
--
.. .. 4.o 

---5.bap n 8a9m~arriri ----,~ 

'J.-l•f•n: 3J6 - ADANA GONDELlK SlY ASİ GAZETE 
\ 5 P. k. 44 Kuruş 

·f erid Celil Giiven 

Kuruluf. ~hi : 1 Kiııuno••İ 192' 
~ A 

OııalhDCI yıl - Sayı ~787 

2~ .. '~.~M~~.,!4~ ~arş.a.~ba 

Yapılan tetkikier ve alırtafı gniel 

• 
Burün ~ni Türkiye tarihinin ilk ve 

en büyük aiinünün yıl dönümüdür. Os
manh imparatorlutunun muazıarn harabesi 
ı>rtasandan fışRıtarf yeni Türkiycriin akıllara 
durgunluk veren rnütadele's'i, ı 7 sene evvel 
bu gün Millt Şef'inıizin eliyle Lot.an'da taç 
geymişti. Türk milletine karşı yapılan b1-
yük liaksızlığı Türk milleti kılıcıyle tarih 
sa'hiftJerl üzerinde bu gün tashih etmişti . 

Bugünden sonra aradan geÇm• her yıl 
millttimiz için bir inkişaf ve saadet yılı ol-
1!)UŞ, milli hudutlan içinde, millt birli~nden 
aldıtı kuvvet ve eşsiz Şeflerinin işaretleri 
He dünya ölçüsü içinde sayılır bir ağulık. 
halini almışhr. 

Bugün dünyanın çok karanlık, çok kor
kulu günleri içinde yaşamaktayız. Bütün 
milletlrr meçhul akibetlerine titreyerek ha· 
kıyor. Bizim içimizde ise böyle bir korku 
yoktur. istikbalimize emrtiyet dolu gözlerle 
bakıyoruz. Çünkü, kuvvetliyiz, tek bir in

ır;an gibi duyuyor, tek bir insan gibi düşü
nüyoruz. Ve sonra bugün başımızda bulu
nan insan [ in önü] nü yapan, I.:oıanı kazanan 
kahramandır. Onun başimız<ta olması, dün-
yanın bu korkunç günlerinde bizim için e n 
büyük mazhariyet, en kuvvetli emniyet 
garantisidir. 

• 

t 

.. 
En büyük zaferimizin yıldöuümünü huzur ve sükünet içinde kutladı~~mız 

şu saatlerde, hu huzur ve sükfineti ve yanna olan ~mniyetimiıi b<ışımızdaki 
bü~·ük kahramanın etrafında çelik bir kütle halinde toplanmış olmamıza borç· 
hı bulunduğumuzu unutmıyalım. Onun kctrafmda biraz daha sıkılaşarak, bira 
daha sertleşmeğe çalışalım 1 

Ovammn bu seneki zirai vaziyeti 
geçmiş kötü seneleri unutturacak ka
dar iyi ve güldürücüdür. Hakikaten 
Çukurova çifçisi çok kötü ve bere
ketsiz seneler görmüş, acısı flllarca 
süren cihanşümul krizin darbesiyle • 
çok ağır borç altına 11irmişti. Fakat 
son seneler bütün bu acılan tamamen 
değ-ilse bile yüzde seksen nisbetinde 
unutturmuş ve Çukurovanın çalışkan 
ve fedakar çif çisine biraz nefes almak 
hrsatıoı vermiştir. ... 

Bu sene hububat rnahs\llÜ ımem· 

nun edici bir şekildedir. Pamuk ve 
koza mahsulU ise bugünkü vaıiyet ve 
.şartlara göre, fevkalad~ denilebilecek 
bir haldedir. Bu sene pamuk ekim 
zamanında hava şartlannın iyi gitmesi 
çitçiyi bozma ve yeniden eleme külfe
tinden kurtarmıştır. 

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

.. 1 ' .... -r· ;· ......................... < 
l Hal~c~~mizi~ !'..ozan 
lı gunu programı 

1 • ı ,. ! • 

• Bugün için Halkewh'\lz, * bUyUk bir "Loz'•n GünO" * progr8mı h•z!r••!"i,,ıif. S•· 
i at 18,30 da Halkevi bahçe-

!
• sinde loplanİla~ak ve LO· 

zan gU.~ü t••'ıd edilecektir.' 

-Program içeridedir-

.. -.... _ .. -...... - .... -- ... 

Ratay'ın ana vatana kavuşma günü 
· dün hü'yük bir tören1e kutlandı 

jf 

~ 

ı v.ndaki r•-
sim Halayın ana· 

vatana kavuş· 

tuğu gUn Hata lf< 

yın yaphğı ilk bü

YUk bayramden 1 
)bir tabloyu tes 

}bit ediyor· 
~~ 

61 Sovyet Romen 
münasebetleri 

l/Bay Gafenko Rornanya
nın Moskova sefiri oluyor 

Londra : 23 (Royter ) _ Buk-

reşten alınan maltıınata gör R 
e, omen ı 

bukümeti Ba ; ' .} Gafcnkonun Romanyanın 
d ~1osko\"a ı.efirli~i için Sovyctlerden J 

rı '· ( Gerisi dördUncU sahifede ) 

1 
! 

