
'MEN BUHRANI 

NASUHi BAYDAR 
ANKAJfA : 7 1 el~fo.la 

)aıimızı şöyle bir sual ile bi
~'lik : 
iki ay .. d 
Ola ıçın e SC!SİZCC parça· 
ıu 11 Romanya eski toprakla· 
id ıur >Je süküna arlık kavuş-

ur? 
ftları 

~
.Yada hadiseler b Jib;rini o 

aı'P etti ki bu zavaJlı mem· 
a11n1 in b' sarmağa bile vakıt 

rtrıde ır kargaşa diyan oldu. 
Udi ~e paytahtında silah ses-

i.
,~! alk ayaklandı ve Kral 

Çekilmeğe, taç ve tahbm 
J~şındaki oğluna bırakmağa 

u. 
taı·un b 

,t:en ~ u hareketi tebaasının 
ranıe'kt:~ı . çevirmiş olmasiyle 

hlud dır. Fakat, hakikat ace· 
\6roı·~r ? Şüphe edilemez ki 
il bu l'l mütehavvil siyaseti a-

' bir r~~retıe tecellisinde che~
ba.tbi ~Ynamıştır. Sabık hu
tai ka~ bıdayctinde müttefikler 

e tn~I ve o cepheye iltihak 

0 ta Ulenıadi bir kararsızlık 
Yoıu'afa ne diğer tarafa ya-

la nu b" rabya ır türlü bulamamış 
._lebini ~ak~ındaki Sovyctler 
tver d artı harfine ifa eder
llırctiyt\llcıJerinden yardım is
hu J>o~ · _memleketinin mukad

" ~ faka\ ~-'kanın icablımna ter
. )ıiyetc •~ana kararından son

tıfıf.lleyhind bır l.ürlü hakim olamı
~rı<l seb e şıddetli bir infial 

e 1kara ep olmuştur. 
rilııt"~ irıı;~•ılı~ın efkarı umumiyede 

iıaıttktira~ }tı_ suretle izah kabil 
r~Phed. Büyük Romanya en 

t,r :ıı~tli. }( e müdafaası kabil bir 
.,. raı hi b' h d .. iş reti ~ Ç ır cep e e mu-

.ric'at gosterememiş, her sa
~ÜŞ"Ün etmekle yalnız taç \:e 

~ ihs ll'lekte olduğunu hfil ve 
as et . 

' tn h rnıştir. Romen tema-
4~uhuu afa2a edilememesinde 

jl1" Odur.,, 
' efk ~ ti ikaı ctn umumiyedeki bu 
an e :emamiyle mütabık mı

;,_..,,tııhiti Şuphe edilebilir. Zira, 
dJY •eriy nde yapılmış olan tevki
~~ri Or. ~i sabık hükümdarın ,, ~- r01ıtıkasında müessir ol

Jıt1' rle~ almamışlar, onu şu veya 
lcvk alm_ak teşebbüsünde bu

tah et~ışlerdir. Diğer taraftan 
\I\• f~ın mümkündür ki Man· 

tia ~k olmıy'\n Tran.silvanya 
b'~k. ~ıhver devletlerince kra-

Vvı) p l' 'k , 
d
e arı . o ıh asına atfedılerek 

Çekılm · · , ıl, ti esını ıntaç eden ter-
_, ı:rı~asına sebep olmuş bu· 

akı bu M d'k M • huıu • gun ı ·tator vazı-
Al'lı. nan General Antoncs
V!', ~lllu?afıılarla olan sıkı mü· 

. emınnuhafızların da mih· 
erıyle olan daha sıkı a!aka-

:ı' ;r· Bu zat başvekalet rna-
& al ettjkten sonra Almanya 
ı;ı• 1~ _lkinci Karol'c itimad edc-

ttını k d' . . f)l ıti en ısınc bıldirmiş ol-
a )rıa mali dikkallcn uzak bulun· 
/ j k lazımd ır. 

dliğjnde her türlü haklann
( Gcriri tl çUn&.:U 5nbifc'1c ) 
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Japon askerleri 
Hindi çiniye 

• • 
gırıyor 

Çunkint: 7 (a.a) -1 , i ma:iimat alan 

Çın mahıdilindc &ôylenditine g-öre , 

Hindiçini f ransız mıkamatıncı 12000 

Japon asKcrinin üç noktayı çıkması· 

na müsaade edilmiştir. 

Çukurovadan hayvan ihra
. catı her yıldan fazla oldu 

YAPACl iHR~l\CA Ti 1IZ DA ARTTI 

iktisad vekili Çakır 
Afyonda tedkiklerde 

AF.\'ON · 7 (AA) - lKTlSAD VF'.l~lLİ BURAYA Gfl; LMlŞT.lR. 
\'EKiL .l\\UliTELIF DAlRE VE M ÜSSE3ELE.RI, G AZ l .. lGÔL KAP· 
LlCALARJNI VE MADEN SUYU .\\ENBALAP.. lNl GEZıMl!;'T R. 

V ilay etimiz dabilinddli , haynn 
ha.;talıklari:'•le V c:teriner hekimleri

ıııi:z.in yapmış olduğu sıkı mUcadeledea 
evvelce bah,etaıiştik. Duo öğren<liği· 
mi:ıe göre yapılan bu mlıcadele merıı· 

n uniyet verici bir ~ekilde devam et
mektedir. Geçen ay içeri .. in~tr ,-ilayc· 
timiz d ahilinde muhh:lif yerlc:rd e çı

kan Barbon hR~tahgiyle yapılan mu
cadele <le bitmek Uzcrc:dir. 

( Gı:-ri.;İ dörduncU se.bif ede ) 

Milli 
PiYANGO 

~l 
1 IENCZ 1STJKBALl i\1 E Ç H l' L 

OLA.N CO Z EL PARJSTEN BlR 

KÖŞE VE EYFEL K U L E S 1 

DÜN ÇEKiLDİ -----
Tam Liste 

( D ilr<'Uc cU cat:i f c:dc ) 

Öğledeıi sonra .mütalelarına 1 

de,ram me cburi31eti meselesi 
1· i :ı ntıı1l : 7 Tur k •özU muhabi 

rİD<l t-ıı) - O rtr. i edri :ıt nıue~Hsele

ı io<lt: "i l r:dt:n Sflnr& yaı ılan mlltaJca
]arn deva~ mecburiyetinin kaldırıl

mn<:ı r.u.:n ~1ınd :ı l•an talebe Yelileri 
Manrif Yr i llir,ine rnU r:ı.caatta bulun · 
n: n, Jarchr. M11ıarif Y c:killiği FC:Çen \lll 

ö~lcdt'n cr.r.:l , ııııcnk (Jı~arıda i:le 
uıa:a.;u l cı}n" tnlebeye izin nrır.iş 've 
herhan ı;i Lir ~ t:r<lr. çıılı;.u:ıyan tnlebc
y c bD .ıtıt' :.o:u c iy c:ti nrrı:emİ<ti . Bu nl 
da bı;; 1 talchdere yine c·sleden ~c;r:ı 
izin Vt'ri! elıi l en tir. B u bısusta ma· 
arif Ve:~ ill il;i bir tnii nınt~aıı e h:mr · 
) amı.Atr.ılır. 

Rumen şefleri 
tevkif ediliyor 

Moskova ve Vichy elçileri 
geri çağırıld ı 

Bukre~ : i (a . a.) - Hudnt pcı· 
llsi mUsaadc!>iZ memlektti terketmc~ 
isfıyıcn butun siyac.i ~ah~iyC'tleri tt"v

l'lkif etmek emrini nlmı~hr. HU1ı.rc~ 
'\eıediye rei.;İ de tevkif eJi)mi~tir. 

