakerelerin son safhası t 
• hakkında krala etraflı iıahat 1 
' • 1 ı· ' $ vtrmıı rr. ır. · t 
• • ............... _ ... .._ _______ . 

Holl•nd• hUkOmetinin • 
••ker daveti 

Londra : 6 ( A. A. ) - Uollnııda 
hıık(ırndi Canadııda bulunan yirnıid,n 
olu7. alta y:ı~ırıa kaılnr butun Hollan· 
daltları ~lah altın nlmıya kar:tr verdi . 

Bu hnrekctlcr ne tarnflııra mUtcvt'c· 

cih olur lıilinmez • Fakat yinu Çör· 
çili~ nutkuna giire, lnsiltere AJman 
tt"hlıkc ve focavUzUnU ne tarafta gö· 
r'Ur ve ne taT"afta hiııııederse o EııtU'a 
dogru mudaf aaııtnı uzatmaya karar 
vermiştir. 

1 lnrb iyiden bir ioaJ ve "inir 
harbi haline sirmak Uzcrcdir. Nitekim 
her iki muhasımın baş adamları da 
milletleriııi \lir aiqir befbine , manHi 
bir sefeı:ber~~ davet ctmektediT'ler· 
llq ılJitle mu.lı..avcmcıt ve cesarl"t 
yalmz siperlerin içinde bcklc;ren , 
göklerde ~çan harl;> adamlarına "mun· 
hasır kıılmıyacak. Çocuk, kadın , ih· 
h.\ ar her sınıf in.san, kendisini elinde 
ııilA'h nöbr.t bekleyen bir asker farz 
ejereJc hart'ltet edecektir . Harbin 
ytnl Çt hre i bize Dö_ylc görUnmcyc 
başlıuft. Yıldırım harbi verini , ııinir 
harbine terkl·tm~k Uzei"cdjr. 

Nevzad aavel{ 

Büyük askeri · 
"hazırlık 

, • 1 

Vaıing~·: 6 .(,\A.) - Aw~·. 
ıikan parlipıe~Losu iki m,ilyon iki 
yüz elli binı kişilik bir. ordunun t~ 

hizi için .5.,0®ı000,000 doJadı~ 
tahsisat kabul ~tmiıtit. 

Qu s u r e t J e Pıtlimrn'o 
de~reıinde miiji nıüd.~•Y• mı 
milyar dolardao fazla para tahsi• 
etmiı oluyor 

olan B. Tcbrick güler bir yüzle onu okşamaktan kc ndini a· 
lamadı. Fakat biraı .sonra karısının bu. çeşit oyunla;dcuı ~vk 
duymasına da ha~ret etti. ,. 

Eve döndükleri zaman B. Tebricl{ o\i'\r tekrar koJ.-ı = 
ltırı arasına aldı. Öptü ve onunla konuŞmağa başladı : !' · · 

- Silviıt... dedi, ne kadar hafifmc~rcp ve Çocuk 'ıit· ; 
mahl(ık oldum. Felaket içipde gösterdiğin cesaret 6e~im l. : 
çin mükemmel' bir ders oluyor. Fakat bu ccs"arelin tezahür ... i. 
ler;,.i görmete rahammülüm yok, yok... • • . ~' \ ... -f 

~öz~eri yaşla. dolmuştu, ~cıpapenip' üzc~inc .atjldı ~~ , · 
ona htÇ dıkkat etaıeden tilki gelip yüzünü ve kulaklarını • 
yalamafa başlayıncıya kadar a~ladı. . .. . _ 

Çaydan sonra Silvif onu salQOil. doğru ıöwrdj. :-•. 
Ve kapıyı lırmalamağa başladı. B. T~br.ick. temizlC,GtQ. zab·; · 
metinden kurfulmak için salpııu kapa.ım~tı.. .Şhucli jk.i • .üç {l' • 
danın kendileri için kAfi geleeekini Wlşümnü~i. SalolMt gir· 
dikleri zaman Sitvia onull piyano çalmuını ister o-ibi bir va· 