Antakiyc 23 (Husu-.] ıYıuhabiri- • • } 

mL~dcn) - Hntııy'ın Ana\1atana k~ Romen Başvekılı 
vuşrugunun ilk ) ıl dC'nUmU lfogun bın 

l~rce __ Hatay'hnın iştirakiyle muııazza m A ı manyaya gidiyor 
hır torenle kutlandı. j 

( Gerisi ikinci sahifede ) 1 

! Başvekil 
Hariciye Vekilimiz 
İzmirden Ödemişe 

dün 
gitti 

ve hariciye 
Rıhbentrop'la 

Ankara : 23 (liu«u'i muhabiri
mizden) - Harici> e Vekilimiz Şukru 
Saraçoğlu bu sabah İzmirden Odc· 
mişe harı:kı:t etmi ştir . \'ekil bir mud
dct ÔJeıui şte istirahat edecektir. 

nazırl , 

görüşecek 
Aükr ~ş W: (Radoı ) Romen Baş

veki!i Cigı.1ıu ve harıciye nc.zııı, Al
man hır ciye naz,11 tarafından Sal'l· 

( Gerisi UçUn cU s:ıhift:de ) 

'' D~ccai ile ;;ıü. 
1 ' rt'ft • ... " ' 

cadele ~diyoruz ,, 
~ 

"Ninai nesaplaŞma 
günü gelecektir ,, 

Lorı.arat : 23 (Reyt~r) - lrıgilis 
Hariciy

1

e. Nazırı L•~d H~if~kı Hit
le ... İn a~tluuıa cn&P. elarak, dun g~ce 
Londra raeiyoıunda bir nutuk ıöyle~ 
mİftİr. Hariciye Nu.m fö.:rle de· 
.. ı 

aıı~tir : 
~ ' Hillerin ııutkanu tabii oku• 

' ı • • rı : 'I 1 
mutııu•'1zdur. Hitler bu aıutllu ı e n.7 
g\ltuey~ 'kendi 

1 arzuları önUı:ıdc te•· 
li~iyete ·da v~t' elti. HitJcr;n

1 
bar bin 

c• ' 
\ •fl&ng&csndan hrri nkuaıclen her •U· 
biıa hldiae karpaındaki ta:ıyilt ~• 
t~hl"iklcrindc~ b•iıac~c;ck• nktiniı:i 
kay&cttirıaiycceJim.: , 
• Bitler •utkuııCla İııgili:ı impara· 
torlutunu yık~ak istcmedi&ini söylu-., 
yor . Fakat nutukta; ıulhua adllel 
prensipleri Uzui~e bina edileceğine 
diıir bir f•Y yoktur. Keza, Avrupa
nın •litcr milletlerinin kendi mukad
deratl&l"ını kendilerinin ta,yinioe dair 

de bir huk~m y ek.tur . 
Halbu ki bu, Bitlerin AJ,.anya 

içio bir çok defalar ileri sUrmUş ol
duğu bir .ooktadır. Milletlerin :istik
bali Hitlcrin şu veya bu bahane il~ 
ram ettiıi hakkındaki sukötu çek ma.• 

:nidardır.: 

Hitlcrin çizdiği tablo Avrupa 
n.ıill.:tlı:rindcn mUteşekkil esirlere 
hukmeden lıir Almanya tablosudur. 

1 

ı\ıxıerika Cumhurreisi B. (Ruzvelt ve 
Amcrikıa Birliği Başvekili General 

! 
"Smaç tarafından bizim tablomuz ise 

çok başkadır. Biz Avrupayı mustnkil 
mili etlerin bur bir cı:miytti olarak 

tıelakki ediyeru%. 
Biz butun tehditler karşısında 

sakin kalıyoruz. Hitler, Alm:a.nJ nnın 
buluı.ı kuvvetlerini birlt>şik kraliyete 
knrşı kdl:ınmağa hazırlanmakfo. ol
duğunu sarih olarak bildırmiştir. 

İngiltcrcsc ise en kuçuk köyle
rimi7.e varıncaya kadar bir t~k zih
niyet hakimdir. Bu zibniy~t azim zih

niyetidir . 
Biz harbi hiç bir zaman isteme-

dik. Fakat gerek bizim için ve gerek 
diğerll.'ri için hürriyet temin edilince
.Ye kadar harpten vazgeçmiyeceg1z. 

Biz kendi hayatımızı istediğimiz gibi 
yaşnmak ve " Gestapo bizi dinliyor 
mu '? ,, diJe sık sık arkamıza bak· 

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

Milli Şefimiz Fıloryada 
Ankara : 23 ( . Hususi m Jhabiri . 

mizden )- Milli Şefimia ismet İnönü 
istirahat etmek üzere dün gece Ya
lovadan Fılorya deniz köşkünü teşrif 
etmişlerdir . 



Sahife 2 

~illi ~ir gün. ve 
bir hatıra 

B eş yıl evvel. idı·. 
Bir oruç ayı ve esaret yılı 

Antakya'da "Yenicami .• de mütevazi 
ve çekingen bir Türk genci göfsünü 
kavuşturarak ho~ cfendiy.e sokuldu: 

- Hoca efendi hazretleri, şapka 
riymek rünahhr demişsiniz, dotru 
mu? 

Hoca efendi başını kaldırdı, ku· 
lak kesilen Türk Antakya'ya iki çet
refil kelime ile cevabını verdi : 

- Vurun Kafire !... 
Kulak kesilen Tü:k Antakya taş , 

kesiliverdi. Karakuvvetin son hın cı, 1 

metlrese odalarında pusu bekliyordu. 
Karahınç hoca efendinin parolasını 
alır almaz namazdan çıkmış oruçlu 
ve _ şapkalı bir avuç Türk gencinin 
masum başını hedef tuttu. Vak'aya 
yetişen polis, koşan jandarma, ulaşan 
milis hoca efendinin parolasından an
lıyorlardı. Sopaların indiği yere onla
rın dipçikleri de birer b~la y.ığmuru 

oldu. 