Bullrıcs : 7 (a. a .) - l lukftıııet 
Fransa ve ' ,\\o~kcva buyuk ıc1çi} erir.i 

. Sal t 
geri çaı;ırmı~br. Huktnıet tane 

meclisini latvc:tmiş tir. 
Bern : 7 (a. a .) - Sabık Ru men 

Kralı Karol wu va ·lı :tt bir n.ıt: cl clt t 
Jr:ılmak için İn·içrt.)" C &;dc;c~ktJr . 

Aydının kurtuluşu 

Aydın: 7 ( A.A.) - Aydının 18 
inci yı l dünümünu i>ugün bii)ük bir 

teu:.h üıat la l.ıı t.ulanmıştır . ; 

FRANSIZ 
KABİNESi 
DEGIŞTt 

\ ·i.-h,, . 7 (A A ) L~ \.• • -~ · · - n.nunıe ıstı-

fa etmiş, ~t·lti:ı :ı z:ıdan ınUtı:-sekkil Yo· 

n~ bir kabine kurulmu~tur. Pt'tt'n .eı;• 
kı nazır l .ııra, muşkul anlarda sösterdik
leri yardımdan dolayı teşc-kkur etmis
tir . y eni J{abinc, Lav al , Daladn ~ 
Al?<':Yd; Belin , J'>arlan, 1 lut, Ziog~l"r: 
Epırıto dan ınUteşt"kkildir. Kabine 
degişikligi hakkında Lr-,•anr.amc dc 
neşredilmiştir . ~ 

ID DD<lkatDer : 
H ük u metin yanındaki · 

Palmiyeler 

dı.ıuk~mct binac;ana çakılırk"n ta.~· 
~eı· n·enın .. ag tarafında kuçuk •c it 
hır ~ah11 nazar ı dikkate çaı• ;} Bş . par. u 
lı.uçuk ,yeşıl ~abanın önU 'd'k"l Ak 1 h nıı: ı ı en, 

asya ar er na'iılça g 1· k b 
1 

e ışcrc: aya· 
fil ~erpi mifler faka ~ k ' ua ımsız ve cıu-
~uz kalan Pnlmiy eler R k lı . 
çekler " l ı. · · ı:-n ren çı· 

d 
.. ' . o an ve Kuruy an yaprakları· 

na okereok ölmu .. terd'ır K • . 
. 
1 

hu uk Lir s•J rdle bu kuçuk ,.e,-
1 sa :'l\' ı mub f "' 

ı . a n:ıa dn:c:k ac:ıba 
wUrn t Undt t;ilmirlll'( 
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e0N0N IZLElli 

KARlNCA TOPAL 
GiBi ... 

1 , l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J 

B ~ın~n~~~;'.~::~~c:~:!.) YHAN KIY SINDA 
duvarın y:;ı:::•Y::ı:~:·.7a~:~~ o;~: 1YAPILACAK SETLER mukavcınetı karılarak yere duşlnuş . ı 
Fakat bu topal kannca irade ve ina
dını asla kaybetmeden işine devam 
etmiş. Sonunda yuvasına arpa tane-
sini sokmuş.. .,. Tetkikler bu ay sonu bitecek 

Timurlenk dem'ş ki ; " Ben, za
ferlerimin , muvaff akıyetlerimin sırla· 

nnı bu topal kanncanın inad ve ira
~esinden aldım . . .. 

Bugünkü lngiliz,Alman harbi de 
bu topal karıncanın inadına döndü . 
Yeni tabirle biz buna sinir harbi di
yoruz. Milyonlarca insan gökten ya
ğan ateşlerin altında, karanlık , hava
sız sıjınaklann içinde gecelerim, gün
düzlerini geçiriyorlar . 

Gök iki defa üst üstüne gürlese , 
burnumuza iki defa üst üstüne bir 
sinek konsa , sinirlerimiz derhal ha
rekete geçer. Tabiilikten çıkıveririz . 
Nerede kaldı ki, sekiz on saat , top , 
bomba, mıtralyöz sesleriyle can kay
gusu içinde bir köşede hareketsiz 
oturmak • 

Fakat topal kanncayı hatırlamak 

lazım. Topal karınca gibi. işkencelere, 
rahatsızlıklara katlanarak , düşe kalk 
maksada varmak inadı ve iradesi 
ruhlara daima hakim olmalı ki , ha· 
yabn selimeti, hürriyeti kazanılabilsin. 
Her şeyde oldutu gibi , bufiinkü 
barb de sinirlerin mukavemetine da
yanmaktadır . Korkup, yorulup da bir 
defa mücadeleden vazg-eçtiniz mi , 
yerden kalkmanın , hayabn sebeb ve 
vaaıtaJarına nail olmanın imkinı da 
kaJmaz. 

Bahusus yurd davaJarında, gökten 
y<ltnıur gibi fiille yağsa , halka 
halka oteş çenberlerinin içine dqüt
se, ölüm ti içimize elini uzatsa, irade 
ve inad bunlann karıısına çıkarak , 
u Yasak, buradan geçilemez .• ,, di-

l yecek ve dedifini icra edecek kadM 
çelildef1Dİf olmabdır . 

Kim topal karınca gibi , yorul. 
maz , usanıMZ , irade ve inadlarına 
sadık kalırsa. seksen defa düttükden 
sonra arpasını yuvuaaa ulqbrabilen 
topal kannca fibi, zaferin \'e hürri· 
yetin tacım bqına pçirmiı olur. 

Her munffalayetin sım ıüphesiz 
iradeli, ıuurlu inatlardır . 

K. O. 

Adıaaa ovasımn seylip felaketin 

den kurtanlmaSt husu•uoda Naf a 
V ckiletinin çizdiği proğram "e pro 
jeler dahilinde ovamızda faaliyet .. 
g~çildiğini ve bu seyiap fclakf:tir.in 
mabzurlarma binaen kanallar acmak 
veya baraj inşı etm~k suretiyle Ö· 
nüne geçilmesinden sarfınazar edi
lerek ırmağın denize kadar uzayan 

yata~mın sağ ve sol sahillerin ie e· 
saslı setler inşasma karar verilmış 
olduğunu karilerimize bildirmiştik. 

Seyhan ırmağı setler etüd po,· 
talan tarafından Hadulı köyü mm· 
takasından başlıyarak ırmağın de· 
nize kadar devam eden 90 kiJomet· 

relik kısmında yapılar. tetkikler ta· 
mamen bitmııtir. Bu etüdler cüm· 
lesinden olarak ırm2ğın her kilo· 

metrede arzani maktaları ve lüzum 
görülen buc1klardı kenar arzani 
mıktalan alınmakla beraber bir çok 

yer!erde ırmıtın uniye~e su sarfi 
yab da teıbit edilaıiftir. 

Y ıtmuısuz mevsimde denize 
kadar 0!111 ova kısma etüdleri ki· 

milen ikmal edilmi' bulundupndın. 
etüd postalara şimdi de Hıdırlı kö· 

yünden Seybaa Replitörüae kadar 

temadi eden kısmın etücllerine bı,. 
lamııt1r, ki bu luımı da bu ay ur· 
fında bitirilmiJ olacaktu. 

Etiidlcr aoaa erer ercnez pro· 

ielerle birlikte tanzim ~Hecele ra· 

porlar Nafia Vekiletiae m.'lulacak 

ve Vekilettea alınacak emirler mu· 
cibince bilihare sedlerin ia.şasuıa 
ıeçitecektir. 

Adanı ovuınm ilk sık maruz 
kaldıtı ıeylip felaketini bilbıssa 
ıöıönüoe ılın Nafia Vekaleti, Sey· 
baa armıtıaın sür'atle s~tleadi 111-
me•ne büyük ehemmiyet vermek· 
ted.\r. 

