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0tnanyaya giden 
l\lrnan kıtaları .. 

l ekıip ve teyid 
~ev 
0 ~ork ; 7 ( A. A. ) - Traus 
~tıarı_sı taraf ınCfın verilen bir 

· iy a .foyle denilmektedir : Berlinin 
~ ~etJı nıahfillerinde Alman kıtaa-
rıı 0tnanyaya doğru yolda olduğu 

50 Ilı tdilrnektedir. Bu telgrafa naza-
37 ~Ct '~ktr Kltaat Almanya tarafından 
k ~ ~tıı~ ~ntoneslcoya verilen ıaranti 

ylı ~ tit tıne uygun olarak Romanya-
e L llıek.tedirler. 

tcoıı~ra : 7 ( A A. ) - ôtrenil
ı,1 ~0re, Almanyanın Romanyaya 
ht 2'_0nderdiğine dair çıkan şayia-

y• B' teeyyüt etmemiştir. 

e~ •• ay Hul'un 
\lnkü beyanatı 

~~tikan - İngiliz paktı 
el~· v:~ Bay Ruzvelt 
k 'Şbngı~n : 7 ( A. A. ) - Havas 

1 . ıldıtiyor : !ngiltere büyük ve 

1'~'Ya orta elçilerinin haı iciy.!: 
~c uJ ile y~ptığı son gôıü~me-
f ~rıe!rnilel ıreseleleıi ve bilbas~a 
1 rte~elcsi htkkınc:'a bir anl2şma 
a,rııı deı piş elmtklediı • .RuHeltin 

t1 tisl'ge intıhabını bir ln2"iJ:z -
t ~il ıınla~m?sı takibettiki tek
hı U anlaşma siyasi mahfiller 

t ıı·· B tık Uıpriz olmayacaktır . azı 
ika deniz mahfılleri bir kısım 
ve filosunun yakında .~vustral-
td~ Singapura gideceği ve Sin
; tn mühim üssü tesis ede
lılaleasınd adır . 

Ticaret Vekilimiz Dün 
Ankaraya Döndüler 

Vekil ihracatçılarla konuşmalar yaptı 

Milli Piyango dün şeh
rimizde çekildi 

Kazanan numaraların tam listesini veriyoruz. 

. .._. ......... ._. . ................... 
• . • . • 

• . 
Milli Piyangonun ~ 

! dünkü keşidesinden bir i • • • i kaç intiba : ~ ! 
• • • • i Yukarıda ş e h i r ! 
• • ı stadında piyangoyu takip ! 
i eden halk. Ortada pi- ! 
• • i yango ropörtajını yapc;rı ! 
i Sait Çelebi; aşağıda pi· ! 
• t 
• k'' 1 . • ! yan go urre erı. ! , 
• ! 
• • l ~ . .-., .... ,_. • ,_. • ,_. ...... ._, • ._, • ._. • ~ .. 

Hataydan puar gUnU sabahleyin 
~ehrimize gelen Ticaret Vekilimiz Bay 
Nazmi Topçuoğlu başta valillliz olmak 
Uzere garda barareHe karşılanmış ve 
kendilerini kar~ılamağa gelenlerle kısa 
bir basbihalde bulunduktan sonra 
doğruca ziraat bankası çırçır fabrika• 
sına gitmişlerdir. Fabrikanın f aalliye • 
tini gözden geçiren Topçuoğlu pamuk 
İhracatçılar BirliAine ı;elerek pamuk 
mes'elelui Uzerinden tetkiklerde bu
lunmuş ve pamuk ihracatçılar birlillnin 
faaliyet tarzını inccliyerek birliğin 

vermi~ olduğu kararı memnuniyetle 
karşılayarak kabul etmişlerdir. Bu 
karara uazaran mezkfir birlik bundan 
böyle :ıiraat bankasiyle muvazi ~ekil· 
de yUrUyecek ve birlik azaları şahsi 

menfaatlarını memleket menfaatlara 
dahilinde arayacaklardır. Ziraat Ban
kasına muavin va:ıiyete girmiş bulu· 
nan pamuk ihracatçılar birHği banka 
gibi mUstnhsilden ve borsadan pamuk 
alacak, stok yapacak, fakat bu pa

mukları ancak huk!tmete satabilecek 
veya :hukumetin göstereceği e<'nebi 
mUşterilere pamukları teslim ederek 
parasını hukumetten alacaklardır. 

Çiftçiler birli~inin ziyafetinde 
bulunarak öğle yemjteğini yeni otelde 
yiyen Bııy Nazmi Topçuoğlu öğleden 
sonra Adana, Tarsus ve CeJ han ko-

( Gerisi UçUııcU sahifede ) 

İrlanda bitaraf 

lürk- İngiliz ticaret 
aktı imzalanmak Üzeri 

M.lii -piylng .>nun uçuncü tertip 
üçüncü çekıliş i diı ş:!hir stadyomun
da yapıldı . St:ıdı dolduran on bine 
yakın Aianalının ve cıvJrdan gelen 
meraklılann heyecan'a beklediği ke· 
şideye H t lkeıi ban::losunun çaldığı 
istiklal marşile b3şlan::lı. Bunu, opar
lör b:ışınd:\ ahzımevki eylemiş bulu· 
nan Saıt Ç !leb:n·n zarif nüktelerle 
dolu sözleri takip etti. 