Yenicami'den Antakya zindamnın 
kapusuna kadar Türk A'ltakya peri
şan bir matem kafilesi olm ı,tu. 

O kanlı oruç ayman ve işkenceli 
esaret yılının üzerinden geceden ka· 
ranlık, zindandan kasvetli yıllar geçti. 

Zindan ve g eceden se'i olan "Tann" 
ansızın, cisim verdiği, ruh sunduğu, 

adını koydu~-..1 Hı tay'a yürüdü. Esir 
yurd gerin ip silkind.i.. tan yerinde sa· 
bahın ilk müj ieli ışığını gölleriyle gö. 
rüp fecre inandı: 

- Atatürk g d iyor! 
G!ceye ve zindana düşman kur· 

tuluş t:ınrısı M:!rsine geldi. Mersinde 
23 üncü piyade alayını teftiş etmesi 
dünya diplomatlarının kafa tasl;ı.rını 

zonklath. Dört gün Mersinde 
meşgul olduktan s:>nra Adana'ya indi. 
Kendi nurundan ışık verdiği ordunun 
7 inci topçu alayını, 6 ıncı istihkam 
taburunu, 6 ıncı ağır topçu taburunu 
kendi adını taşıyan parkın önünde 24 
Mayıs 1938 de teftiş etti. Bir Hatay 
kızının hıçkmklarla ağlıyarak Ata· 

türk'e: 
- Artık bizi kurtar, zincire ta

hammülümüz kalmadı!.. feryadı, kar'i 
bir vad alarak sevinçle dağıldı. 

5 Temmuz 1938 Salı günü, Ata· 
türk, çelikten yuğrulmuş ordunun 39 
uncu takviyeli alayını kanatlandmp 
Hatay'a müjdeci ve ebedi nöbetçi 
gönderdi. 

Ata, muradı yerine gelmiş en ba h • 
tiyar ve en büyük bir tarih hahkı gi
bi yerine çekilmişti. 

Beş yıl evvel hoca efendinin çet
refil bir dilden ölüm havası püskür· 
düğü Yenicami'de bugün şafaklara 

renk veren mahteşem bir "Atatürk 
köşesi" vardır. Ata'mn Hatay'a 5 tem· 

r 

1 ürlr~örü 

Karataş Plijı ve 
köylerin orta· mallar, 

Maliye ile plaj müsteciri arasındaki 
mukavele .bozuluyor mu? 

Zam eğitmenle' .. 
goren 

Çıldırım, Yalmanh, fsmailiye, 
lalı ve Yemitli köylcrinıie çıh1ı11 / 

tı etitmenimiı emsaline nisbetle ~ 
tün bqarı rôtserdikleriobc:n •Y 
ücretlerine beşer lira zam yapıtlllıl' 
tar. D ter otuz köyde çah.ş.m otuı .' 
ğitmen de, yine vazıfelerini iyi ~ 
dükleıinden ~uŞlaı"ına ikiı~r ljll 
um yapılmate suratiyle taltif edildJİI 
lerdir. 

KöyU botun varlık ve vecibele· 
riyle hukaıi şohiiyt:t olarak kabul 1

1 
K~u koca arasında Paıa cezasına mahkôd 

'ı>a 
eden köy kanununun sekizinci madde· 1 -= · ' u veı 

l L s· d" ı· k pu Karayusuflu . köyü muhtar ve v ı sinde: "KöyUn orta ma ı kanun .ır.ar· \ }f } } ffi : ar Z .t:tah 
Ş1S1nda devlet malı "gibi korunur, bu· eti ihtiyariye azalarıoın kö) ün ııı,r 'I 

l il 1 1 d l t l •• •• d k k ' . buri işler-ni aördürmeyerek köy ,) ya. 
turu ma ara e uzatan ar eve ma ··yuzun en çı an an. 6 

.J 1 
larann el ur atanlar gibi ceza görUr ler. ,, 1 dıgına ait paralan toplamadıkJartlJI' vı 

Denilmektedir. · lcr.ı ve İflas Se}ycır k ıptıler C' en Y ıışar oğlu ve köy ,işlerinin geri kalmasın'a se l>a 
kanunundaki "devlet mallarının İsmail. karısı Feridt'yi çakı ıl.: ba- biyet vermiş olduklaı ınd2n vıli~~ 
haczi caiz olmadığı,, yolundaki hu - c~ğmdan ya ulamıştır. Haber aldı~ı· 

1 
iclare hey'et nce beşer lira para -ed 

kftmden de istifade edilerek köyUn. mııa göre, vak'11ya bır dılım karpuz 1 :ı.ası ile cezalandırılmışlardı~. . al 

umumi emval ve emlaki gibi para- s<.>bebiyet veımıştir. Bir dut ata:ınıo I· Daimi Encümen azahf 
larının da haczi caiz olmadığına serın gö1gesi altında karı l-.oca kar· ,.ı 

temyiz mahkemesi tevhidi içtilıad poz yeı\erkeo Feride bir dilıın fazla 
hey'eti umumiyesiııce karar verilmiş· yemiş ve karpuz kestik! ' ri bıçağı ko· Musta~fi sayılan bir azadao fil 

tir. Köy hukukunun mabfuziyet ve casına geç v~rmiş, bundan n:ü·ees- hilal eden Vilayet Daim1 Encuııı' ra 
mMuniyetini temin eden bu karar kua, s·r olan iı-ımail, bıçagı dıue geç ı nr azalığına Umum1 Mecli~. a:.:.asıa.d"".ı ğı 
nahiye ve butun köylere t.lmim edil· geçirmez Feridenın bacagına sapla· Yeni Adana Gazetesi salıihi B. I' p 
miştir . mıştır. Suç·u adlıyeye verilıniştır. med Remzi Yureğ•r e~i Bayan 1f v 