• ' • ' ıı. , 

zıyet aldı. KoculDl piyanonun bı.ıtımdqtu y~e kadjlf gÖ· . _ 
türçiij onun çalıuuaıı i°'tcdiğ-i parçayı dil bizzat kenCJi seç-
ti. Evvela Hacndel diye bir parça, sonra "Güftesiz şarkı
lar,. dan birini, üçGncü olarak Gilbcrt v<; S\lllivan'ıd bir o
peretini çaldırttı. Aer seçtiti parça bir evvcl~inden i::laha n~- "" 
şeli iclf. Bir saat by suretle bir mumun İşığı alhndf? müzifc ·~ · 
dalın~ bir hai9~ ~ldılar. Nihayet salonun gl~i~'Çe razTafaş!'n : 
soğutu B. Tebrıck ı durmağa mc~bur etti. Beraberce· aşd§1· • · 
ya, ateşin yanıha indiler. • , 

.. Silvia, işte .bu suretle kocaşııut tarq. ç~S.:retic,! k•yb~k ~ ~ 
mek utrc olduğu bir zamanda teseilj cllJ\İ~ oldu. . . . , • : • 

Mamafih, B. Tebrick ertesi sabah, k.Jkbfı zama,. 
ka111ının yatakta y11mnda bulamamaktan hüzün duyd~ · 

• 
J ~ 8onw Ver-



= DUnk• ....... ıuıiıew = 
1 Ulu• 1 

Falih Rıfln Atay • 
Tramilvanya meH· 

İngiliz Hariciye 
nazırının nutkıı 
• 

Bütün kuvvetiınizle Yuna· 
oistana yardıma koıacağ!ı; leaind~ bı~e Macarluın- 1919 

daki İzbrabı ıibi Romanyablarm 
t9•0 1 iıhral>e dı lcıı&. ve.~ uıun . 
müddet rönüller içinde kalmaya 
nuıh1cum oldutunu ynıyor . 811 mü
naıebetle aaulıurir , umiami nizam 
meseleaini ele. al"~ herkeae bir 
den huzur vertn bir nizam tui.inin 
müm~ün otmıdıtıru , olıuoluk dev· 
tindeki milletlerin ett küçüklerinin. 
hi~ iıtiklil ve yurd duygulırınm 

öldürütemeditini, ıidcletin nriieuir 
olma~t•'? ç•khtanı ve yeni nizamın 
ancak rönül nzaıiy1e bir iıbirrttine 
intilcıl edebilecetini ıöylemelctedJr • 

Virana .hakem 
kararını tanımıyoruz 

Londra : 6 (AH) - Hariciye 
Nazın Lord Halilib pırlimentoda 
beyanatta.. bulunarak.- Romınyanın 
vaziyetini anlatmış ve. lngilterenjn. 
Be11rahya hıklcmdı Viy~ıdı ve 
rilen hakem k1r1rmı ta.oımadıtını 
liildirrniştir. -

Yunın • ftılyan mün11ebıt1na 
temH.eden. Lord H•tifaks Yun~is 
tantn iıtilcJilini tehdit e<{ecek her 
han&i bir hueket brııs~ndı lnıiliı 
hükumetinin ilcti~nnda bu;unan 
bütün yırdımı Yunanistan•. yaR•cı· 
l!nı bildirmiotir. 

- . ... ~ Hüıf'yin Callid-Yal ........ . 
__ ....,. ~m.Hitlernı. son. nut 

lcunu tahlil ederek, diyorki : eter 
' Almanya hiç bir tahakküm fikrinde 

detilae , eter Almanya fngilizleri 
\tir taraf eJip kendisi onların . ye· 

rini tutmılc fr8Yeıirıi talcibctmiyorA, 
.,ütün milletl:rin h•klc:1nı ve iıti1C· 
balleri tııanıyaıetk bir rejim düşü· 
IRiyor ve bu·ıun için bir planı ma· 
Jile bulunuy()r . d .. m .. ktir . Ru rejim 
~tfü? Ned ... n Führtr hu planı illn 
etmiyor • ... 
~ümeJhank J)"muklu 
tmhi ~aJıdan döndü 
Hatıra.. gitmiş nldotunu evvelce 

y~tJmıı Süm,.r Rınlc, pamuldu 
mile11e1at• imiri v~ ~ünı,er Bank 
Ad~ ~muk mii~•V"'· btrosu 
Ştfi .Bay Nur,ltin R~vlcıl tehrimiıe 
döamattür . 8,y Nu,, Jlm, ~lr•I 
Hataydı da bir pıtnuk mülıtaıH 
~Gtoİu t11i• dmiıti~. 