Bir memur belediye 
reisini dava etti 

Dün şehrimiz bukuk mahkeme· 

sinde Adını belediye nisite ait bir 
oavaya başlanmıftar. Davacı, Eski 
belediye memarianndıa Abidin Zo 
re!; belediye reisi Bay Kasım Ener'e 

ait bir meseleyi ortaya çıkard ğındao 

dolayı bele.diye reisi tararafıodan 
memuriyetine nihayet verilditi id· 
diasındadtr Mubake:ne yedi teşrini· 

evvele talik edilmiştir. 

Eski bir kin yüzünden 
arkadaşını ebiçakladı 

Şükrü otlu 'Kemal, Halil otlu 

Nazımı eılci bir busu:net yüzünden 

çakı ile bacajıııdan yaraladıtıadaa 
hık<aıda tahkikatı bı1lanmıştır. 

Zorla parasını aldı 

Raıa otlu lbsaa ile Bedrettin 

otlu Yanat, Bitlisli FettulJab otlu 

Sezer'i döterek SSO kuruı paruanı 
zorla aldıklarından baklannda kanui 

muamele yaptlmaştu. 

Macar mümessili bugün 

ıehrimizdeo ayralıyor 

Adanı ve Mersiadea Mıcarista· 
na utbjımız pamuklan Pthrsiade 

ve ıebrimizde tese!l~m edea Macar 

hükumet miimeaili Bay Alatla te· 
aellüm muameluini 10Da erdirmittir. 
Alıtki'nio bu,Unkü Toros ekspre
liyle ıebrimi.ıden aynlmua mubte· 
meldir. 

• 

( a o N o " HADISELERi 

• 
KA R ŞISIND A ı 

Renklerin sırrı 

• Bu asır, rengin ku,vet ve ssrrır.ı büyüten hadise
lerle doludur; •• Boya ,. nın muciıeieriyle karşı karşı· 
yayız. Reak siyesinde maddeler hüviyet tebeddülünde ( 

• 
Komtunun çirkin kızını, ayna başından ayrıldıktan 

sonu gördütünüz zaman hayret ediyorsunuz ; harap 
evinizin oturmata nefret ettiğıniı odalarının kapılan 

boyanıp duvarları badana edilince gözünüz göolünü:ı 
açılıyor detil mi ? lıte bunlar •• Boya ,, nın " Renk ,, 
in mucizesine misaldar. 

Bugünkü harbdc de " Rengin Sırrı ,, ından biiyiik 
istifadeler iÖrülmektcdir ; 

Berline taarruz eden lngilız bombardıman tayyare· 
!erinin l11uust bır renkle boyo1nmıı oldukları anlqılmııtır. 

81.t boya. lngıliı bombardıman tayyarelerinin geceleri 
pro!ektörlc havada görünmesine mini olmaktadır • Al· 

ma~lar her nası!sa diifürdükleri bu tay1arelerdea birini 
tetkik cdınce, üzerine sürülmQş olan hususi boyanın 

t:ıyyareyi görünmez ba!e getirditini anlamı4lardır. Şim 

di bu boyanın terkip sırrını çözmete çahımaktılar. 

Görmekteyiz ki, renkle, boyadaki sar ve ~uvvet 

büyüktür • 

= 11 y -
Mer'iyete 

Yeni icra kand 

den itibaren meri 
ceğiodcn lstanbul 
h bir hazırlık f ııl 

lstanbul icrı 
melde ve yeni bir 
a anmaktadır. 

Yeni'icra k• 
eşya bakkıoda ÜÇ· 

lihkak davalarıa• 

bakacak, imza İ11 
. böyle asliye ceıı 

mahkemelerine "' 
Evvelce tatbik 

tclıf müddet mildsftJ 
la yedi ıüne inJır 

Atletizm ve .,._ 

bakaları güııiJ 
Adanı atletleri 

yon atletleri arası 

pılacak olan büyük 
ve futbol müsabak 

teşıioievvelde yapd 
laıbrılmışhr. . 

Hatay bölgesı 

asbaşkaaı Bay • 

rimize ı~lerek bu 
beden terbiyesi 
Salih Saray'la te• 
ticede antant k 

lımir Fuar il 
nlk. edecek yüziici 

Merıiae ıiderek 
lerdir. 

Ceyhaoblatl 
karıtlaP 

Ceybıa : 7 
Ye diter ıebir ve 
Ye ve lobatalardl 
cut oldutu halde, 
lokaatılırmda ba,, 
nüfusu kalabalık 
ancak bir umumi 
kahve ve loksatıll 
daa ıikiyet et 
böyle itlerle m~ 
dur1Ua, bu b ..... dP"'" 

leri ve yazdan J 
kaalalakla lcarfl 
duymuhktaa ıe 

Ceybaada bel 
leri olmadJt- raıtO 
belediye bahçesioelt 
bir de yazlık • 
kimi tiyatroya ve 
pderelc bir kaç ~ 
kili tatmine ç 

Bilhassa soo 
8inemıyı r1tbeti 
bqlamıdan, ball 
bicum ediyor ve 

Jamıyoı ve bu s 

dan balk rabatld 
Sınemacı iıe 

raıını alıyor, f ak•t 
yoksa oturuyor dl~ 
Zabıtai belediye~-. 

li&J'D Jır. - M. !>P 
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!l'tiRKSöztiJ 
"' C~ GAn.Tl - 4DANA f 

Abone Şartları 

12 Aylık l'WO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-IJış mcmlckcllrr için 
Aborıc bcdch dc~ı§11wz 
) alnı: pnsta 11111.wıft 

f ngilizlerin geni!_ ' 
harekatı 

r ·----·· ...... ·--· ... ı i Amerikanın Japonya 1 
* nezdinde yt\ni l 

Afıikadaki 
askeri har kat 

:u.mmcdılır. 

2 - ilan/ur için idurcı e 
m{lrataut cclılnıclidır. 

( Bafmakaladen artan ) 

8~ vaz geçerek çıkıp giLtigi memle· 
bne on sene evvel dönen ve o 7.a· 
ndanberi Romanyayı vcliahdliğin· 
ki ~·h . lk' . 1 nıyctlc idareye uğraşan · ıncı 

"01 Yalnız Romanya tarihinin degil, 

~ sonrası Avrupa tarihinin ibretle 
ık edilecek simalarından biri idi. 
Bu ibrete layık sima ha~ kında ta· 

ın Verecc~i hükmii tarihe bırakarak 
5Ualııni2i şöyle tckrarlıyabiliriz : 
- Romanya, nev'i şahsına mün

s~ kralını da feda ettikten sonra 
a saadete kavuşabilecek midir ? 

fil~~ sahil arasında çırpıntılarla yel-
1 Yırtılıp dümeni kırılan narin 

~tini &'ibi "yeni nizam,, nın men· 
kait r 
1 •manında baştankara etmekle 

b\I ~t.ıgunu sanan Romanya, liyakati 
etınd F k ıtnı e nıes'ud olacaktır. •a at, 
~?alını : Engin denizlerde büyük 

ilr var •. 

fili:ı; Kral ve Kraliçesi 
arargahları gezdi 

.~0rıdrı: 7 (A.A.) - Kral ve 
ıçc Londra civarındaki avcı 

'ri k • ~ Uvvctleri karugahını g<!· 
crı lrı ·ı· k l . . ti\ gı ız hava uvvcl crının 

rı;rı kuvvetlerine karşı hareket 
eki faaliyetlerini görmüştür. 

Altn n askeri hedefleri 
şiddetle bombalandı 

Londra: 7 (A.A.) - Hava 'e 
zarcli tebli i: Hnva kuvvrt1erimizin 

Lir kısmı Alınanyacl. ormanlarda 
giılcnmiş askeri hrdcfkıi, petrol 
dl'polarını, Erndcndeki Lr1hıi inşaat 

teıgahlarını, Tamsuttaki c~ya istas· 
yanlarını, yine Almanya ve Hollan
dadski tayyare meydanlarını, diğer 

hombardıman tayyartlcrimiz de 
ltelyada Turinodaki fİöt tayyare 

motör fa!Jrikasını bombaıdıman et· 
rnişlt'rdir. Üç tayyarcmiz dönme· 
miştir. 