Diğer taraf tan köyUn ort a malı Bir delikanlı bir kızı Yureğir seçilmiştir. y 
olan Karataş plajının Karataş nahi· b kl yaraladı T rabzonda zelzele sö 
yesi ihtiyar hey 'eti tarafıadan idar.:· ıça a ya 
si ve varidatının köy sandı~ı.ıa ya- Hccı Sofu mahallesinde bır ya· lar 

1 ı.• ı ş b Ankara : 23 (llu ·u~i m.ıhabir' 
tarılması t-frafıodaki nıaamele ve rn amı.ı Vfı .. ası o muş, ıı an oğlu _M 

h 
den) - Bugun Trabzonaa dOrt " m 

tahkikat d~vam etmektedir . Cı:reyan Ha~im adında bır r1elık~nlı A med ye sur en şiddetlice bir zelzele al:9 
k ı zı Nezahat•ı bıçak la '11 muş•ur. Ya eden muamelenin son şeldine göre 

Maliye vekaletiyle muhabern edil
mektedir. Musbet neticelere varıl:ı· 
lacağı ve plajı isticar etmi~ bulun:ın 

şahısla aktedilen mukavelenin fc~he
dileceği kat'! huk u mler ılahil indc:dir. 

1 

sa da hasar yoktur. 
1
.
1 ralıımaya sebep Nnah ıt'ın H •ş m•ın 

annes nın evinden kaçm.ı~ıdır. Bu fı; Halayın ana vatana kfa 
raıdan muğ"ber oli"\ n Haşı m, Nezahat ı " •• d ·· 1• ti (1 -ğe 
vı..rrrıuş, bilahare d~rdest edilerek VUŞma guou Un t:'U a işi 
adl ı)eye ıesl •m edi.m ! Ş tir. ( Birinci sahifeden artan ) tü 

Ceyhan'ın buz derdi 
bili halledilemedi 

Ciban tarihlerine zafer ve ô' ın 
inkılab sayfaları açtıran bir med~ m 
y~te yUkselmiş bulırnan Turkluk, _,t0I~ 
rak,, ve "Irk" gibi siyasi ve bc:r iç· 
hakların tamnmadığı bu hotkam ıı 

da kazandığı buyuk siyasi ve br1.Aı 
zaferinin emsalsiz bayramını yap•!'_ 

Hatay bayramı, şUphesiz ki bp 
yurdun bayramı, milletin. bayraıı>1ıJI 
Bu bayram bir din veya kurbaı:ı ~ 
ramı değildir. Eger övle olsaydı t muz günü müjdeci ve ebedi nöbetçi 

gönderdiği halaskar da~ alayının kar
tal başbuğu Şükrü Kanatlı, bu tann 
köşesini, bu minnet halırasır.ı ve san• 
at eserini Enver Türkoğlu adlı yüzba 
şısina kendi elleriyle hazırlattı. 

Atatürk Köşesi sanat fikrinin, tez · 
yin zevkinin, tertip usulünün, tarihi 
izah sis'eminin en parlak meşheridir. ı 

Bu köşe, bütün b:ınları yaratan j 
Atatürk'ü Antakyaya hem şeri etti. Türk ı 
Antakya! ne mutlu sana... j 

Yusuf Ayhan 

Ceyhan : 23 (Hususi) - Ceyhan
da, celiennemi ve bunaitıcı sıcakların 

şiddet kespettiği şu günlerde, halk 
sıcağın tesirinden soğuk su vera meş· 
rubat içmekle bir derece olsun hara
retini teskin edt:b:lmekte; ne yazık ki 
her istenildiği vakit, halkın eline buz 
geçmemektedir. Bunun da sebebi, 
buz satıcılarının her gü.n miktarı kafi 
buz getirtip stok yapmama!arından İ· 
leri gelmektedir. 

Bu pazar günü, Ceyhandaki buz 
( Geri.si UçUncU <ıa.hifede ) , 

t ~ . : 1 d·ıtiı' U0 umuz orucun yırmı yı , ver lfj 

kurbanların Turll erleri old u~urıı.1 ıa 
lerdik. • hü 

Bu gece Antalı.iyede gece 1eıı~ı 
leri yapılacaktır. Bu 1enliklere tts a~ 
tay'ın dört köşesiodcn binlerce L ~ 
tay'lı kıı.tıl:ıcaktır, Antakiye C· 'H 

Partisi hu gecenin şerefine bi' 1e 
gardenparti vermektedir, >u 

Singapur şehri 

Halk evi reisliğindetl ıc 
Loıan günü, 24.7.940 çar,;.11 

ba günü Evimiz bahçesinde 01et": 
simle kutlanacakt11. Giriş ser~ul 
tir. 12154 23-24 aeı 

24 Tem -nuz 940 Çarşaaıb• !lcı 

Uzak Şarkta Japonyanın hareka· 
tı başlar ve bu sahada da harbin 
genişlemesi ihtimalleri ararken, Singa • 
pur•u unutmamak lazımdır. 