1.ao hegra,., . Saal: A. uı 
T.35 . Mürik : tt•fH 
~.oo~ Aju~ &brr\,ri. 
~.10 ET ~dnu · Y " ... ır. 
1.SOJS:S9 MuzHt : Hafif 
ta.80· Prcıgrall',. Sut •a·.,1 
18.35: Mttsill,. : Muhtelif 
13.50 Aju~ Haberleri ... 
14:.0lS Milıik : Pliklarla muhlelif 
1'.20 Mu~) : Riya,,ı l! tteumluı• 8.-a_,_ 

dosu · 
tS.00/15.30 M.usik : n.:a~ at1zili 
18.M· Ptoıram, memleketSaat •Yan 
ti.Ol Moıik: Hafif şarkı 
11.4-t Mtt•ik: lb.dyo. ca& eıkcatiıası 
19. 15"' Mnıilc: Fa11l •heyeti. 

19.45 Sa•t ~'"!' Ajeeı 
!?O.'!<>" M~ııik• Mo~terek .,arlular: 

20.~0.• Ko~ ( Gaırua . 
le~) 

90 . .sQ Mu~jlg . Tuı:lr;. 

Amerika - İngiltere 
donanması teşriki mesaisi 

Nevyorlc : 6 (ı.ı) - Ameriliı· 
nın. Çfn aulırı filosunun eıki bıı ku
mından1 bir Amerika.gazeteaine bıyı 
natındı. lnriliı. ve Amerikan donan• 
mıltrının birlettirilme1ini iltizam et 
miş ve Amerikınm SinrıpuraJhtiya· 
cı oldutunu ıöylemiı~ir. 

Rumen Kralı is~if a,:: etti 
( Biriııei ıöhiEeden aria,_) 

Bükreş : 6 (ı.a) - BaıveJQf An· 
tonesko dün memlekete hit•"-n bir 
beyanname neıredereJc_ devJe.U~- idal'er 
ıiıti deruhte •Uitini. hükümeün yeni 
eqılara f pı:e k1,1tu]aça1tnl ve meınle• 
kette mutlak, na4101111Jiım , temeline da· 
yııaan bir prorxam tatbik_ edilecefini 
ve nihayet Roıpaeyanın burfinkiL t>.f· 
lannın • deri~~\irecetini bildirmiştir. 

Bür~ : 6 (a.a) - Düıı - alc~ 
Bükreıte demir muhafıılar taraf1ntlan 
yenidea karı:Jıkh1dır- çıkanlmış ve po
lis ıillh kullanmak mecburiyetinde 
kalmııtır., 

Bikreı : 6 (a.a) - Kral Karol 
bu sabah otfu veUıbd-prens Mihail 

~ leaine tabbndan ferafat etmiatir. 

Bikreı .. : 04 (•.a) - Yeni Roman· 
~ ya~kralr · Milıail resmen • tahta çıkmıı 
r vct. baıvekil de.kelHlmne . sedakat ye· 
, mini yaPf1Hş9f. 

J Btik .. eı. : 6ı ( A. A. )- Kral Klg 
t rolun iıtifaiı hıklcında verilen mı 
l lumıta ı§re , ID~ekil Antonesk• 
~ de!fet erkim ile r§rüıt.üktea •on.-
1 Kraldtn. ilci .uıt içinde istifa etme· 
• 
•:ıiıtemillir . Baınlcil Krıla bu 

ı ültimalemv verifkeA- Bllcreı ıolcak· 
~l•rında ve ~ydı1nlırındı dı halk; 

1 
nümıyia)erde bulunmuı , ve .. Kra~ 
iıtemiyoruz . ,. diytf, bıtv.mıı'ırdır . 

11 .. 19. ~•"ai.Y•~G~" : 
ıı.30 .J\.t!he ıret .. i . · I Bükre, .: 6~ ( Al. ~ ) - !ski 
21 .• 5~ M'Jıük: laiye. aılea 

*"u• 
22.30 Satt ayarı, Ajaaı . 
H.G Mttsilt : R~.t'o ıales . erkea;. 

.2!.!50 Konuşma ( Et.aeM diHtrie) 
Juıa ~, .. 

n.oo Mı.w.ı: c .. o..• 
23/H.23o30V ~r..,-aa kafu•ı 

Kral Kırol tıyyare ile Bef rrada 
· kız k11detinin yanma r!tmiştir. Ota~ 
dan nereye ıideceti meçhuldür. . . 