kalmakta musir! 
Darlin: 7 (A. A.)- İrlanda haf• 

vekili Dövalera söylediği bir nutukta 
serbeııt İrlanda davletinin milli var

lığının Avrupa anlaşmazlığının başla· 
masından evvelki vaziyetine nazarım 
yirmi misli kuvvetlendiğini beyan et~ 
miş ve mahalli emniyet kuvvetlerine 
200,000 kişi gönullu yazıldığını ve 
bunların serbest İrlanda devletinin 
bitaraflığını m udafaaya and içtiğini 

ilhe etmiştir. Muhaletet lidı:ri de 
nutkunda butun siyasi anlaşmazlıkla
rın birtarafa bırakılmasıJı söylemiş 

ve millet bitaraflığını idame siyase • 

---- "'\ 
ve fngiliz 
bilançosu 

l 
•i Ofldra : 7 ( A . A. ) - 5 
~ t\cit••rin gece yarısı ni-

ı~'t bulan hafta zarfında 
~i'tıların il'\giltere Uzerin-

• t "'va muharebelerinde 
''•)yare kaybettikleri te 
ttı •tti.Hasara uör•yan ve-
4"htı mel olarak keybo

Q 1tnan tayyareleri bu 
~· dahil detllldlr • Bu 
t 11~Y•reye tekabUI eden 
. •dedi 250 den fazla 
'" •dilmekt•dir • Ayni ,1 İÇinde fnglliz hav• kuv 

~·1,ti 
.ıı, 40 tayyare kaybet· 
\._'dil" . Tayyare pilotla. 
\ ,, 1~•rı11ndan fazlası seğ 

1tndir. 

t~tanbul : 27 (Hususi) - Anka· 
rada cenyan etmekte:: olıın Ttırk-İo· I 
giliz ticard mUznkerelerinin bir an- • 

hışma ile ndicelrndigi ve bugUnlerde 
Aııkarada irnz11Janacsğ1, dun Ankara

dan şthrimizdtki alakadarlara gelt>n 
malumatt:ın anlsşılmışt•r. Diğer ta· 

raftan, memltketirnizdcki lrıgiliz tica
ret mUmessilleri ı~tanbul ve İzmirde 

icap ettiAi kadar depo kiralamışbr· 

dır. İngiliz firmal:ırı, memleketimiz 

den ıılacakları malları evvt:la bu de

polarda saklıyacaklardır. Şimdiden 

piyasada 1ngilizltr tarafındt.n geniş 

mUbayaat faaliyeti gösterildiği naza· 

rı dilı.kate çarpmaktadır. Maamafih, 

bu depolarda u:ıun mucldet mal sak· 

lanacag1 zannedilmemtktedir. Zira, 

yine gelen malumattan anla§ıldığına 

göre İııgilizler, Akdt-nİ:ıı yolundan 

istifade ediltmrdiği takdirde Basra

'2 ağdad transitin den istif adr) i navlun 

- ................................ - ..... _... ( farlı.ına bakmadan, .larar altuıa 
almış gibidirler. 

Diğ'er tarafta çekilen numaralan 
deftere geçire l ve çıkan numaraların 
hangi mmtak"'dlar•fa bulunduklarına 

işaret eden heyet arasında milli pi
yango müdürü Bay Selahaddin Be· 
liren ve b rinci Noter Bay Rahmi 
Nihat Aysan da bulunmakta idi. 

Çelik kürreler dönmeğe başladık
( Gerisi UçUncU sahifede ) 

tinde İrlanda tarihinde belki de em• 
sali bulunmayan siyasi bir birlik ar

zetmcktedir, demiştir. 

ilk Türk tipi 
tayyare DiVrikte 

Divrik : 7 (a . a ,) - Nuri De· 
mirağ tn~·yare fabrikasının yaptığı 

ilk Turk tipi tayyarelerindcn biri 
pilot Basri Hocıtnın idaresinde ola
r ak dun Yrşilkö.y'den Divrik'e gel· 
miştir. Bu tayyarenin kaıanııza ge· 
lişi halkımız tarafınd:ın busuk sevinç 

ile ka~ılanmı~br. 

Mihver devletlerinin mu
azzam barış taarruzu 

Bern : 7 ( A. A. ) - Mihverin mu
azzam bir barış taarruzunda buluna-
cağını gösteren alametler vardır. Ba
zılarına göre bu teşebbüs Brenner gö
rüşmelerininin neticesidir. 
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JfiTABLAR ARASINDA 

' 4' Dinimiz ,, c1> 
H uh kuruluğundan ve iyman yok

sullutundan dökülmekte o'an 
l>aı.ı Avrupa memleketlerindeki bit
kinliği ve şaşkınlığ'ı seyrettikten son· 
ra; kendi birlitimizle bir kat daha 
<>vünmek hakkımızdır. 

Fakat bu birliği her an işlemek, 
her an şuurlandırmak, ona büyük ve 
insani hedefini göstermek ve bu su
retle ruhu iymana susamış avareler 
varsa onları aranmaktan kurtarmak 
da borcumuzdur. 

Kemalizmi yalnız dövizlere , ra
kamlara, nizamname veya program
lara emanet edip geçemeyiz . Onu 

. bir iyman halinde içe sindirmek ve 
bütün nesillere benimsetmek gerektir. 

Anlamış kafanın yanında inanmış 

ruh ve bu anlayış1 a inanı~ın verdiği 
.Şüurlu heyecanla çarpan yürek lazım. 

Vedat Nedim Tör , kitabının adı· 
111ı, işte bunun için " Dinimiz ,, koy· 
muştur. 

O, bu küçük kitapta , güzel ve 
taze üslubiyle , bir yeni ışık gibi , 
dünyayı saran karanlığ'ı , bizim etra· 
fımızda , göz.lerimiıi kamaştırmadan 
~e kalbimizi ısıtarak yarmasını ve 
yarının Türkiyesıni biıe göstermesini 
biliyor . Kitabı elimizden bırakırken 
ona koşmak: onun yollarına düşmek, 
zahmetine koşulmak isteğiyle yanı· 
yoruz. 

O.smanlılıktan silkinmenin lüzumu· 
nu hepimiz düşünmüşüzdür . Osman· 
lılık denen hastalığın ( Haydi gene 
Osmanlı ıstı la hlariyle söyliyelim ) teş· 
hisjni bY kadar iyi koyan, arazını bu 
kadar iyi sayıp döken bir başka ki· 
iab hatırlamıyorum. 