Bu liman Asyanm cenubi şarki· 

sinde Malakka yarımadasının nihaye· 
tinde, kendi ismini taşıyan küçük bir 
ada üzerinde, çok mühim bir bahri 
üstür ve lngiltereye aittir. Hindistan 
Çin, Malakka boğazı yolundan bu li· 

mania biribirine bağlanır. 

Uzak Şarkta gidip gelen bütün 
vapurlar buraya uğrarlar; kömür, erzak 

BONON MEVZUU 

vesaire alırlar. Limanda her zaman 

Çin, yerli ve Malezya yelkenlileri gö 
1 

rülür. Bir senede buraya giren gemi
lerin tonilatosu 25 milyonu geçer, 
Çünkü burası bir deniz üssü olmak· 

la beraber büyük bir tersanesi, en 

büyük vapurları içine alan yülüci bir 
havuzu ile 3JO metre uzunlufunda bir 

yerli havuzu vardır. Buraya her mev· 
simde yağ;nur düşer. Senede 182 gün 
yağmur yaptığı vakidir. Ahalinin ya 

rısından ziyadesi çinlidir. Geri kalan· 

lar Malezyalı, Hintli, Arap vesairedir. 

Tamil denilen yerliler, ağır hizmetler 

görürler. Bu şehir (boğazlar idaresi) 

ismini alan bir lr.gili1. müstemlekesi-

nin idare merkezidir. Demiryolu ile 

Bangkok ve Malakka yarımadasının 

diğer bir kaç şehrine bağlıdır. Nüfu. 

su 600 bin kadardır. 

LOZAN GÜNÜ f:,t 
Pıogramı Sıat 18 30 biz 

1 - l)tıklil marşı ıl!e 
Ev orkestrası tu.t~te 

2 - Söylev Bay Vedat U re 

3 - Şıir B.ıy c~til Sahir tJ~ uk 

4 - C rkestra dl. 
Haıkevi elemanları t rafıtl ~ 

a) Asker mar~ı ı,J 
h) Aimcr, Boire chanter (v' :: 
c) Opera fantazil~ri :~ 
d) Komik üvcı tür 
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Abone Şartları 

12 A) hk 1'100 Kuruş 

Aylık da abone yapılır 

1-Dı§ mt>ı:nleketler içr' n 
· Aborıe bedeli degi~m~: 
yalnız posıa masrafı 

. 'Zammedılır. 
2 - ilanlar için idareye 
rp.ürocaat edilmelidir . 

uı, ....................... .... 
ıf'.~~~~~~~~~~....,..-~-

ıil' 
ildl~ Ovada Ziraat 

( Birinci sahifeden :u-tan ) 

U- .:Bugün ovarnı:ı;~n her taraf!ndf\ 
'!J>amukların gelişimi bize yeni ümitler 

'1ı1 vermektedir. Bu münasebetle Adana 
~,e:tahmin bürosunun haziran ayı sonunda 
si yapb~ı birinci tahmin raporu Seyhan 

rıııl--vilayetinin pamuk mahsulünü 151,265 
,set'lbalya göstermektedir ki, bizce de 
lif<Çok mutedil ve· ihtiyatlı bir tahmin 

1 
(<!emektir. Hava şartları böyle devam 

8 <ederse bu mikdan belki de fazlasiyle 
" alacağımızd.an şüphemiz yoktur. 

hf Bazı tarlalarda klevland pamukla
'rının açılma nişaneleri ve açılmış pa-
muk görülmektedir. On beş g-ün son-

o b' cuı-' ra 1r çok tarlalarda pamuğun açaca· 
d " ğı beklı::nebilir. 

& ~ Son günlerde bazı mıntakalardaki 
·• pamuklarda kurt bulunduğu duyulmuş 
'.Jf ve görülmüştür. Bunun pek mahdud 

yerlerde ve fazla derecede olmadığı 

söylenmektedir. Bu kurt bilhassa fazla e 
yağmur gören, sık ve iştahlı pamuk-

bifl ardadır. Yoksa kafi mikdarda yağ· 
t: J mur görmüşlerde kurt yoktur. 

ol~ *** 
Çifçimiz şimdi pamuk amelesi ışı 

1
ile çok meşguldür. Şimdiden ameleye 

l< :avans para ve tutu verilmekte ve di· 
al1 ~~r ~a~ırl.ık_lar yapılmaktadır. Amele 

ışı çıfçımııın bu mevsimde en üzün
.. ,~ tülü bir meşgalesidir. Amele daha pa
~e ınuğa bir ay varkeıa avans para iste

e • 'ln.ektedir. Çifçi herneye mal olursa 
~·trı~un pamuğunun toplanmasını temin 

8 
tçın paraya çok muhtaçtır. 

brf . Bütün bu sıkıntılar, Çukurovanın 
,ft'ellı başlı serveti olan pamuk çıkınca 

•: ııP_eçec'!ktir. 