Bulgar - Romen 
paktı imzalandı 

Arhlc Dobrica Bulgar 
rnilletinin malı oldu 

Sofya : 7 (a a) - Dobricanın 
Bulgarıslana i. desi haki ın-faki Bulgar 
-Romen mliznkcıelc:ri bılmiş ve <ın· 
laşmn bu sabah imzalanmışt ı r. 

Tahiti'nin Dögole 

1 
iltihakı nıeselesi 

Londr •• : 7 (A . A) .--: f ahili 
hi.ıkü'lletinin hiır Fransaya ıftıhak ct-

1 
tiğinc ~{.m olan bcyanrıam ... sirıc ge· 

1
• 

net cıl Dögol t!.'lgrnfl ınenuniyetinı 
bildiınıiş ve Tı:ıh:ıi hükumet azala 
rını takdir tmişt r. 

Ttf Kt Of AN R'ADF 
•n: DAViO GARNETT Çeviren: NEVZAD G0VEN 

Silvia yatağın aycık ucunda ve } erde buzulıuu. yalı· 
Yordu, Kahvallı yapar l.cn Sil .. ıd kocasını hemen d nlcnm or 
ı•bi İdi, Gozletini kar ~ısındakı go\ re ine dıl mi , rnııtcıııadı 
Y n ona bakıyordu. B. Tebrı k bır ıııüd 1 t pcı ccrenın 
orıunde ayakta sessiz kaldı. Sonı a ccbiııd n, ı, inde krırısının 
evıennıelcrinden bir müddet ev\ el :ı'ııın ı~ bır fotoğrafı bu· 
lunan portföyrıü çıkardı. Bazan şimdi .ırtık ~i gılenni hır 
lu ı~ ' d b r u hııtırlıyamadığı karısının foto •rafına, bar.ın da onun c 

ulunan tilkiye bakıyordu. Sonra, bırdenbırc acı ncı giilmc
h başladı. Karısının tilki şekline girınesı hJdıscsı. onu .''k \ e Vn defa guldürehılınişli. Fnkat, hu gulüş acı hır guluştu. 
V~ on;ı çok istırab , ermişti. Karısının Cotoğrafır ı yı~ttı. 

Parçalarını pencereden dış.uıya fırlatırken kcndü cndınc: 

- Hatıralann burada bana yardımı olmıyacaktır, diye 
duşündü. 

b Sonra, Tilkisine do~ru döndii. Onun d;ıima kaCc le 
,:;'u?an frÜvercinc. haktıgını gördu. Ve biraz dahA dık~at 
b ı~ını iOrunce dud klanı ı pıladığının farl.ına \ardı. Ani 
ır ilham · f k b . ın tesırıylc gıt•ı, ıruvercirıı bulundu~u yerden ır ara 

bıtışkık odaya gotı.irdü, kaf e in kapı ını açtı ve onu scrb "t 
ıra tı: 

• 

• 

f teşebbüsü * 
: V ,ınoton: (A.A) Hnrf. : 
i ciye n zırı Hul ııszeteciler• $ 
i yaptığı beyanatta Amerika t 
* Sirlaşlk davretlerınin Fr1:1n- * 
* sız Hlndiçlnlai dahil olmek * 
i Uzere Uzak .Şarkta Stntu- • 
! konun muhalazaeı hakkın- i 

ı
' de J ponya nozdında yont ı 

bir diplomatik toaobbUeto * I bulunduOunu sbylamiftır. ! 
···~···--··4·---.-..--··--~~· 

Son Alman 
Hava Akını 

38 tayyare kaybettiler 
Londra : 7 ( A A) - Dün f ..... a 

tere üzcıinde yapılan hav hı u n· 
Jarında Almanlar 38, f ngilizl ı ı 5 
layy re k. yb. tmişlerdir. 

Londı a: 7 (A.A) - Dıiı g CP. 

düşman tayyarelr.ri münfer ıt •11 t 

te vryahut küçtik gruµJar lı 1.: ic 

fngıltere üzerine bir seri h.1t.u il· 
farda bulu Jmıışlardır. 

Yüksek kuvvette infilak 1 oın· 
bol arı il~ yangın bombulaı ı. 1 onrl· 
ra mıntnkasına dlişoıüştiir. Bı · •ı k· 
tar ölü ve yaralı vardır. 

GeneTal V cygand J" • 
tayyare kazası ge\ · di 

Vıdıy: 7 (a.a) General · / t y 
gand trftiş için Vcynoryctc ~ 'rr 
ken bindigi tayyare ehf'mmi l z 
i ir kaza gcçirmi~ ve Veygan . a 
salım kurtulmuştur. 

...... 

Bir çok halyan ii lerine 
hiicuın yapıldı 

K.ıhiıc : 7 (ı.t.:ı) - lngıliz ha\.ı 
kuvv il ti lt;blı i: Om butuu gun 

., ırki Lıhy dıJkı l utiın uıtilııı ı h va 

m yd,•nlarıırn ıntilcnıadi hucu nl r 

yar ılmış, Tobıuk, R(·smi, Bomu", 
0, ırır, Pcg1ıgala bo nbardıman cdıl 

rııiştir. D .. rno'do Liıyiık )' ngın ~·ık 
nıı~hr. 

ToLrukln bomba! r tayyareler 
at s na ve bır kı mı üz ıine du · 

nıüşlur. R gcıg s da ç dırl r V"' ba. 

r l: 1.:ır h ra uğratılı ıştır. C nul ıı 

Afııka h va kuvvdleıi de Ştırki 
ltalyan Afrik sına hiicum elmişi r
dir. ltaly urazisi üzerinde de lce 

~iflcr yar)llmıştır. Dli~ı1111n bombaı· 

rlıman tayyareleri Garbi Adrne hü. 
cuııı etmiş ise de hasar ol 1nanııf· 

tır. Mısır:da Matrnfıta dün it lyan 

tayy releri tarafından bombardıman 
cdılmişse de hııfıf hasar olnıuşlıır • 

~üveyş üz ıinc bırkaç bomb:ı duş 
müşGr. Burada d11 hasar aı Jır Ok 4 
yaralı yoktur. 

Bahlcesiri.1 kurtuluşu 

Balık ·r: 1 ( A!A. ) - Balı1.:e· 

ı;ir kurtulı,ı~unun 18 inci yıldöı ü· 
mli büyiik tezahüratla kutlula • 
mıştır. 

Git Zrl\'cılJı 
n bay;ırıının hatır 

\drn . Şııııdi .ırlık 

. il ıh ı nı rladık . 7 

rcin. Mcıc.ın dııd l lnııylc ni b • 
ıı hcnu:r. uııutnıadan 1 aç bu 1 cdcıli 
nıın içın bir <'ğlencc ol =mı z ın 

:
11

1 k :• uğurl ı ol un .. 
Ve caCı b'r l 

- Ve illa~ i 
geri lesin .. 

bir h. be le 

Zavnllı B. Trbr' . Asıl rcrnk tlcri henüz başlıyordu. 
Hitlli.l denilebilir ki, <' kaıısının ~imdi de lcınnmiylc tılU ol
mnd;ın evvelki t.ır1 'ı hıırd.ct cdccc~ini snnm ıkla bizzat 
kendisi bu f clakctlcrr 1 gru 1-çoşuyordu, 

Rayan Tehrick'in ruhu ve sonradan görulen ruh leın· 
hurlrrı hakkında nıüdafAa edilcmiyccck hiç bir nt1z riye vü· 
ı ulmcden onun vücudunda vukun gelen degışlkli~ın mulari 
hrlr k ilerini ne k. dar bozduğunu mütalaa edelım. Bu baht-

ı hayan hakkında çok şidd ili bir huküm vermeden eve! 
i irıdC' bulunduğu veni vazivetln icabcttirdi~i fızik ihlıyaçları. 
maltiliyl'tleri ve iştihaları dü~ünelim. Onu, ni hıllıne rağ
men hala insanlı~a 1 iyık bir <ıckilde temizlikle, allı selimle 
h~rckct cltiıcn iradenin kuv\atinc hıtyınn olnlım. M •s lıi o
nun od< sını ıslnlma ı pckftlii heklcnr.bılirdi. Halbuki in n 
vı ya hay\, n, hiç kim c bu hu ı t ı onun kad r htiz olamaz
dı. Fakat, bir def asında B. Trbı ick on ı bir tavuk budu vrr
miş ve ~u aramak için dı ... ııvn ~ıkmışlı. Grri döndıığ'ü za
man, karı ını masanın üz riııdc in\ ttğun kcmiklcı:in çatırd ta 
çnlırdahı vcrkcn bulmuşlu. 