Bu kitabı okuyan her~es, kendin
de, eski tahsil ve terbiyeden , eski 
.muhit ve ananeden bulaşmış bir Os
manlılık varsa derhal far~ına varıp 
tedaviye girişebilir. Bu kitab, bir re· 
çetedir. Bu kitab, kötü mantığı silkip 
atmakta, şuurlu heyecanı dile getir· 
mektedir . 

Büyük hedefler istiyen , büyük 
inanışlara susamış genç ruhlar için 
bu kitab bir milli İlmihald!r. 

Etrafta k".>nuşulup duran hakikat· 
)eri ve hülyaları kuruluktan kurtaran 
belki yumuşatan belki keskinleştiren, 
fakat muhakkak ki ne yapıp yapıp 
kalpte ve kafada yer &labılecek hale 
koyan bu kitabı okumak, iman taze· 
Jemek demektir . 

Gerek kitabın adı , gerek benim 
~!zımdaki bazı kelimeler , bir nevi 
mistisizmadan haber veriyor. Biz, es-

TORKSOZO 

• 

Halk Partisi Ocak 
kongreleri başlıyor 

Adana merkez nahiyesine bağlı Cuillhuriyet Halk pırlisi ocaklarının 
kongreleri aşağıda gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. Ocaklara ka

yıtlı bütün partililerin muhakkak surette kongrelerde hazır bulunı:naları 
lüzumu partice tebliğ edilmiştir. Kongreltrin tarihleri şudur: 

Kongrenin 
Ocağı Kongre T. Gün Saat yapılac1ğı yer 

Çarşı 10-10-940 Perşembe 20,30 Kızılayda 
Ulucami 10-10-940 Perşembe 20,30 Ocağında 
Kayalı bağ 11-10-940 Cuau 20,30 Ocağında 
Karasoku tl-10-940 Cumartesi 20,30 Ocağında 
Alide de 12-10-940 Cumartesi 20,30 Ocağında 
Mıdık 13-10 -940 Pazar 10 Ocağında 
Mirzaçelt:bi 13-10-940 Pazar 12 Ocatında 
Çınarlı 13-10-940 Pazar 20,30 Ocatında 

Hanedan 14-10-940 Pazartesi 20,30 Ocatında 
Kuruköprü ı4-lo-940 Pazartesi 20,30 Ocağında 

Cemal paşa 15-10-940 Salı 20,30 Ocağında 

Mestanzade 15-10-940 Salı 20,30 Ocatında 
Döşeme 16-10-940 Çuıamba 20,30 0.;agın~a 

Tepebağ 17-10-940 Perşembe 2L>,30 O.:ağında 

Koca vezir 17-10-940 Perşembe 20,30 Okuma odasında 

Hürriyet 18-10-940 Cuma 20,30 Ocağında 

Sucuzade 18-10-940 Cuma 20,30 O.:ağında 

Cumhuriyet 22-10-940 Salı 9 M zbabada · 

Karşıyıkf 22-10-940 Salı 20,30 O.:ağında 

Merkez na. 27-10-940 P,zar 20,30 MerKezinde 

ki hakka ermişlerin şuursuz ve fay· 
dasız vecdine imrenmiyoruı . Ondan 
coşkun, ondan manalı \'e tamamen 
şuurlu bir milli vecit yaratmak \'e 

yaymak azminde) iz . " Horasan er· 
Jcri ,, de~il 11 Ankara erleri .... 
Yunus Emre kadar side ve ulvi , 
Yunus Emre kadar anlaşı'ır ve t1evi· 
lir olmak ve Türk münevverini büyük 
Türkiye'ye, yarının Türkiye"ine aşık 
etmek , bu uğurda seferber • etmek : 
işte bizim gayemiz . 

Türkiyenin cennetinden geçer ,. •. 
Bu kitabtan en büvıik Tüıkün 

sesi geliyor : " Türk 1 Ô .,ıün, i'Ü ven, 
çalış . ,, ; Metnin içind~ yer almış 
ol.ırak degil, bütün yapraklara birden 

11 Yarının Türkiyesi içimizde öyle 
bir dindir ki, yalnız onun için . taas· 
subu mübah \'e toleransı günah sa· 
yıyoruz ,. • " Bizim dinimız , Türki· 
yeyi cennet yapmaktır. Bizim ibade· 
timiz, bu ideal için çalışmaktır. Eğer 
varsa ahiretteki cennetin yolu da 

s:nmiş olarak .. 
imanını kaybeden , h~defini şaşı· 

ran, kendi davalarını kendisi insanl 
göremediği için çarpılan garbin sanat 
ve tefekkür kargaşalıfına örnek diye 
yapışmış beş·on avare arasında bir-
kaç değ'l"rin neşriyat sahaşında heder 
olmak yolunu tuttuğ'u bir sırada , bu 
kitabı neşredilmiş görmek, en büyük 
tcsellımiz olmuştur . 8. K. ÇAGLAR 

( 1 ) 1·aı:an : Vedat ı'Vedim 7 ör; 
Yeıfı!!Ün neşriyatındarı, 64 sa}fa , Bf) 
l.uruş. 

(==============B=iR=E 
RAMAZAN FIKRASI ı 

•========================d) 
... 

Kahve niyetine • • 
Bektaşinin biri lst:ı.nbulda Yeniçerilerin istipdadın• 

dan, tazyikinden bizar kalmış. DuşUnmUş, ta)iınmı~, Ra· 
mazanı .Mısırda geçirmeğe karar vermiş. O devirde 
vapur olmııdıgmdan bir yclktnli kayığa athyarak tam 
on beş glln deniz Ustunde ça4_tandıktan şoora lskcnde· 
riyeye ayak basmış, bir gece skenderiyeıle kaldıktan 
sonra ertesi gUn Kahire.re gitmi~. .Mmra varıncn ilk 
işi bir bektaşiJi bulup .Mısırda oruç yiyenlere ne ya· 

pıldıı;ını sormuş; 

- Bir şey ,vnpmazlar, burl;tda serbesti \·ardır, 1 · 
tanbul ,gibi değildir. 