ıo,JICeyha. nın buz derdi hala 
aıı ~ halledilemedi 
d• 
diğiı' - İkinci sahifeden artan -
nıı satışı, seferberlikte halkın furunlara 

,,f>ücum ede~ek .. e~mek almağa çalış
feıı1'1ıkları ve bırbınnı çiğnedikleri hazin 
e t'tabloyu andırıyordu Zira hava 

..ıı • • • gayet 
ce J'Sıcak. Buz ıse bır yerde satıh 

0 
C '1-ı ık b. b. · · · k Y r • · a ır ırını ıte aka dükanın önün-
bi' fo adeta kavga edercesine bir parça 

>uz almağa utraşıyor. 
ıt Bir müddet sonra buz tükeniyor 

e ıe ~alkın çoğu buz alamadan evin~ 
f'f;.ııerı boş dönüyorlardı. Bugün de kc
rııl-8 akşama kadar kasabada bir parça 

• .i>UZ V b. d rP" e ır amla olsun menba suyu 
e z4 >ulunamıyordu. Bu meseleyi derhal 

Clelediye ele almalarıdtr. Ya buz sa
bi ıcı~an muntazam ve miktan kafi bu:ı: 

retırterek stok 
bırak yapıp halkı buzsuz 

maınalıdırlar · h B . bizzat bu i c •. veya ut, eledıye 

t eselesinin ş t va~ıyet etmelidir. Bu 

f e bir an e em,adı etmeksizin herhal· 
.t vve halli f. 
()~re namına tem . mena ıı umumi-
r.46' uk. ennı olunur. - M. Sel-

af•"P~vustralya ta·kviye kıtaatı 
.ı Londra : 23 ( Royter ) A 

'" 1 • - VUS· {~' •~a .Ya takvıye kıtaatı lngiltereye gel. 
ııştır._ ~unlar evvelce gelen kuvvet
r .! ıltıbak edeceklerdir. 

Amerikalılar 
konferansı 

Bay Hull mühim 
bir nu~k söyledi. . 

Amerikahları t•hdit eden 
tehlikelere karfı fimdiden ha
zır olunmaeını tavaiy• •tti. 

Vaşini'ton : 23 (Radyo) - Bay 
Hu!l Aınerjka ~t;vlctJeri kQn!çr~nsm.·. ' 

da ıöı alarak, FranSaiiin miis~emle
keleri hakkında Amerikanın hiç bir 
fikri olmadı~mı, buralara yapılacak 
herl a g tecavüz tat<dirincte ise ha!!_ 
kete geçilmesi lüzumunu ileri sür· 
müştür. Hull Amerika emniyetine 
karşı olan tehditlere temas t d !rck 
bu <Amerikanın temellerini . dinamit
lemek . demektir ve bunun için çalı· 
şan 'ar vardır » demiştir. 

Haticiye nazırı Amerika devlet
lerinden hiç birisinin Hegemonya ar
zuslı beslemediğini ve zaten · Ameri
ka sistemlerinin buna müsait olma· 
dı~ını, .ı\merikalılarm kılıçla fütuhata 
karşı nefret hissettiğini, bütün tehli· 
kelere karşı şimdiden hazırlanmak 
lüzumunu kaydatmiş ve böyle bir 
hücumun muhtemel olabıleceğini i:a-

1 
ve etmiş t ir. 

Amerikan1n müttefiklere 
sattığı tayyareler 

Vaşington : 23 (Radyo) - Ame
rikadaki Fransa mubayaa komisyonu. 
Amerika karasularını tı:rkeden malze
menin başka tarafa devri caiz olamı· 
yac11ğı ve Amı:rika tayy arelerinin de 
keza lngiltereytt devredilmemesi nok· 
tai nazarını izhar etmiştir. 

Romen başvekili Alman· 
yaya gidiyor 

( Birinci sahifeden artan ) 
burg'a davet edilmişlerdir. Romen 
nnırları 26 Temmu2da Alman hüku
metinin misafiri ohcaklardır. Naı.ırlar 

25 Temmuzda Bükreşten Almanyaya 
hareket edeceklerdir. Romen nazır
ları ile Rıbbentrab'un yapacakları bu 
mülakatın ma h iyeli hak kında siyasi 
mahfiller ademi malumat beyan et
mektedır. 

.-• :v;u;:. ~ .. ,::.r·ı~:n:.- ı 
h•r•p ol•n. yuvat~rın hali J 

ooooooooeoowwwwse-•vewo 

Lort Halifaksın nutku 
( Birinci sahifeden aı:tan ) 

mak mec'buriyetiııde kalmamak iıti

yC>ruz. Bis istediğimiz gi~i Allab.ımı• 
zı ııevmek istiyor-us. Vicdan hUrTİy~ 
ti Uzeriae mUesse~ bu din hurriyeti 
hiç kiınıeye verilemez. Hitler İngil· 
hreoin kudretiııi aarsmadıkça, Alma• 

imparaforluguııu kum Uzeriode ' yap
mış olacaktır. 

Hitferin mai16.p etti~i milletler 
şimıli ona lanet etmekte ve bu milet· 
ler bizim de darbeye lr.arşı darbe ile 
mukabele edeceg-imiz , gUnltri bekle-
mektedirlcr. Bu milletleri inkisara 
uğratmıyaca~ız. Nihai ~esapla~ma gU· 
nll gelecc:ktir. 

I [itler ilk ~efe. iktidaT mevkiiue 
~ ğcldiği zaman mahdut idc!alle.ri oldu-
~t, . ğunu ~öylemişti. Fakat sonradaq işti-

• \. hası fazlalaştı. Ve şimdiden kendisi· 

1 •ı• 1 • d •• k•• 1 nin sİn!>i uşakları va'sıtasiyle Avru· 
Dgl iZ erJn UD U I pada hukO.m surmek i"tedigini. göru-

b b d ı 1 yoruz. Mağrur .Mussolini zaptedeıne
O m ar ıman arı diği Akdenizde bil' efendi rolunu oy-

1 
nuyor. Almanya kuvvete maliktir. 