B. Tebrick onu ses ize ryıclmiş ve bu mamrnra kal-
bıni d rinden yaralamı~tı. Unııtmamalıdır ki bu z, vnllı l!oc.,, 
lı ı ı ıııi duşumırl en d ıma c 1 i, zarıf ve mü,Jık kaıısını goz
lcrinin önüne getiriyordu. 

• - Sonu Var-



~ DllnkU Başmatrnreter :.:: 

ı
- 1 F ıtlilı Rıfkı Atay, 

Ulua 
Roınanyad,·ki so.ı 

lrndiscJeıi tetkik cdr.rek lfonH n 
millclİı in krnlma ve saray a'1'1ın · 

!arına katiyen itimadı kalm:rnıış ol· 
dıı~unu anli\l<t ak, Romanyanın mıiş· 
kiıl vazıyetini tayin eJi) or ve biıyiık 
millıyel pcrv~r olan grnr.ıal Anto 
ne;,ku'r uıı ınc mkkct içinde ycrıi bir 
v..ıhdet kuımal: vaz 'fcsini üzcri~e 
;:ıldığını yazıyor. 

1 Y 
. b hl Hiis yirı Cahid, Çör-

enısa a .1 k 1 .• 1 ....... _ çı ın ııııt unu t :ulı 

ederek İngiltcrl ı •in Al.dt niz ılonan· 
masını bit misli kuvvetlendirdiğini, 

Akdrni ne şi,!cl, t li mnlıaı cbl'l<'re 
intizar edildiğini, Yunanistana tcca· 
vüz val i olursa lngilter('ııin filpn 
müdahale edeceğini kaydetmekte, 
Almanl?rın sinirlilik, lngi!izlerin so 
~urık:mlılıkta hıu ekcl ettilde· ini ve 
galcbf rıİil şuur ve imde il~ hLırrket 
eden millete ait olC!uğunu kayde 
c.liyor. 

1 
.. ikd~;--, Abidin D~vc r, Ro

• mnnyanın nrtık bir ..,,,.__.,,_ -..-.. 

Alman 'ilaytti halınc gf'ldiği mu· 
taleasırıdadır. 

I "-~ . "k.... ı V clid, Hillerin rmt -
Tasvıreı ar . 
,_....,,___.,.._ kund~ beş srnclık 
hir harı trn b:.ıhsctmiş olınıısınm 
Almanya alcyhindr. bir delil oldw 
ğunu yazmaktadır. 

ı--y· k t ı Asım Us, Hitlıorin ve 
ı a 

1 
_ Çörçılin nuhtklarını -:Jahis mevwu edcrnk haıhin m.tın 

,ürcceği neticesine \'armaktadır. 

Seyhan spor Gardenpaı-tisi 

pel~ neş'eli oldu 

Seyhan Spor kulübü tatafından 
At .. i~iık parkında tertip edilen Gar· 
d -. oınrti diin sabahil kadar devam 
ede rt'k p(:k neş 'eli olmuştur. 

u: D y o -~~G~AMI ~ !I 

S.30 Pro~ranı. Saat Ayarı 

8.35 l\lü ik : ;\\arşlar 

8.00 Ajoııı; l lnberlı ı•i 
8. tO Ev K>hlını • Y enıt.: k 

8.20/8 :ıo Muzik : Mıtı·~ tPl.) 
ı:L..JO Pro·gram, Saıı(. <l)•tl'ı 

12.35 MUzik : Turk 
13 .. SO AjRns llabcderi 
Hl Qj Turk Mu.zik 

13 .25/14.~JO ı\luzik: HadJ o orkeslı a-ı 
18 Ol) Program, ınt· ıııldld ~nııl ~ıytıı•ı 

18 \15 Mı.ııik: Pnwr Çayı (Pi.) 
18.30 ,'\\uzik: ı\\elodikr (Pi.) 
18.•J.j ,'\\uzik: Rnd..) o cnz orkestra~ı 

19.30 l\luzik: Sız cı;crlcri 

10. 15 Sn:ıl A,rnrı. Ajans 
20.0ıı Muzik: Turk 
20. 1 :5 K nnu~ ıııa. 
21.00 ,\lıızik : Fasıl heyeti 

20.10 J\luzik: 
22.30 Saat ayara, Ajan!! 

22.50 Muıik : Cazband 

23/25.~:J.30Y aı•ınki pl'Oiraıu kapantf 

Romaı,yadan alacaklı 
vaziyete giriyoru~ 

Ticaret Vaziyeti 

Berline Akın 

Vekaleti tetkik 

Alınan tebliğine göre 
Şehit-de büyük hasar 
Bcrl ın : 7 (a a) - Dun gece ln· 

gilız lıo nb.ııdıın.ın t.ıyvnrclcrı Bcılin 

üıcı inde 11çıı.11~l.11 ve haı;ıj ,ıh 1;i11ı gc
çerılcı şehrin i~·iı c bomh lu t <ı l nıışlcır 

dır. ı\nı clc ın.ıhallı ,ı mcıindc bııl.nr,: 

ı.okl,ııla ydıığıni.ıı rY ıııış hu rnnlıal· 

lclerın evlcı iııdc ciddi hcıs .11 l ..ı ı vul.u 
bulnıu~lıır. 11ır ôr rı o vcbir ı•ol•s rncı

kczinc ı ,ıhcllcı oJmuşlur. l3 i ı Lıç 

yar.ılı Viu dır. 

lsleınhul : 7 ( Tliı ksözü mub11bi· 
rin<leıı )- Kliıing hessıplarınd.ı Ro· 

mrınyarl<ln gillıkçc Jalıa çok ala· 
cı::klı vaziyete girdiğizmiz tesLit edil 

mı;;kkdir. Alaccı k miktarı 1,5 milyon 

liı~yı bulmııştur· . Son kalii:ı tiftik 

ve y<Jpnğı paı tile ti gönderılmeden 

evvel vazıyet Tıc~rd Vtk~leti laıa· 

fmJ 11 Ldkık cdılı.:ct·ktır. Çünkü r.v· 

vclce yapı! mış a rılfl şma y11 göre hir 

l<ırEfm alacak miktarı 1,5 milyon 

liı ayı hulıırıc.ı l unun tasfiyesi ic;ıp 
ctrm k lı.:dır . 

Milli piyango 

1524'M 
163916 
82665 
5 ·1461 

131650 

Soııhm 

Soıı ı ıt.ı ı 

Sorı liirı 

Sonlatı 

lzmirde 
Tan1 

Numara 

74693 
95549 
11622 

169867 
12!J828 
165946 
194146 

liste aşağıda 

Lira 

40000 
10000 
4000 
4000 
2000 
2000 
2000 

1000 lira kazananlar 

155137 157805 
163393 1750Y4 
33625 18201 
47l53 57308 

1 '.l51)80 121158 

160124 
74112 
5882 

91578 
135591 

6ROlO ~5928 2438 48744 
30697 5191 50109 75583 
53181 87441 37667 6004 
94764 100737 108504 131678 

148976 149292 15806 35427 

AMOTILER 
077 el. n bıleller 100 er lıra 

53 olan Lilctl, r 8 er lırtl 

3 olan Liletler 3 er lira 

8 olan biletler 2 şer lira ala 

caklardır . 