Cevabını alınca bektaşi bir gazinoya giderek olur· 
mu11 Bumdnki sikkesini masanın Uzerine koyup gar 
sonıı bir ~işe rakı söylemiş. Bir iki kıllleh içtikten 
sonra Arap jandarmaları gelip bektaşiyi yakalamış ve 

. ~er\ve mahkemesine göturmU~lcr. Yolda giderken bek· 
ta1i bir knç yumruk, tekme de yemiş .. Nihayet • lısır 
kadısının huzuruna çıkarılmıı. Bekta~i Arapça bilmedı· 
Bi için bir tercUm:ı.n getirilerek isticvaba başlanmış. 

- Sen .L\\ı-.ıra ne zaman geldin. 
- Dun geldim, tf..:ndim. 
- Ou,·ard:ılr.i y:ıftaları okumııdın m ~ 

- Okudwnı amm:ı Arapçı bilınedi.,;im için mana'1· 
m anlıyamadım. 

- BugUn Rarnıız:ın olduğunu da biımivor musun? 

- \' :ıllahi efendim, Mısıra yeni geldiğim için pek 
f"rkındn desilirn. 

- l\1ubarck gUnde rakı içilir roi"1 

- Efe ndim ben kahve io;tcdim; fakat gl\rso:ı Turk • 
çe bilmedigi için ~ aıılışlakla rakı getirdi. 

- Pı:kiila rakı ile k:ıhvenin kokusunu tefrik eı:l.e· 
mediıı nıi '? 

- Efendi hazretleri ne uzatıp quruyorsuıı. Ben 

kah ~·eni:t f azlıı tiryakisi olduğum için her ne içsem ha -
na kabve gibi gelir, Daha doğrusu Ramazan haliyle ra· 
kıyı kahve di_xe içhu. Bu da bir ka.b:ıh:ıt mıa. k:ıdı 

efendi! .. - G. S. • 

• 

Hilmi Urııı V ~li 
bercıber Karaisalı 
Şehrimizde ve bölgemiı 

de telkikleriQe devam edeo i' 
surnuz Bay Hilmi Urın d 
Karaisalıya gitmişlerdir. 
mebtu,u nuza Valimiz .Say f 
tün de refakat etmektedir. 

Kanlı bir biç 
düellosu old~ 

Pdzar günü ş!hrimizJe 5 

yanında acembanı kahvesiuM 
bir biçak düellosu olmuş ve 
husumet yüzünden Mehmed 

bir delikanlı üç k"şiyi biçakt•• 

çirmiş tir. 
Son zamanlarda tekrar 

dırmık istidadı gösteren bu 
beylik hareketlerinin pızar 
kanlı tenhüründe yaralapıll 

!erden Gani ojlu F eh minin 

çok tehlikelidir. Diğer yaralı 
h1t ve Ahmet Yırtar, feb 
yarasına nazuan tebliket'f 

Mccruhlar derhal t'!davi a1t 111 
mışlar, carih yakalanmıştır. 

Kibrit ihtikarı s·uçl 
Kibrit satış 1arındı ibtiki' 

maktan su;lu bakkal Mudaf• 

raktar ikinci asliye ceza aı• 

sine verilm=ştir. 

Bir işret alemind• 
Pazar günü bir işret ile 

sonra aralaruıda kavga çık•~ 
met Arar ve Ali Yetik bir 
tokat ve )U nrulclarla mu~• 
derlerken Mehmed Arar çı 

kerek Ali Y t tiği baldırmdao 
tur. Yakalanan carih adliyeye 

dilmiştir. 

Bir hırsız 
Cafer otlu Mehmedin 

hanesinde çılışaıı garıoo 

Ôzdemir iki kilo ıcker, ya 
1 kahve ve biraz da çayla 1 

kaşık çaldıtındın yaka) 
hakkında tanzim edilen evr• 

ıikt. ş~~iR;~i~~~ > 
Şehrimizde dün gökyaı' 

bava b~fif rüzıarlı idi. 
1 En çok sıcak ıölgede ' 

ceyi bulmuştu • 

Guneş doğması 

Ôgle 

l.kindi 

Yatsı 

lmsıık 
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Allone ••rtları 
12 Aylık 1'?00 Kurut 
~Jhk da abone yapılar 

1-Dış memleketler için 
Aborıe beddi degişmeı 
Yalnıı posta masrafı 

zammedilir. 
2 - ilanlar için idareye 
lllllracaat edilmelidir . 

li Piyango dün ıeh
.. rinıizde çekildi 

a..;,ci salıifeden artan ) 

1ı.~nrı hılkata da ·haklı olarak· 
~ecın baılamııta. ilk defa ımor 
~ bil~hare .bin, iki itin, b~ı ~in, 
" • ~ırmi bın ve altm11 bın lıra· 
'-lllliyeler çekildi. 
"""'tek rakamı •1 > ile nihayet· 

biletler dörcter lira, son tek 
L.- 'O• ile nihayetlenen biletler ~ I 
~-.On çift rakamı cOO> ve c86> ile 

enen biletler onar lira, son 
"kaanlau c36h ve cü31> ile ni-

n tı.iletler de yüzer lira 

lira kazanan numaralardan 
' 1~8209, '56889.,191966, 181107, 

'le yırmi bın lıra kanan 92764 
ı bilet Adanadadır. Yirmi bın 

kaıanan rünün bahtiyar adamı 
Orta mektep muallimlerınden 

l'ırrutıur. fakat maalesef ki 
lr,lıırra oldutundan ancak en· 

1 alacaktır. 
bin lira kazanan numaralardan 
Saiınbeylide, 165268 Mersinde, 

1\.. l'ırıustıdır. 
"' bin lira kazanan numaralar 

ve lsıanbuldı, altmlf hın ka· 
8756 a.marau biletler de 

l '-kır ve Sivaslıdır • 
'- listeyi ışatıda neırediyoruz : 

Bin lira kazanan 
numaralar 

14990 74'J.57 
66889 116786 

lngilterede yardımlar 

Nevyork : 7 (a.ı) - lngiltereye 

hastahane arabaları almak için her 

mektep ve kollej 1250 dolar top· 

lamayı taahhüd eylemiştir. 