Bikreı : 6 ( A-ı., A ) - Bqvekil 

3 AntOllel~._eaki Kral K1rola taraf· 
tar olar1k bir.kaç ıetttrali tevkif 
ettinnit tir • 

7 

Oniki ada..
bombaıdı_.; 

( Birüıci aölaif eden artad ) fed~t 

Baıvekilimizin kız kar
deıleri vefat etti 

( Birind sahi ~ 111 'el 
ZE-YNEP KAMiL HASTANESİNDE -dahil olmak usere 111uhwr',ı 
&UG()N HAYATA GÔZLERlNl KA· limanlannı Ye haf'• ~~ı on 
PAMIŞTIR. DA.YAN VASFlVE 79 bemhardıman etmiş , ,Jtfl1'Jre t 
y AŞlNOA İQİ. MERHUMEN-İN te•astan çekinerek u~J ,..

0 CENAZESİ BUGON 10.30 DA E· 1 l lif.,,a ~ 
RENKÖYONDE CEN Azm NAMA· ta yan teblijinin hi ~ t 

u. hareket eana11nda İıa.1ilis a a 
Zı KILINDIKTAN SONRA SAH· t 
RAYIC&OİT''.FEKİ AİLE MEZAR· zayiata ufa'amanıııtlr. .,O 'f a 
LIGINA TÖRENLE EFNOLUN. Bir İtalyu. krıı.-.,.aı ·~al 
MUŞTUR. mi1 'Ve birkaç 1talyaıs ~ 

Bir mUtid,.tteaheri Yalon'da hu· ıurulmuıtur. ~ e 
lunaıakta o]aft Ba,.,.eldlimis hn a)qam Roma : S (A.A.) - ile 
A~a,: m._Uıi.riyle İstaabula gelai~tir. liti : -.. ~es 

TORKSôZO -Arka arkaya iki Cezayir ahilleri ~ıc, 
•c•y• oJr•y•ıı ınubtuem a,,v.Jr.iliıni· lnriliz filosunı tıyy•~~--a.J Is 
zi? de~iıı.. acısuta butun saıııimiyeti · 1... '- .. "' 
m11le •ttarik ederiz. pı utllnı İKİ kruvazore ~ 

G 1 dufunu, ditn taraft,. ltlaı 
ene Kurmayımız yurtta lnıiliz filosunun 12 ıdt~ti 

yasak bölgeleri tesbit etti ve havadan hücumlar 1İ'ı 
( Birinci ıalıHeden artan ) nolctalıra bombardım•n tal~ 

~uttudere (Hariç)t Ulupapa (da~il), MHhn iZ oldutunu, 1 ..,, 
de, kararnameye eldi krokide ıöııteri· relerinin ve torpidob~tl:J l 
lea yerler ikinci .. eımnu mıntaka •· lcıbil tauruzlarchl ~o 
larak Le~bit Ye ilia adilmitti•. remiye isabetler ,_pıt r 

Bu sahanıa Tra.k yadaki arazi lua• ltalyan motörbotunuo '"""A 
mı Unrindcn yalnıs A•rupay a •iden fnfiliz ve ilci ltılyın tıfr k 
trH yolu •• Edirne asfalt "'•luntlaa ld ıc. b'ld" '-t·~·r • b' l . tr . o7 o U5UftU 1 armeK ... .... ecne ı erın aasıt olarak geçmeleri .. , 
•e ltu yolların ltaricine çıkaralmaaıa- .. • a. A~ e 
ları, asfalt Uzerind•n transit olarak = G ARDENP f'6J"9 Aı 
otomobille A uup"Y• ıec:ecek yalıııa~cıı• -S h G-•d.W~ 
ı d 'h · ı ey ın ıporun .. 
arın a ı tıyaç arını temin içiıı Eıiir- . • • • -""" ..a 

nede ancak bir gece kalabilmeleri tea. Ztrhkları bıtma,tir. BilCI'""'~ 111a 
bit edilmiJtir. luhaliye m-t11aJ11~• · 1'n 
Kozlu maden.lerimizde sahlmalctıdtf. G.rdenl"'°J a 

• f •1 ~k f • ılcıımı Atıtiblc par~ ı. 
ın lıa acıası tir. "" 

( Birici ıuJıif edea. artan ) 1228•9 S..,..~ .• 
Janmıthr. ıill' ' 