HAl\llBURG ŞEHRi 
İngiliz { ny,ı ıırcl erinin I fo. nı burg ~t hrini şidd\ ti c tahrib ettikleri bildirili· 

~Ol'. Burm;ı; Almırnyamn Şimal denizi önltrİn\11.', li:llıe halicindeki en işlr.:k 

linıal'tdır. 

Denizden 103 ltilbmclrc u zak la ol ıııaklıı bcrab(•r. mevkii, ticaret için 
çok ıııuh i rııd İr. Ç'Uııl.U hem ın, d l<' rin (esirini güı:Ur, hem de Uollandarlan 
13Rl(ık ıkııiz.ine ı;idı.:n buyuk Lir· karn .}'olu, ıı•ınngı hu noktada a~ar. Bun· 
dan bnşka gemi j~f c ruı:~;ıı c çı•k mlh•aiıl olan Elbc, ı\lm:\n) aııın ortalnrına 
dogrn örUrııc~k kotlnrı gihi dalar, k:ınalla.r salmıştır. ı\lmun iktisAdi (erak· 
kileri de liıııam inki~ttf LHiı· mi~tir. VMıtıılıırı mlıkcnınıclılir. Gernicilcı• içiıı 
lıir çok hnvu7.ları, dt>polnrı, modern tahmil ve tahliye vao;ıfrLırı vardır. 
GuııırUlc kol:ıylıklaı:ı d:ı çok nı ıc: ~hurılur. Oun,vanrn cıı buyuk, en gll1el ge· 
milcı·ine ~ahip olan ( l lamburg - Amerika - Linc) nin merkezi buradadır. 
llambuı·g harpten evvel, dört taraftan gelip cfrafa yayılacak malların bir 
dt•posn idi. Halbuki daha önceden çok ~önllktu. Alman,vanın sana.vi hnrekr· 

ti, bura .. 1111 _yUkseltnıi~tir. 1 ~unburg, Almaııyanm ikinci bu,ruk şehri ve Av· 

ruptuım bil'inci buyuk liıpanıdır. Nufusu bir milyondan fazladır. 

ÇukurovadaD 
racatı bet 

fazla o 
(Birinci 1 

Şehir dahilinde 
hastalığı ile sapılan -~ 

b·bsiJ 
siyle Laşıho~ ve sıı 1 

, 

lı rlleo 258 i ve kedıl 
tdilıniştir. 

Geçen bir ay içt 
m•z İ.;tati,H~e nazııra;_ 
rn;;ında 4::!5!) koyun, 
dıı 1 248 ~ıttır olmak uıe 
baş koyun kesilmiştir• • 

Yine geçen bir •1, 
mizdr.n di~er vilhctletl 
19 manda, 9 malak, 3, 
dana, :.?7 tavuk ve haY' 

elen de UH>O kg, koY~f 
Kg, keçi deri"i, ıtOO • 
ri.;i . H323 Kg. ı;ığır de7 

bar .. ak, 1700 Kg. kıl: tıA 
~ı mua;vene e.lilerek ıb 
Geçen yıllara nisbctle 

Denıir muhafıı 
Bükreşe g 

Bukrcş : 7 ( A· A·) 
l\luhafızlnr ~efi Simoo ~ 
tonc~konun davdi U2' 

geldi. 

Transilvanyan111 
sükunla devalll 

Bükr eş : 7 ( a.al) -: 
verilen arazinin tahliytS~ 
kün içinde devam ctın 

Af yon şümendüfef" 
aldığım askeri tezkere.; 
ciizdanımı zayi ettim. 

Y t.nisini çıkarac•i 
nin hükınü yoktur. P.. 

Ceyhanda 
lu 326 ,ıo 
Ahmet rune; 

Kiralık otel 
k. tıktı' 

Ankara oteli ıra ft.b' 
istıyenler müsteciri 
n:Üracaat edebilir. 

12287 

Mürettip ala 
te 

Matbaamızın g•ıe 
çalışmak üzere bir mürt 
yaç vardır , ldarehaP 
raca atları 



fE var? 
YOk? 

• 
unutan alim 

b ~~İ~ersi~esi profesörlerin 
ırımn ZC\Ce.)i mahkemeye 
cder"k boşıınma ~ararı 

· Kadın sebep olarak bu 
ıınj .h. 

TORKSOZO 

... .-..---........ ~- ................ -.......... , 
L---~ :: .. ~~~~~:~!·-~~---~J 

Telef on yanlışlıkları, telgraf 
yazma zorluğu artık . _kA.lkıyor 

n zı ın perişanlığını ve 
rıı ileri sürmüştür. j 
ihtisası olan iimc biitün 

'kc d. · · n ısını vermiş ve dün· 

T~Dauito~r~phe 
Adlı cihaz her • 

şeyı halletti 
muştur. 

kocasının zihni ne kadar 
dutunu ve dünya 

1

ile ne de· 
sını k t·Ar· .• b k es ı5 ını ıs at etme 

ine Zarfında 146 defa so· 
Cdi"e b . ı ve za ıta nızam ve 

' llıabaiıf hal ve harekette 
unda 

n ceza aldri m söyle· 
1 

1 bu rnalumat v~ alimin al- 1 
ar h·ıc· . İçi . a ırnı boşaama kararı i 
•k~3ık~a edememiştir. Ha· 1 

. Dızama muvafık suret 1 
tı unutan büyük alimin 
nu \te .1 . 

,_ aı esme karşı vazi· 
~tılc le cf 

a ar sersem olaca· 
·~~IDış \te kedini evdeki 

....... "lf A ~et ınu ersa of dutunu 
'lQıiştir. 

llltr•lcl 
rof~ ~ 1 aqamlar kadanıııı 
lıtı lörd'a aynlmalc için 

Clfın. merakla bekli· 

isiz b. 
~ ır kasaba 

· tt,~PPelbe lcasaba11 nahiye, 
klt~nıo tek bekçisine 

~i •ltııact.tına karar ver· 

1 •Lt lttuu lce1erek kendiJiai 
lellc bir vazifeye tayin 1 

.,. b 
lr le ep birçok seneler 

Telgraf n rağbetten düşmesine 
bir delil de birçok memleketlerde 

bugün gönderilen telgrafların sayı· 
sının altmış sene evvdki zam•ndan 
farksız olmasıdır. Mesela 1929 se

nesinde Almanya telgraf hatlarında 
yapıian -muhaberelerin Sl)'lSl 1880 
senesi muhabere sa}1sından fazla 
olmamıştır. 

Telcfoı sür'atli ise de yanlışlı• 
ğa sebebiyet vermesi noktasındaa 
çok mıbzurJudur. Ewefi mükale· 
rne e.-ilccek adamı bulmak bir iı 
tir. Saniyen mükaleme eden adamın 
biri ötekinin söylediğini yan~ş an·. 

fıdığı zaman çok vahim vaziyetler 

hasıl ol.ıbilir. 

Telautographe ise telefon kadar 

siir'atli olduğu gibi tam sıhhati te

min etmektedir. Çünkü T clautog· 
rapbe gece gündüz dcmet·ip her 
saatte alır. Başında adam bulun· 
masma da lüzum yokıur. 