131555 146709 194513 164239 
677t5 55884 87790 147706 

158209 182777 129222 97471 
161610 55755 122124 111678 
63395 140545 20798 79825 

154428 114192 16560 47620 
78637 161853 79589 149207 
10497 77610 194681 181107 

191893 144932 3672 144863 
80365 189210 145522 42358 

109843 91087 90286 61246 
84158 94685 113980 17788 
35684 164574 128852 62604 
75998 102521 191966 3977 

197809 122059 81321 44808 
44808 67054 27910 172354 

192337 186478 120317 82543 
181377 103409 117259 394g0 

iki bin lira kazanan 
numaralar 

191692 76'307 148557 47394 
19414 94904 165268 77704 

189398 32030 

Beş bin lira kazanan 
numaralar 

14201 23549 98864 168538 

On bin lira kazanan 
numaralar 

90557 9029 
Yirmi bin lira kazanan 

numara 
92764 

Altmış bin lira kazanan 
numara 
8756 

Ttr~t OfAN rADr 
~ '= DAVID GARNETT Çeviren: NEVZAD G0VEN 

B. Tebrick tilki yavrusunu elleri arasına alarak okşadı. Ve 
)lneklanna dayayarak sevdi. Bu yavru kapkara ağızlı, kara ba· 
Cakb, boı ve sabit bakıılı, ıözleri elektrik mavisi renginde idi. 

~avuç şeklinde küçük bir kuyruğu vardı. 8. Tebrick onu yere 
..::dutu zaman annesine dotru birkaç adım attıktan sonra, tu-

bir .vaziyette yere oturdu. 

a..._. Bundan sonra, lB. Tebrick kansına baktı. Ve konuımafa 
....._yarak, ona çok iyi bir mahluk oldutunu söyledi. Arbk mu-

~rata boyun etmeıe başlamıştı. ilk def'a olarak karısının 
~na gelen ıeyi hakkiyle ve tam olarak anlıyor ve şimdi arhk 

l>itibirlerinden nekadar uzak olduklarını görüyordu. Fakat, yav
~dan birisine, bazan diterine bakar ve onlan dizlerinin üs
l6nde oynatnken kendini unutmuş ve bu sevimli manzarayı seyret· 

~e iktifa ediyordu. Hattı bundan zevk bile almata başlıyor-
~· Arasıra kansanı okıuyor ve öpüyordu. Sil\·ia'da büyük bir 

"ianertıikle müsaade ediyordu. 

B. Tebrick onun rüzelliti karpsmda her :zamankinden daha 
~ hayranlık duyuyur ve yavrulınna karşı gösterditi şefk.11t 

len ıörmekten duyuyor ribi oldutu zevk Silviayı onun aö· 
~e daha sevimli bır hale sokuyordu. Böylece inin önünde ve 

ların arasında bütün (Ününü rcçirmişti. 

lngiltereye Alman· 
akınları 

Londra : 7 ( A. A. ) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretinden : Dün 
gündüz düşmanın münferiden yahut 
küçük gruplar halinde uçan tayyare
leri lngilterenin doğu cenubunda va 
londı a bölgesinde bazı yerlere taar· 
ruzlarda bulunmuşlardır . Bir şehirde 
birkaç ev yıkılmıştır. Düşman tayya· 
releri uıaklaştınlmıştar . Pek uzak 
bazı mevzilerde hasır ve zayiat ol· 
muısa da çok azdır • 

Romen - Macar 
gerginliği var_ 

Sahife 3 

AIManyaya 
son hücum 
Londra: 7 (a.a.) - Havı oeza· 

retinin tebliti: evvelki gece bom· 

bardıman tayyarelerimiz Gekenkir 

eın petrol tıosisatı ife Essende krup 
fabrikıları, O~u ıbı ük, ve Kolonyal 

da marıan Iiz ıarları, Roterdamda 

gemileri sahil müd .. f:ıa tayyareleri· 

mizde Brcst limanında remileri, ant· 

repoları mavn1 tcc::mrııuleriyle mo· 
torlu nakliyatı bombar-iıman etmiı· 
lerdir. 

Mayn d .3<me hutl atı yapılmış· 
tır. Tayyırclrıim ·z J .. n üçü dönme· 
miştir. 

--~ .. -iki taraf da ekalliyetlere 
zulüm yapıyormuş lohisaılar vekili Manisada -Budapeşle : 7 ( A. A. )- O. N. 

B. ajansı bildiriyor: Resmi tebliğlere 
göre Romanyada kalan Macarlar çok 
fena muameleye maruz kalmaktadır· 
lar . Romanyadaki ıimdiye kadar 
50,000 kadaı Macar mültecisi gelmiş
tir. Romen makamlarının Viyana ha· 
kem kararlarını aykırı olan hattıha· 
reketini aydınlatmak için )ıpılan bü· 
tün teşebbüsler Romen hükumetinın 
tazyiki karşııunda akim kalmaktadır . 

Manisa: 8 (ıt a.) lııh:sarlır Veki· 

li bugün 8 tlıkrsirdt rı ş ·hrimize gtl· 

miş ve lnhi.urldr müdürlüiünde ted· 
kiklerine baılat. ıştır. 