ZOD%Uldek mü:ddeivmumiai ile 4i· Kiralık otel i 
fU alikah m.em11rJar ve havza kaza litt' fi 
tahllaiyo tetkUIU mensupJın infillltı Ankara oteli kiralı .' ~tt 
müteaf&ip dorh•I hıdie mahalline iıtiY,enler müsteciri Ahi e 
~itmif , yardım ve tahkikatı bqlı- müracaat edebilir. ...J h 
mıılardar. ~un 

~o 

Düziçi 
ğünden 

köy 
• • 

han 
enstitüsü 

~ 

M··daılL0 U ka 

1.-det 

Beher tılumm 
Muhammen bedeli 

Lira · KımıJ 

1.f 

"' fhn it 

-'~ I 
Yt.ıkırıdı milcduı, muhammen bedeli, ilk t•minatı ıös~~ 

nin 1~9-19'40 Cumı rüml •at 10 da Bahçe mtfmüd6rlöP"" ,s 
def• e~ıilt~ey~ lr.onq)a~, ~t._7 

Tıhplerın ıbele IUlıne-k~ teminetl111m yatlrmalal'I ~ :L 
ıihlı11nı fÖlterir birer vuikadHaberlerilid& ptinnler~ . ~ ~ 

Şartnımeyi görmek iıtiyenlerin idıremiu müracut et111tlfl" " • 
ilin , 

dana atkeri ntınalma komilJonumlaO ' 
Mttbatmeır Muvak~ 

bedeli Temi~ 
Cinsi Lira tir• 

~ 

Sade yq 24,000- 26,400 l 980 nı 
Sabun 18,000 6480 486 ·--'~ 
Adana ı•rnizonunun ihtiy1eı içm yulcarNla. cioe ve mil'~ içi 

bam men bedel ve muvıkkat teminatlıra ıöıteriten iki leateot et' l 
8-940 ~nü pazarlıkla ahnacatı ilin edilmiıti. Belli ıjinde tıı#Ji ~ 
dıtandın l 4'-8-9.CO Cumartesi pnü p111rlait. Y•P.lıc•I~ 
lerin teminıt'-ıile r belli liia ver ... tta: mürıe1ıtlan. 12286 



Yok? 

• 

~~aıtıanlarda jamayka ve Ka 
raı adalarında vuku bulan şid 
bir f t d b. ·ı k.. ır ma esnasın a ır mı · 

• usur muz ağacı, rüzg~rm şid· 
den sökülüp kırılmıştır. Bu fır
csnasında yüzlerce bina da yı· 
•tır. Fakat halkı en ziyade za

~n <!İ et, evlerinin yıkılma· 
"1t1ı... "~zı)'adc bir milyon muz ağa· 

,... aoküı . ç~ k- b .. J ad ınesı olmuştur. un u u 
b a halkı, en belli başlı ser .. ·et A .. alatından mahrum kalmıştır. 

Uyük Türkün mezarı 

~goslavyada Ptuj'da arkeolog. 
• taar tarafından son yapılan haf· 

1
. gayet müh m eserlere tesa 

e ılnıiştir. Bu eserler Hanların 
Uğu At·"' · d d ı anm nıezarı bu cıvar a 

l ~Unu göstermektedir. Bura· 

ornalıların devrinde Ptovia na· 

taııyan mühim bir şehirdi. Ati· 
~iıl•,.1on zarn nlaıda burasını kendisi· 

•rarg;,h · 'h · · B b 

fi 

. .. ıttı az ctmıştı. u şe · 

.. varındaki yüksek bir tepe de 
•nı~ hazineleri gömüldüğü öte· 

rı söylenirdi. Son hafriyat bu 
erı·rı doğru olduğuna delalet 
ktcdir. Atilanın mezarı kcşfedi· 

b· olursa çok karanlık olan ta· 
İ ır devir iyice aydınlanacaktır. 