Bir çok f.ıbrikalar 

ve depolar yakıldı 
Londr a : ~3 , Ro)'ter ) - Al man 

y a ve Hollanda'Ja lngilizler bir çok 
askeri U~ler ile tA.vyare fabrikalarını , 

i<ıtasyonları, benzin d, polarıoı şiddet· 
le bombo.rdımıın ı-:tmişlerdir. Bir İn· 
gillz tayyaresi UssUne dönmemiştir. 

İngiliz tayyareleri Bergen'e ve şima· 
li Almıınyaya da muteııddid akınlar 

yapmı~lardır . 

Demek ki, milletlerin nasıl yaşaya· 

1 eaklarını 1 fitler kararlıı.;tıracaktır "? • 

l llitlere uıızaran insan z~yıf bir mah· 
, lök tur, ve t:f endisine itaati çok ç:ı
İ buk öğrenir. Hitlere göre söze hur· 
1 met de akıl lı..arı değildir. O mUsa· 

j vııt gibi mo.na<ı12:lıklara da muc;amaha 
etmisecegini anlatmıştır. Hitler dec· 
c:al dtıoyaya meydan okuyor. Hıris· 

tiyan elmnk dolayısiyle deccala kar· 
şı mUcad.eleye mecburuz. 

İrlanda 

Avrupanın karşısında ve Atlas 
Okyanusunun öte kıyısında Hitlerin ese 

sularına l :~;d~:frotlc göcen kumtli k;t!clcc 

do•• ku•• ldu·· "Bu buyuk millet Hitler incilinin m ayn kin ve garaz incili olduğunu görUyor.j 
Bıı buyuk bir ıııillet1 bu ~ötu ad~~~~ 

Londra : 23 (Rovter) - İngiliz { v 0 k' ·· tu ı' f : : t d, • e nun o ucıu erınıo or a an 
am~raliık. pairc.;İ İrlanda denizi ııe 1 ıı er· ~alkması i~in 1aptı~ımız mUcadclede 

best trl~nda devleti!dc s~la~ı h.ar~dner muvaffak olnıaınız iç~n onutt ~qrll~~::. 
mayo dokmuş olduğunıı bılJırmıJbr. ları gibi zaferimize dua etrnektedır. 

Amerika donanması Bunu yakından bilmemiz bize cesaret 
• • veriyor. İşte Hitlerin hu kötu emel-

f aahyet halınde lerine galebe için sonuua kadar dö-
Londra : 2i1 (Royter) - Ame- gu~eceğiz. Vazifemizin parlaklığını 

rika donanrna~ının bazı parçaları Ilo· açıkça görU_vorıız. Allaha karşı ima~ 
nololo lim~nııu tcrketmişlerdir. Bunlar nımu:d:ın kuvvet alarak ileriye doğru 
Kumu adalarma gitmişlerdir. gidiyoruz . 

ı ___ a_O_N....__O_N __ M_O_H_l_M __ : E 5 ~ L E : E R-i--K-A_R_'_'_s_'_"_D_A ____ , 

Aktedeceğimiz ticaret anlaşmaları 
İshnbıılda bulun 1n Sovyet ticaret mUmesııille_ 

rinin piyasada yaptıkları ticari tetkikler bitmi~fü·. 
Sovyet Rusya ile yapılacak yeni muvakkat ticard; 
anla~ması için Ankarada cereyan etmekte olan mt.• 
zakcreler de Litmek tızeredir. Ankara.dan dun şeb· 
rimize gelen malaroata göre yeni o.nla~ma pek ya
.kında Ankara.da imzalıınacaktır. Yeni Turk-S<>v· 
yet ticaret anlaşmasının 8 milyon dctlarlık olduğu 

a.nlaş1l mıştır. 

Sovyetlerin memleketimizden nell'r alıp 

nel~r Yerecttgi h:ıkkınd.:ı hc:nu,. kati mala-uat 

alınamamıştır. 

Diğer taraf tan alınan maHl.mata göre Alman-

larla imza edilmek Uzere olan ticaret anlaşmaııınııı 
tehirine sebep , rayşmargın rayie fiatinin kati ola
rıık tubit edilememiş olmuıdır. Turk heyeti, do· 
ların Lo:ıdra bor Ja'lındaki kıymetini e'l&s olarak. 
kabul etmek istemektedir. Bu cihetle, Alm:ın tica· 
ret heyeti, Alma 11yadan yeni tallınat alruıık Uzere 
mUzakereler talik etmiştir, · 

Ru nenlerl.:ı yapılan a.nlaşm.ı mucibince Ruıneıa· 

ler, Temmuz kontenjanındl\k.i eşyayı memleketimi· 
ze 'l ~ vketnek Uzere yuklem e!~ b .lşl.:ımışlardır. Bu 
mallar arao;ında mayi mahrukat da vardır. 

* * * 



Düziçi Köy Enstitüsü Müdürlüğünden • • 

1 -- Af.ltıdt •dlau, miktar, muhılilitn. fiyat •• ilı te•iDıiları ıöaterilen yiyıcelcltr ~;-tımmuı ~ 
Ciamart411i f(iı>ii •Ht (10) da Bahçe Malmüdürlütü daireainde •cık ekıiltmeyc konulacaktır. J 

2 - Bu yiyu~~lere ait prtnameler Bahçe Maarif Müdürlüfünden ve Haı uniycde Düziçi Köy Eot~ 
Müdürtitii_.11 .. bilir. , t 

" ~- - ~--,,. b.,lanaeak nıte kadar muvı~bt teminıbD Bahçe Malmüdiirlütüne yıltulmıı 
l~•dır. . . 