Ticaret Vekilimiz dün 
Ankaraya döndüler 

( Birinci sahifeden art:ın ) 

Bu şartlar içinde Macar hükumeti 
mukabil tedbirler almata mecbur 
kalmıı ve Macariıtandıki Romenleri 

operatif nıudurleriyle de görUşmUş 

Tc teşkilatlanmış mUstahsile huk6ıoetio 
yapabileccgi yardınılnı i:ııah ederek 
koopcratifçıligin buyuk faydalarından 
bahsetmiştir. Çıf tçilc ri ıı, izia bebt-me· 
bal koopt r:ıt if c: girıı elerini11 çok 
kazançlı ol. ca&ım nıİs•llerle anlatan 
Vekilimiz akşaına doğru Ataturk par· 
kını ıezerek bir mudJct de kır kah
vesinde htirabat Luyurmuşlardır. 
Pamuk ihracatçılar hirlığinin siyafc· 
tine iştirak. eden vekilimiz akıam ye• 
metini Seyhanpark lokantasında ye• 
mişlerdir. 

ıürmete başlamıştır. 

• 

Bükreş : 7 ( A. A. ) - Rador 
ajanıı bildiriyor : Macariıtandan gel
mek t• olan 280 .Romen münevverini 
himiJ tren Kunteliçeyc i'elmiıtir • 1 
Bunlar evlerınden hıber verilmeksizin 1 
Macar makamatı tarafından hemen 
rıtmelerine vakit bırakmaksızın ve 
bir parça eşya almalarına müsaade 
edilmekııizin evlerinden çıkanlmışlar· 
dır. Yol esnasında vaıonda istasyon· 
lara inmelerine de müaaade edılme· 

Kıymetli Ticeret Vekilimiz Bay 
Nazmi Topçuoılu dun .!labahleyin tay• 
yareyle Ankaraya Jönmu,lerdir. miıtir. 

Sazan yauulardan biriyle, hazan diteriyle oynuyor, kıdık· 
hyor, taklak albnyordu. Yavrular daha hareketli, daha canb o
yunlara yapamıyacak kadar küçüktüler. Ara sıra tilkisini de ok
şuyor ve bazan da derin ,derin ona bakıyordu. Zaman sür'atle 

ieçiyordu. Silvia yavrulmm toplayarak önüne katup in'e dotru 
sevketmete başladıtı zaman B. Tebrick hayretler içinde kalmıı
tı. Sılvia çocuklarının arkasında in'e dotru yürürken, bir, iki ke
re dönüp arkasına bakmış ve çok insani bir tavar ile sanki, ıöy
le demek istemişti:_ 

- Şimdilik allaha asmarladak. Artık, yolu ötrenditin için, ü
mid ederım ki, tekrar ıelirsin. 

.Söylemek isteditini okadar ıüzel ifade ediyordu ki, eter ko· 
nuıabılSeydi dahi, bunları dili ile söylemesi lüzumsuz ve fazla o· 
turdu. li. Tebrick onun bu konuşma tarzına alı~ık oldutu için 
der hal kalktı ve eve dotru yoluna koyuldu . 

Sabahleyin kalkıpta kendisini yalnız bulunca birrün evvel 
karısiyle beraber bulundutu zaman, içinden ~uzaklaıtınnata mu· 
vaff ak oldutu ve o andakı masum zevklerinin sonuna kadar u
nuttutu bütün hisler utuıdayan bir an kömesi ribi üzerine hü
cum etmiş ve onu yüz dürlü ıztırab içinde bırakmışıı: 

" Kansı kendisine hiyanet mi ;etmişti? Bir hayvanla g-ayri 
meşru bir .surette birlqmemif mi idi? bundan sonra da onu 
hala sevebilir mi idi? ,, 

Mamafi bu sualler onu zannedileceti kadar heyecanlandın· 

yordu. Şimdi aı tık kansı hakkında hakiki bir kadın iibi hükum 
verilemiyccetine. onun ancak bir tilki oldutunu düşünmek liıam 

ıeldifine kani idi. Binaenaleyh, o da diier tilkilerin yaptığından 
başka bir şey yapmış detildi. Bilakis, yavru sahibi olmak ve 
onlara derin bir sevai ve ihtimamla bakm11k suretiyle vazifesini 
yapıyordu. 

-Şonu Y•-



Tt!lRKSôZO 

Çukurova ve cenubi Anadolunun en uğur.lu gişesi 
olduğunu açılilığındanberi her defa tnda iabat eden 

Altınoluk Gişesi 
Şehiimizde çekilen Milli piyangonun en büyük ikramiyelerinden: 

Tam 20,000 tir ayı 
921.6'.4 numarıh bilet sahibi , B_iıinci Ortaokul Öğretmeni Bay Turguda 
vcımdde büyüle ~öbret ve uturlulutunu bir defa daha is bat dmiştir 

Altınoluktan ayrıca 1000 er lira kazananlar 

1- 66889 Adana Tepebağ mahallesi 224 numarada 
Bayan Dursun,Ergir fabrikasında amele Mehmet 

2- 117259 Adana teizİ arastasında terzi Ahmet 
oğlu Yalçın 

3- 158209 Misis istasyon müdürü lilay Tıaıhir 
4- 181107 Karşıyakada Osman oğlu Mahmut,Cey

handa araba ustası Ahmet • 

• Cümhu)'jiyet bayramı pıyangosu 

29 T_r,rinicvel biletlerimiz Hl~a çıkarılmıthr. Tıliinizi Altınolujun açık 
talii ile birleştirerek Altmoluktan mut~a biru bilet alınız . Üzülmeyi 
niz. Sizi dr zenain etmeli vadeder. Tqra sipatişlcri deıhill gönderilir . 

ilan 
Seyhan Vilayeti iskan Müdürlüğünden: 

Ebadı 

4 . OOXO • 08XO • 12 
4 • OOXO • 04XO • Ul 
4 . OOXO • 02XO . 12 
4 . OOXO • 012XO • 12 
4 . OOXO • 08XO • 08 
~ . OOXO • 04XO • 08 
~ • OOXO • 04XO • 28 

Metre mikibı 

1687 . 500 
525 . 000 
440. 2-'0 

1860. 000 
1897 . 500 
952 . 500 
137 . 250 
7500 • 000 

-----

1 - Saimbeylinin çöttm ormınmdın 11538 . 400 metre mikibi 
gayrimamuldcn % 35 zayiad ile eb'ad ve miktarı yukarıda yaıılL keres· 
tenin kat'ı biçilntt"si, Kayseri istnyonuna sev.iti, istasyonda. istifi ve va. 
gonlara tahmli 1 Teşrini ewel 940 tarihinden itibaren 15 gün mürJdetle 
açık eksittmeye konulmuş olup ihalesi Teşrinievvel 16 Gtrpmba günü 
saat 15 te Seyhan lslCan Müdürlüğü binasında -ihale lcomisyor.unda yapı · 
lacaktır. 