1 
Cl\'dı~im kadının gerdanlığını 

4 ırn • 

t 
rtcsi gün gerdanlıA't Emniyet 
tına terhin ettim. Buradan aldı· :n bin pengö ile bütün i~lerimi 

• ın. Yalnız Brigitta'oın yüzüne 
lrııyordum •• Ne yQde bakabili· 
li Attık idi bır hırsızdım .. 
aal~ındcki bu değişiklik Brigitta· 
ıuoden kaçmadı • Bir gün da

ırııyarak st>rdu. 
Ne var? Hasta mısın? Yoksa 

benden bıktın mı. 
Resim bitli. Zarif bir çerçeve yap 

ve -Brigitta'nın oteline gön-
lır.. Ertesi eün, sabahleyin , yani 
.n seyahatinden bir gün evvel 
ınıe bir paket g-ctirdiler . içinde 

IL.lıııl..,.11 bir tabaka çıktı. Tabaka· 
·nde de .otuı bin pengolük bir 

Almanya 
veçhesi 

saldırışının 

ve sonu 
* 

Bugünkü liarbin sonu 1914 harbinde 
olduğu gibi iktisadi ihtiyaçların 
mahsulü olacaktır. Bu nokta üzerinde 
avantaj müttefiklerdedir. Ve nihai 
zafer de müttefiklerde olacaktır. 

..... -------------------
Hitler \ e eıkinıharbiyesinin en zi

yade korktuklnrı şey bugunkü harbin 
geçen büyük harp gibi bir mevzi ~ar· 
bi şekline dökülmesidir. Bunun netıce· 
si olarak şunu da söyliyebiliriz ki Al· 
man kumanda heyeti Hollanda 'e Bel· 
çikaya yapılan taarruz ile başlamr~ O· 

lan harl!ket harbinin bugünkü vazııe· 
tini de am ettirmeıi harp si teminin 
esas aidesi olarak kabul etme tedir 
ve nitekim bunun için de her dürtü 
çareye başvurulmaktadır. 

* ---------------------·· 
Şimşek harbinin Alman erkanı 

harbıyesinin an'anasindc mevcut oldu· 
ğunu "söylüyorlar. 

Fakat bu tatmin edici bir izahat 
değıldir. Muhalı:k k olan biı şey var
.sa o aa imşek haroinin Şlifen mekte
binin esaslı dersi olduğudur. 

Fakat bu esasın aslı da iktisapi 
bir sebebe dayanmaktadır. Alman as· 
keti .mahafili harbin devam edip uza· 
yabileceğini kabul etmiyorlardı. O za· 
man söylenmiş olan şu sözler ha.la 

Çeşitli mal /ar için geni 
teklif /er alıyoruz 

Mersin gençleri Aydın 
yolundan geri döndü 
M~rsin : 6 ( fürksözü muhabi

rinden) - Dün iki müsat>aka ya~· 
mak üzere Aydın11 hJreket etmış 
olan futbo\ t k11nımız Aydından a
lman bir telgraf üz~r;ne Ulukışla · 
dan geri döom!Jş'erdır. Takımımızı? 

e zaman A ·dına hareket edece~ı 
h nüı belli değildir. 
Bir muhtekir Tarsusda 

sürğün kararı a\dı . 
Tarsus : 6 {Türksözü rnuhabı· 

rinden) - Kibrit fiyatlarına hrnüz 
zam yapılmadan evvel mAh ile ara· 
sındaki dükkanlardan kibr!t topla}'a 
rak 60 paraya satılması lazımgeten 
k'briti iki kuruşa satan Tarsusun Sa 
k:z mahallesinden bakkal Şukıü tat. 
lının suçu mahkeme ~eti~esinde s_a· 
bit olduğu cihetle Tukru beş yuz 
lira para cezası ile iki sene Ant~l
yaya sürgün ed\lmesine karar veni· 

miştir. 

1 
lımir : 6 (Türksözü muhabirin· 

den) - Almanyada bulunan bazı 
firmalar. İzmir balıkçıtar cemiyeti 
reisliğine müracaat ederek tuzlu ve 

ya kuru köpek balığı derisi satın 
almak istedikl~rini bıldirmişlerdir. 

Bu firmala"; lzmir körfezin de 
mebzul bulunJuğu hab ... r n1man kö 
pek balığı derilerinden mühim mik · 
tarda istemiş ve fiyat sormuşlardır. 
Evvelce de Arnerikadnn da köpek 
balığı ya~ ve derileri için fiyat sorul· 
muş, cevap verilmişti. Küçük köpek. 
balık larının derileri, kıymetlidir. 15 
kiloluk kôpck balığının derisi 5 liro, 
60 kiloluk balığın derisi 4 lira, 80 
kiloluk köpek balığının derisi de 3 

lira kıymetindedir. Alıntın fiyet kont 
rol daire inden ithal için müsaede 
a1mak mümkün olacaktır. Cemiyet 
reisliği; hazırlıyaca~ı raporu, mmta· 
ka ticaret müdürlüğü vasıtasiylc 
Almanyadaki firmaya gönderecek· 

tir. 