Bu alet ilk defa hususi muesse· 

seferde kullanmağa başlinmıştır. 
Harici şekli itibarile Telautog

raphe gayet basit bir şeydir . Yazı 
makinesine benziyen bir alet uzak· 

tan aldığı haberleri uzun bir kağıd 
tomarına yazar . Uzaklarda telefon 

hududu ~ebekesine merbut diger 

ilet de, yani ahize de ayni harfleri 

Almangagagollanacak 
ve getirtilecek malar 

keodiıine ait kağıt toınırını aynen 
nak:eder. Kimin cihazını yazıf~ta 
otomatik telefon mükilemelcri~de 
olduğu gibi telefon numara levbı-
s~n~ın ~ranılm_aktadır. Qok ince dü- · 
şunulmuş teknık tertibat yanlaş bat 
bai:_lantı~ınii meydan vermemektedir ' 

Abiıe. baauıd• bir adam bufun
madztı halde muntazaman işler • 
Zaten başında bir adaın bulunacak 

~lursa şu harf böyle ve 0 kefiaae 
şoyle yazılraıştır diye telefonla -;br-
şı tarafla beyhuCfe münalCaşa yap
m_ı1sı gibi. ~ir. mahzur doturur . Ma
kıne. verıcı cıhazcn her harfini ay
nen yazar : 

Telefon hattı yerine telsiz vası
tasiyle de iki cihaz raptolunıbilir • 
F akıt bu it teknik cihetinden daba 

lcar111lr ve naziktir. Bunun daha mü· 
kcmmcl olması ki;ıd tomarlar- . 
harf yerine delik şeklinde nolct•I• 
ıçmasındadır. Bu noktaların tertibi 
birer kelime if ıde eder . Şu kadar 
var lci verici cihazın delik şeklia-

T 1. deki noktaların alacı cibau reçlMIİ 
Almanyadan bir hey' et bekleniyor - es ım için üçiacü bir makineoin kulland-
ve tesellüm işi memleketimizdo yapılacak ma11 1i11mdar. Bu makine verici c-

lstanbul : 7 [ Türksöıü muba Di;er taraftan öj'renditimize hiza batfan~lldan soara otomatik 
- e · r- rk - Alm-n ticaret ol•rak alla abazı açar ve noktalan 

birinden ] - AJmanıanın hariçten ıore, Y na u - - aynen nakleder . 
anlaımasının ea muhım maddele• B d a.. •• L bö b" . . alacat• maddeleri mü bayaa etmesi . . . Al 1 1 k . un ın ~ .. a yle ır ver1e1 

d 8 1 . . ı· bi t nnden bir:, mın arın meme eh· malcı'ne yalnız bir alıaya de..:ı, ı-W için Berlin e ratşte e ısım ı r e· •• ı-· 

'e'-ku·ı kuıulmu•tur. Bu teJekkulün miıd~ alacıldan ~allan· bur~tia. zamandı muhtelif ibizele okt 
.. "' tesellum ederek naklıyatı lcendılen larlı yazı . Bu ._ 

1
re 0 a-

ber madde üzerinde mutebas111 me venr noda ar mu--
llcı 1111>.da bir zabıta va· 

0~ huzurunu ihlil edecek 
..._a11dır. 

yapmalan ve biıe röoderecekleri ven miftahı u·ze. rın· e el ·ı L -, ı 
murlan vardır. · ı k f · le d 1 yazısı ı e ..,._ 

mallara ıse dmebi~ e e 1

1~ze •
1 
~ lere tebdil olunur. Böyle bir maÜle 

Memleketimizden Almınyıya retirıp bura a ıe teı ım etme en 7 harfi bir saniyede d.ıtı -
~e .. 

Le, 1Gtizama bu adar rİI· 

11
, k111a1>. ahalisi bili bek

i 111111 lcaaabaıua ıeref ve 

satılacak maUan bu memurlar ıeb· hakkındadır. Böyle1ilde bütün nak 30 aatlrlık bir yaııaiu 
1 
na r~~ 

rimizde bizzat muayene ederek tes· liyat mes'uliyeti Almanlara aittir • iki buçuk dakik• liıım~uı •• IÇla 

lim alaca1dard.ır. Yakmda bu müte· Esasen nalcliyıta Kıradenizde kıl. I Telautorrapbe utulüa:~ son cle
bassıılardaa mürekkep bir heyetin mıı olın Alman vıparlın r•pıcak· recede ıür' at ve 11bb•t temin ~ 

boıın bir bal uymqlır· 

it•• 111 hııkik.aten milstesna 
a :· k~nısabn rerisinde yük
e i. ~ uzerinde in~ olunmuş 
b. •ki odalı bir biaı, cidden 

lr köy • • -:L evı mıyar ve W&A-

:ıro_ış, zevkibedii ile etra
~1111l olunarak cazip ve 

\"illa oluvermişti. 
laraftaıc·1 ı. - -_ 111.apının onu uma-

"' bir çardak halinde tan
"• ve albnda da büyük bir 

at Yerici fekiJ ve surette 
dayanmış bulunuyordu. He
ermiş salkımlar çardatın 
dolduruyor, direklere sa

ıtıinler kokulariyle üzümlere 
Qrdu. 

utumuz dünyaya gelirse, 
saadetten isimler koyarız. 

~·ca. ~. sümbül, li.le v.s. 
. oldukça ninelerden mazide 
iklcrj \'e duydukları menki

amet destanlannı dinliyorum. 
ndc o kadare fsanevi büyük-

,ebrimize geleceli laıber alınmıı· tar . Bir kısım enı da trenle nıkl· lemesindtn bunlarmn aboneleri rü•-
... olunacılcbr. den güne artıvor. ur . , 

ff o R K S 0 Z O'N O N KOÇ OK H 1 K A Y E S t f === 

Saadeti bulan 
liikler var ki, hemen hepsini not cdi· 
yorum. Bunlan bir l'uete idarehane
sine ıöndeıecejim. Bu menkibcleri iş
liyebilecek olan kalem erbabını tevdi 
etsinler, bu sayede milletin hakiki ru
hu okunsun. 

Köyümüzde hekimlik para muka· 
bili satı'an bir matah olmaktan uzak
br. Herkes vazifesini yaptığı gibi, he· 
kim de vazifesini yapmakla mükellef· 
tir. Burada hekimlik mahdut bir saha· 
ya münhasır kalmaz. 

Arzcttiğim gibi hekim, köyün m:k· 
tep hocası, vaizi ve nasibidir. Bele~ı· 
yemiz ıse, umumi ahlakın niiehbanı 
köylünün keder ve elem ortağıdır. He
le Türkçe kuran yazılalıdanberi vaiz 

ve hutbe çok kolaylaştı. Kitabı Mübi· 
nin hayatın hikmetine uyrun yerleri o· 
kunur, ve köylünün daha iyi anlıyabil
mesi için izahat verilir. Köylümüz he-
kimi, vizite parası atmık ;çin elini u
zatan bir tacir olmaktan münezzeh 

kılmıştır. Hekim de, onlar aibi müte· 
vazi bir hayata nza gösterecek insa· 
niyet aşıkı olmak üzere .,Yaşamatı İS• 
temiş \·e zevki, saadeti burada bulmuş 
bir kimsedi(. 

Hekim, insaniarın maddi ve mane\'i 
sıhhatleriyle alakadar bır misyonerdir. 
Istıraba, eleme tahammül göstere:-ek 
yüksek başlı, yüksek düşünceli, müm
taz bir şahsiyet olar.ık yaşamak ve 

yaşatmak istiyen kıymetli • bir mahJük 
mevkiini İşJal etmiştir. Para mukabili 
olmadıf1 için bilaisini, fefkatini seya
nen tanıtan bir vatanperver olarak ta
nınmıştır. Şahsı muhterem ve sözü 

mesmu ve makbüldür. Hayır için ça
bıtıtına herkes emin oldutu için k•
disinin yqamaJNıa dua edenleri de 
çoktur. Hastalan muayene için küçük 
bir odamız var· Günün muayyen sa
aılerinde orada bulunur ve hastalan 
kabul ve tcdlvi eder. Küçük bir de 
eczanemiz var. Bugün için bunlar kifi 
Fakat, yarın için muhakkak bir hasta-

nemiz olacak. Yerini bile intihap ettik. 
Oraya asgarf yirmi beş yataklı bir 
hastane yapacaQız. Kızlanmızı h t 
b ı . • • asa 
aı..ıcı yetıştırecetız 

işte aziz·m, hayatımın saadeti bun
lar. Bunlardan başka düşüncem yok. 