2 - Bu suretle alınacak olan kerestenin beher metre mikabının 
muhammen kıy~ti 28 lira 35 kuruş ve tamamının kıymeti de 212625 
Jiradn. 

3 - istekliler muvakkat teminat tutan miktarı olan 1 t881 lira 25 
-kuruş.u ihaleden evvel mal sıadlğma y.atnmış olmalau lizımdır. 

4 - Daha fazla tafsilat almak '11' ~u işe aid şartname ve mukave· 
lenin irncklerini ve saireyi gönnek ii!ere Kayseri, Sivas, Diyanbakır, 
lstanbul, lzmir, Konya, Nit<fe, lçei iskan müdürlüklerine, Gaziantep, Ma· 
HŞ ve Hatay Sıl:ihat ve içtimai Muavenet Müaürlüklerine müracaat e-
dilaıeü. 12369 1- 4-8-11 

KMacabey Marası ~Ül"Jiipnden : 

Yetiştiricilere bir yardım olmak iizere müessesemiz suni tohumlama 
labora1uvarlannda gebelik te'şbiıleri ,aprlacaktır . 

YetiştiricilC!'rin gebeliklerini teıhis ettirmek ' istedilCleri kısrakları~ın 
idrarlarım aşatıdakı ıntlar dairesinde haraya gönaermeler: 

ı - Gebeli\ tt~hisi için gönderilecek idrarm kısratın ıon sıfad ta. 
rihinden yüz gün sonra alınmış olması. 

2 - ldr.ar ~işesi bıice kapanmalı ve güzelce ambalaj yapılmahdır. 

3 - ~ ulMDiain lllÇ.k .adreaıi we:Jmıajla w sıfad tarihi yazılmalı 
ve tıhlil ücreti olan bir liranın şişe ile birlikte görM&e;ilraui lazımdu. 

lli87 5 - 6- 8-9- 10 - 11- 12-13- 15-15 

-
İlan 

Belediye riyasetinden : 
1- 20-8- 940 tarih ve 2/14231 numaralı kararname ile tatbik.

1 
kiine konulan talimatname mucibince askere giden erlerin muhtaç '.1

1
; 

rine yardım keyfıyeti ve bunlara aid işler tamamile belediye ttJ~1 

yapılacalCtu. Ve bu işleri görmok üzere belediye Halk işlerinde bıt 
tesis edilmiştir . 

2- Aslcere giden yoksul erlerin aileleri nüfus kağıtları ve müs~it 
aikalariyle hergün bu büroya müracaatla bcyan!armı zaptcttir;nelerı ' 

3- Yardım yaP.acak mükclJefler n1mına hazırlaomJf olan ibba'" 
ler Belediye encümeni karariyle tesbit edilen yardım miktarları " 
tanziaı edilerek mükellefine tevzi edilmek üzere belediye tahsildaf 
verilmiştir . 

4- Mükellefler tarafından ihbarname mucibince yapılacak yır~1 

belediyemfı tah.sildıırları tarafından, bu işe tah.si.s edilmiş reımi iP. 

makbuz mukabilinde tahsil edilecektir. Bu )lardımların her ayın ilk 
smda ödenmeti lazımdar. Alai takdirde tahsili emval kanunu tatbik 
lecektir • ı~ı._ 

5- Badema mahalle mümessillerine bu iş için hiç bir sebtp ve 
retJe para verilmemesi sayın halkımızın dikkat nazarlarına arzolurıur 

12386 5-8 

İlan 
Seyhan Villyeti Vakıflar 
müdürlüğünden: 

Kasap Bekir mahallesinde Gül
lü zade sokatında 90 Belediye ve 
270 Ada 54 pars~lli bir Bab Hane· 
nin mülkiyeti peşin para ile satıla
caktır. (3&1) lirada Talibi üzerinde· 

dir. ihalesi J 4/ 10/940 Pazamsi gü
nü saat 14 de Vakıflar ldarcsinde 
yapılacaktır. 

isteklilerin Vakıflar müdürlüğü· 
ne müracaatları . 12396 

Traktör ve köten şatışı 

Adana birinci icra memurlutundan: 
Bir borçtan dolayı haciz edilen 

ve merkeze nakli masrafılı bulunan 

Tevkif edilen lngiliıl 
para koparmak ist 

Bükreş : 7 (a.a) - Roytt' 
giltere elçisi, perşembe günİİ 
cdilcrelr cuma günü serbeft; 
lan lngiliz tabası Kfarkı tek' 
kif etmiştir. 

Verilen malumata göre 
ni tevkif edenler serbest bır 
için on bin Ley istcmişlerdit• 

Klark bu paraya vennif 
best b.ısakılmıştır. Fakat ıuü 
diğer bazı gençler f övervoı' 
ctmişlerıede kurşunlar isabet 
miştir. 

bir adet Doç markı çift sürme trak ---------
tör makinesi ve köteni büyük kapu· 1 
lu köyünde aleni müzayede suretiyle 
satılacaktır. 