ITOR KSÔZ O'N o N KOÇOK H 1 KA y ES ·1---

çek vardı. Derhal Emniyet SandıA-ma 
koştum. Gerdanlığı kurtırdım . Ora· 
dan bir çiçekçi mağazasına uğradım. 
Şık bir ül buketi yaparak yıl~ızın 

g b'h eıtım 
oteline göndermelerınİ trn 1 

• 

Eve döndüm· Gerdanlığı divısnın ar· 
- le ust1t!ıkla yap· 

kasına attım. Bunu oy _ - ibi 
tım ki; kendi kendine duşmuş . ~ 

Ô 1 d sonra Brırıtta 
l'Örünüyordu. k e en 

1 • r Lakırdıyı 
veda etmek üı.ere ge mış 1' 

döndürüp dolaştırıp e-erdanbta S'C· 

tirdim. 
- Dur bakalım , dedim , bir ker· 

re daha iyice arıyalım ... Belki burada 
bir tarafa düşmü~tür. 

Ôteyi, beriyi biraz aradıkıan son· 
ra, divanı öne doğru çektim • Arka· 
sından baktım. Birden sevinçle ba· 
tırdım. 

- Buldum ... Bir hissi kablelvuku 
bana bir defa daha aramamı .söyledi. 

Briritta nefiı ıerdanlı~ eline al· 

herkesin hatırındadır: "Yapraklar döf. 
külürken sulh imzalıyacağız.,, J 

Almanyanın yaşaması için ticaret 
ve sanayi piyasasının normal vaziyette! 
kalması ve bilhassa durmaması lazım~ 
geliyordu. 

1 

Şunu da kaydedelim ki bugünkij 
harbin sonu 1914 harbinde olduğu gf 
bi iktisadi ihtiyaçların mahsulü olacak· 
tır' Bu nokta üıerinCfe avantaj mütte· 
fiklerdedir. Bu zenginhk er her z.arnaa 
için seferber :edilebilir ve nihai zaferi 
getirebılirler. ı 

Kuvvetlerin bilançosu yıprandırma 
harbi yapmayı icabetliriyor. Bu ha~ 
diğer bir l birle "!ukendirme strate1 
Jısı,, ve Kloçcvıç ile eraber "kuvvet· 
terin ekonomisi stratejisi,, de demek 
mümkündür. isim lıadi!ieyi sli detiş~ 
tirmez. Yı~randınna harbinin, m'llct. 
ordu ve asker şefleri tarafından a:t 
gayret sarfını icabeltiren ve şimşek 
harbi stratejisinden aşağı olan bir za-
af stratejisi olduğunu ileriye sürenler 
hata ederler. H;ş bir büyük askcrf 
şef yıprandırma harbinin bir zaaf ol
duğunu kabul etmiş değildir. 

Bugün müttefiklerin tebliğlerinde 
bazı muvaffakiyetsizlikler görülebilir. 

FaKat bunlar nihai zaferin mütte

fiklerde olmıyacağına delalet etmez. 
lkHsadi imkanlara malik olan mütte· 
fiklerin nihayet durmaya mecbur ola· 
cak Alman taarruzu karşısında muvaf .. 
lak olacaklarım ve malzemesi tükenen 
Almanların müessir olamayıp mağlıibi
yete ürükleneceklerini beklemek li
~lmdır. 

Artvin bölgesinde 
büyük bir yangın 

Artvin: 6 (A. A) - Şaf~ılın 

, Mırya nahiyes'nin Alacı köyünde 
üç dört ev eylul g oesi 39 ev ta· 
mamen yanmıştır. F e iketzedelere 

yardımlara boşla nmıştır. 

Akhisar kurtuluş bayramı 
Akhisar : 6 (A.A.) - Bugün 

kurtuluş bayramını Akhisar coşkun 

tezahüratla kutlamaktadır. 

dı. Biraz baktıktan sonra tekrar bana 
iade etti. 