Köyde ailem büyült ama, hepsi muti 
ve asil ruhlu olduklan için muvaffaki
yetim sür'atli oluyor. 
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TtiRKSÖZi) 

MATBAASI .. .. . -
G:etirilen yen~-maİzeme iie Turksözü en 

güzel işleri süra tle çıkarır 

T A B KIT APLAR, MECMUALAR, GAZETELER, 1 
CEDVELLER, ÇEKLER, BiLETLER, KART
VIZtTLER, HARIT ALAR, PLA"lLAR, MAK
BUZLAR, HER BOYDA DEFTERLER 

RENKLi AFİŞLER 

PIER TÜRLÜ RESiMLi VE RENKCt BAS- ' 
Kil.AR SÜR'AT VE NEFASETLE TABEDllJ~ 

CİLT KiTAPLARINIZI ŞARK KAR l VEYA H. UT 
AVRUPAKARl NEFlS BiR CiLT iÇiNDE 
GÖRMEK iSTiYORSANIZ TÜRK S Ô Z Ü 
MÜCELLITHANESINE GÖNDERiNiZ. 

ZARiF SAGLAM 

BiR CİLT BÖLGEDE ANCAK TÜRKSÔ
Z Ü MÜCELLITHANESINDE ÇIKABILlR. 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari" her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye 

. 
verıyor 

. . 
Zirut lluıhsında hıır.b2ıalı ~e ihbır51z ta~ırruf hesc:pı~nna 

1 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çuilecek 
kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıhlııca ·tır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 u~a 

4 " 
500 " 

1000 
" · 4 ,, 250 ,. 1000 ,, 

40 ., 100 " 
4000 ,, 

ıoo " 
5{) 

" 
50{)0 

" 
120 ,, 40 

" 
4800 

" 
160 ., 20 

" 
3200 ti 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir srne içinde 50 li. 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 f ızlısile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylui, 1 Birinckanun, 1 Matt 
· : ve 1 Haziran tarihlerinde çrkilecektir. 

! 

Çecuğu rtfaha hvuşturm.ıılc istiyorsuıız Çocuk Esirgtme Kurumuna 
1 

Yılda Bir Lira verip Üye olurıuz l Çocuk Milletm tn lnymdli hazinesidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merke:ıi 

1 

, 

T. İŞ BANK A'tn: 
1940 Küçük Cari HHaplar ( ~ 

ikramiye Planı 

i•f id•l•r ~ t •uli1ıt. i Miyıe, t Atu•"' 
1 ıkinci ..... in terlhl•rlnde r•pıtır• 

efJi "'l ~k. K'li111lıaralı T~ kumbaraq:r. J.esaplarda f'D &'.Z u. u 
bulunanlar ı.. ... aya dahil edi)ir. ııra 

-~ 1 9 4 O I K R A M 1 Y E L E R J ~ =~ı~sı 
1 Adet 2000 Lirahk 2.()()() Lit• cçulu 
S ,, JOOr> ,, 3.0QO :t etıne 
·• " 5()() ., 3.000 :' .lınan 
~2 ,, 2ff0 ,, ,3,000 ,, Ada 
4C) ,, l QCl " <t.{I()() ,, ıtcra1 
75 ,, 00 ,, 8. 75Q ,, ır Ço 

210 25 ıc nr.n tenin 
" " ;J • """' , ' 

, ~edil 
T. iş Banlcasma para yabrmakJa, yal•ız par• ~ktar 

miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de cltaem~iş ol terni. 

Pamuk -Hububat 
KiLO FIATJ 

Verıl 

•nni 

ııan \~~ 
ıro,a 

kV asıt 
Adana •5 /.te a 

alma koınis:Y0' ikine 
~ına 

· CiNSi -~-
En az En çok 

ı==ı ....... -====ı3· ~=\ K • -~-· -
o:tacı 50 49 

Mi: parlağı -55 :-4-9--• 

1 - l 000 ner to' ~aki 
pa ve yulafın topt~ ~tı~i 

• •1.. d·t ;..tı. "P Yu 
nacıgı ı an e ı rtl ,. ~lrıü 

futundan talip çikdl ~la ş 
partisi 100 tondan . 111' n 
üzere partiler hılıll /':ıl e 
tinden butday, •tP'.} _bir 
1 • ·ıe tFırur 
arın numunelerı ı ·~ . 

Ma. lemiiT 45 45 
Kıpımal-ı - -60---•----• 
Y. Pa111uJu -45 47 
Klcvland 1 -57:25-- 56~00-
Susaam 00 14 ----x.~tıÜgd;y- 00 14 
Buğday To. 

,. yerli 5,75 __ 

,_A----"rpa,..----[-3'-,5_0 __ ,_3..;..,3_2_5 _ 1 
Yulaf 4,13 4,3;) 

Pazartesi günündeıı ~ "
1

~ 
leyin ıaıt 9 dan t l ~· ge 
na askeri satn .ıoı• o 
müracaat edeb;Jirltf· .ıi•İsbe 

t2Y· iy· 

1 

7 ı 9 I 1940' 
K•mbiyo ve para 

I~ Bankasından alınmıştır. 
Uu~ 

r 

'==== Rayişmark 

Frank (Fransız) 1 o 00 
Sterlin (İngiliz') ~24 Dolar ( Amerika } 1 20 
Frank ( İS\'İçre) 00 

• 

Ilı ası 

I
• J ,. 11 ile 

3 ~ Re 
_t;eff suı. 

Adana a~ ptrüte 

ma komisyon°" ı;o 
• C sa 

1 - Askeri ihtl~ e 

çift kunduranın 6·~ /;dasi 

zarlıkla alınacağı jfjrl J.ıl:~ 
' lip çıkmamışbr.J l'Jar1 Biçki yurdu kayit mua- 2 _ işbu kundıı~ 1:. ka 

melesine başladı; ğı 16-9·940 Pazarte5~~laktı 

R f. K T •• k da yapılacaktır. iste~~~ sa 
e 1 a umer an ve saatta teminatl 11'1.f1~~~ 

keri satınalma lcoıı>' a~· 1 
Adananm Irk biçki ve dikiş 

müesseıesidir. Memlekette yetiş 
tirdiki l<iymetli me:zunlan . vardır. · 
Şeraiti haiz mezunlar yurd açabi · 
lirler. Kaydolmak ve tefsilit almak 
için sabah 9 dan 12 ye ve 14 den 

caatlan. 12291 r_ ~1 
h det 'Yi 

Zayi şa 8 ~ hep 

Ad N ık~eıl' ınse 
ana aın Je'''Jsız 

!undan 939-940 ,ôt~ arın~ 

E
8 kadar Bebekli kilise sokajında 

i yurdu müdürlütüne müracat 

12275 4-10 

dığım mektep şab ıtıına 
ettim. ~ 

Yenisini alacat! jJ' f-·· 
hükmü olmadığırıı ~~~ J 

Bu gece 

Nöbetçi eczahane 

Tahsin Eczanesi 

Yeni Otel Yanında 

N•lll JU: P 
luod•" ıul .. ~~ 

·tır .o. 
, 1(ırn1 eıni; 

J'kla 

~Jldi:ı . ~· __ r-· Umumi ntşr•Y 8f 

Macid -~ ~ 
Adana Türk'° 