.f - ~il9-eye iıtirılc cdenleria hüviyet M İüaıefJibJaıını röıteıtn biıu vea-ilrı ibraz 

'•"t.ir . 
Lon<;fra: 23 (Royter) Bütün cep· 

fleJerde h~va taarrqzlırı drv"'m t:I· 
mektedir. 'lnfiliı hava lıfovvetleri Aı· 
aabda İtalyan donanmasının mühim· 
mat ve techıut depolanni bombardı· 
man etmiıtır. • . 

S~ıbin- Vakifla~ Mü
dü,lüğtin,den :, 

Rafp.aı~n r0t~~ vıkfm4•nr Hü~u 
met caddeainde 279. bcJediY.f. ~~pı 
num•!•fı Çukur, Kahvenin ibafe tı · 
ribinden ifibaten lt-S-943 tari 
hine lca(jı_r ican ytnidtn artirmıya 
konulmuştur. Senelik muhammen 
icarı (700) liradır. lhaleJİ 29-1-
940 Paıartesi ıünü 1aat 12 de 
V .kıflar ld..-e.indc yapılaı:alcJır. 

lıtekJiferis. teıııin$t paralarile 
birlikte müracaatları 

ı 
1 

J 
1 .... ~"'""" .... ______ __ 
li 

94.0 mQdel ıon sistem Bianlce ı · 
1 

markı bisikletlerimiz gelmiştir. 1 

Çolc uc~ı fiyatla sablmıktadır. 
Aıf alt ca:lde- dört yol atzı Bi

zim Biıikletçi Necip Ôzyaıgana 
müracaat. 12147 3-3 

Ek'R.t 1c: ( Yerli bQ~~'-dan ) 
Sade yıj' 
Ze.Y.tip y~ 
Koyun eti 
Ke,çi " (Er.ıeç) 
Sıfır " 

( Dına) 
P~ynir 

Zeytin 
Pirinç 
Bulgur 
Urı 
Makarna 
Şehriye 

irmik 
Kuru fuulya 
Mercimek 
Nohut 
Kuru üzüm 
Tomateı ıalçıaı 
Kesme ş~er 
Toz ş~ker 
Çay 
Gaz yatı 
Sabun 
Çamaşır ıoda.ı 

.Bu Akşam 

İki Büyük dehşet ve 
heyecan filmi birden 

1 

( HARRi PiL ) tarafından 

ZEHiRLi GAZ ÇETESi 
2 

Tim Mal<koy 

(Motosikletli polisler) 
Bugün gündüz l2, 30 da · 

1 - Bağdat yolu 2-Maskeli öldürücü 

ilan 
Asım Ôzbilen fabrikasında mcv· 

cut 34 model csb bir F ort kam 

yonu satılıktır. Çıf tçi Birliği katibi 

Hasana müracaat. 

12146 2- 6 

M . 
1 

A.,.ari 
Kr. 

54000 
3500 

600 
SOQO 
2SQO 
2SOO 
1200 
500 

3000 
3000 
600 
~00 

300 
100 

2000 
700 

2000 
350 
403 

1400 
800 

8 
1500 
1500 
200 

Beher kifoau 
k d • ' 1 Muhl'mmed 0; 0 7,S ili 

Ara mi l>edeli tt'~ 
Kg. Lira Kuruı Lira 

60000 7 315· 
4.SOO 1 00 337 

750 45 .'J.7 
6000 30 135 
3500 22 57 
3000 18 54 
1500 4S 67 
700 30 ıs 

4000 25 75 
4000 8 24 

750 13 7 
750 25 14 
350 25 6 
150 25 2 

2500 ıs 2d 
800 15 9 

2500 10 lfj 
500 15 4 
500 30 11 

1600 45 54 
1000 42 31 

12 6 00 5 
1750 l8 36 
1750 40 32 
250 15 2 
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TE.BLiG 
Başvekalet Beden Teroiyesi 

Genel Direktörlüğü 
Seyhan Bölgesi Başkanliğırıdan : 

"' 
;f ,, 
71 

fJ 
~ 

. ı 
1 - 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu mucibince Heyel•u 

Vekile kararile Beden Terbiyesi mükellefiyeti dahiline giren Adli' 
nada mükellefiyet çağı olan 18, 19, 20 yaşlarındaki (Milli Mensıl'n 
cat ve Malatya Mensucat fabrikaları ile Devlet Demiryolları 6 ırıcl 
işletme memur ve işçileri, okul talebeleri hııriç olmak üzere) diğef 
mükelleflerin kurulacak gençlik kulüplerine kayıtları yapıiacağındıı11 

28/7/ 1940 Pazar günü saat 8 de Stadyomda haıır bultİnmalan. 
2 - Mahallelerde mümessiller vasıtasiylc mükellefler tesb11 

edilmektedir. Mahalle mümessillerine yanlış malümat verenler ve -
işbu davete icabet ctıniyenler hakkında kanuni takibat yapılac:BJI~ 
tebliğ olunur. 1 - 5 12155 

-

Beden Terbiyesi ıi 
Seyhan Bölgesi Başkaı>'li 

VA L.I 
•• 

FaikUstü~ 
___________________________________ / 

U A • u"'diİ,, 
mumı nc$rıyat m 

Macid Güçlii ,..,tb 
Adana· Tüı k Sözü 