- Artık ümidimi kcsmfıtim .. Be· 
nim bir hatıram olarak saklayınız •• 
Nevyorkta yenisini alırım . · 

Bütün vücudüm buı gibi dondu • 
Hayır. Hayatımda ilk ve son defa 
olarak yaptığım alçaklığı bana her 
um n hatırlatacak olan bu gerdan· 
lığı gözümün önünde bulundurımaz
dım. Şiddetle rcddcttım • 

Kat'iyen .. Kat'iyen .. Seni hayatımıD 
sonuna kadar unutmamaklığım için 
bana böyle bir hatıra bırakmanın 

lüzum yoktur. Rica ederim beni ma
zur görünüz, ıbır kadından böyle :kl.J• 

meth bır hedıy ehıç b r zım lll ka· 
bul edemcoı • 
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Kütlü mubayaatına ba.şlad~i 
Muhterem çiftçilerimizin Sümer Ba~ 

Mübayaa Bürosuna ve Malatya Şirketi Me~ 
sucat Fabrikasına müracaatları rica olunur• 
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TURK:SOZU 

T 

MATBAASI 
'"" 

Getirilen yeni malzeme ile Türksözü en 
güzel işleri süratle çıkanr 

A B 
' 

KiTAPLAR, MECMUALAR, GAZETELER, 
CEDVELLER, ÇEKLER, BiLETLER, KART· 
VIZITLER, HARIT ALAR, PLANLAR, MAK
BUZLAR, HER BOYDA DEFTERLER 

RENKLi AFiŞLER 
HER TÜRLÜ RESfMLI VE RENKLi BAS
KILAR SÜR'AT VE NEFASETLE TABEDJUR. 

cı L T KIT APLARINJZI ŞARK KAR t VEYAHUT 
AVRUPAKARI NEFiS BiR CJL T iÇiNDE 
GÖRMEK ISTIYORSANIZ TÜRK SÖZ 0 
MÜ CELLl THAN ESiNE GÔNDERINIZ. 

ZARİF SAGLAM 

BiR CtL T BÖLGEDE ANCAK TÜRK SÖ
Z Ü MÜCELL1THANESJNOE ÇIKABiLiR. 

Çocuğu refaba kavuşluı rnak i~ti} oıscrıız. Çocuk Esirg< me Kurumuna 

Yıfda Bir Lira verip Üye olurıuz ! Ç .,cuk Milletin en kıymetli hazinesidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel l\.1erkezi 
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D. Demiryollan beşinci işletme müdürlüjıJ 
ll 

1- 20/8/940 tarihinde yapılan eksiltmede zuhur ede~ ~ 
aaikinik noksan olması dolayı.siyle ihalesi yapılmamış olan ıtle ~,ik 
mur ve müstahdemini kuma~, astar, tcJa idare tarafından \le~İ~ ie/ 
nız dütme ile alcmeti farikası terziye ait olmak üzere diktıra fc:-. 
takriben 838 takım yakası •ç•k ve kapalı elbise ile bu rn!k~-t /tt 
kasketin şartoamc ve mukavelename projeei mucibince dıkıt ?i 

zarf usulü ile yeniden eksiltmeye konulmu~tur, ~ 

2- Eksiltme 2219/940 tarihinde ıcpaıart~i günü saat tS eli ,1 

işletme binasmda ıapılacakhr. '* 
3- Muba01m~n bedeli (10056) ve muvakkat teminatı (7fJ>~ 

• fi 
4 - Taliplerin ticaret odasındanalacaklan sanat veaik•11 

menin ~ üncü maddesinin G be'ndinde yızılı t~·ahhütnameJerİ~: 
teminata ait makbuz veya bankı mektuplannı ihtiva ctrotlc fl".er 
zarfJarmı 2490 sayıla kanunun tıriFatı dairesinde mühih'fÜ ı•''f' ı 
tayin edifen ihale gününün saat 14 on dördüne kadar M•Jıt '1 

1 

bedelsiz verilir. 

Kiralık ev 
Erkek Lisesi bitişiğinde su t~ş

kilatmı havi bütün konfu ı u haiı. 
.ı 

bahçeli 4 odalı ev kiray!\ \•eri le · ı 

cektir. 1--........... - - -
lstiycnfcrin Borsa karşısında U • ·y-.t 

mcı1u n~.r~ "' 
Mehmed Tekin yazıhanesine mü- "Ç 
racaatları. 12265 6-6 ~· ~ 'd G&J ruac.. ~ ~ ,/ 
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