Dellaliye ve nakliye müşteriye 
ait olup satışı :16/ 10/940 tarihine 
rastlayan çarşamba günü ve tahmin 
tdilen kıymetin yüzde yetmiş btşi
ni bulmazsa ikinci arttırma 22; 10 
940 salı günü yapılacaktır. Tafsilat 
almak isteyenlerin birinci icranın 
940/1 193 numarasına :müracaatları 
ve satın almak istiyenlerin de muay 
yen günde mahallinde bulunmaları 
ilin olunur. 12395 

Belediye reisliğin· 

den: 
Esnafıe dikkatzanarına 

Yenilecek, içilecek maddeler sa· 
tJcılariylc, halkla temasta bu'unan 
esnafın, üç ayda bir yapılmakta o
lan sıhhi muayenelerinin ayları sıh
hat cüzdanlarında gösterilmiştir. 

Buna göre, eanafıa işe başladık· 
lan tarih ne olursa olsun bu cüzdan· 
larda yazılı ayların on bqine kad• 
muayeneye icabetleri, aksi taktirde 
iki lira para cczasiyle tecziye edile-
cekleri ilin olunur. 12394 

CiNSi 

Ko-ı;:= 
M8. p-a-r]-ağ-ı --,-49,__ __ 

Ma. temiii _ 45 __ 

Kapımalı _ 6Q_ ,ı 
Y. Pamuğu 45 ı~ 
Klevland 1 -55--~lij 
Susaam 18 ,~ 

-K:-bugd;y- 00 _J/ 
t3uğday To. 1 -{ 

,, yerli 5,75 /4 
Arpa ,_4..:....,5_0 __ 
Yulaf 4,75 

Frank ( isviçre ) -'Iİ 

Umumi neıriyat oıtı ... 
Macid Gfiçl~ 

Adana Türkıöıü Mat 



• 
kaplumbağaya dair 

kPlurrıbağa deditimiz mahlu 
d un, çok, hatta 250 ene bile 
~:ı rrıalumdur. Dün, bir ansik. 

t 
1 

c, kablumbağaya aid olmak 
1~ malumatı gör aük. Hadise· 

d~llı yok, fakat bilgi olarak 
~ 1Yoruz: 
· •poJyon BonaP.~rtın Vıaterlo · 
•on tnağlüpiyeti üzerine St He 
~dasına nefycdildiğini bilirsiniz. 

13 
Yon adaya varınca, bu tenha 

-~l Yerde, bir kaplumbağa ile 
·ıı ıtı. Z11man geçti, Napolyon, 
etere baka baka ve Fransaya 
b Çtke çeke öldü. Fakat kap· 

IQ •ta, ayni yerde yaşıyor ve ay· 
~'aklarda, serseri serseri dola· 

o~ 
· ~ncü Napolyon tahta çıktı ve 

ku hayyan, ayni adada ömür 
t le vakit geçiriyordu. 
~l~kadwrların söylediklerine gö· 
t Uıni harp başladığı ve bittigi 
~c kaplumbağa, gene ada üze· 
'ttı. () '~ ve sağmış .. 

4'1ıt•nhten bugüne kadar 26 se· 
" geçmiştir. Ne qersiniz: 

O lııihi kaplumbağa, hala sağ 
r 
' Yoksa o da artık, Napolyon 

~ı~'~ gibi Atlas denizinin niha· 
?1iıne baka baka can vermiş 

llbul kurtuluşu 
taretle kutlandı 
~1j•bui ; 7 (Türksözü muhabi
d~ - lstanbulun kurtuluş bay· 

t.an büyük tezahürat için ie 
-. ıştır. Parlak bir tören ve ge 

•ıııi olmuştur. Cumhuriyet abi· 
" tclcnkler konmuştur. 
'ak · ~ 81rrı meydanında genç hatip-
d •retti nutuklar söylemişlerdir. 

Ilı c lstanbulun umumi yolların-
t~llıam bir fener alayı yapıl-

ktaı . 
k Regnerin karısı Kraka hır 
~~1 İdi. İsveç kralına misafir ol-
a) n adamları ona İsveç kralının 
nıasını ve köylü kızını bırak
söylediler ve kabul ettirdiler. 

,~ncr, lsveç kralının kızı ile ni· 
lilrı son:-a memleketine dön-

tı~an ve yatağa girdikleri an· 
sı ı,, 

l\.raka Regner'e: 
~~~en söylemiyorsun, fakat ben 
~ınıı Burada kansı 'olan bir a· 
~Çte nişanlanmış1 dedi. Regne, 
~ian ~.ıpkırmızı kesildi: . 
~ ın soylcdi? Bana kim hıyanet 
tllJ. hainin kafasını kestirip ce
iltça parça köpeklere dağıta-

~c b 
~ a~ırdı. 

~:trıe Lodbrogl.. Aldanıyorsun. 
a s.!nin adlmların söylemedi. 

T.ORKSOZCJ Sabile S 

, ............. ··-----·· .. -........ ---·· 
ı YAPTIÖIMIZ TETKiKLER VE DUYOUKLARIMIZ : ............................ --...... ··---·· 

Hastalıklardan bir çoğu 
ediliyor renkler•~ tedavi 

ÇOK MÜHiM TECRÜBELER 
Artık ilaçla tedavi usulü ikinci 

planda kalacağa benziyor • 
YaRılan tecrübeler , muhtelif zi· 

yaların ayrı ayrı faydaları olduğunu 
meydana çıkarmıştır. Mavi ziya, sü· 
kun ve istirahıt bahşetmektedir. İn· 
san bu ziya altında büyük bir hafıf· 

lik duymakta hatta kendisine küçüle 
bir ameliyat yapılsa • hissi iptal edil· 
miş gibi ağrı duymamaktadır • 

Yeşil ziyanın tesiri de mavininki 
gibi, fakat azdır. Fazla olarak yeşil 

ziya ciltteki kaşıntıları ve cilt has· 
talıklarını teskin etmektedir. 

Kırmızı ziya, muzadı taaff ündür : 

Yazan 

P. P. 
Kırmızı ziyaya maruz tutulan yara· 
ların az zamanda ve kendi kendine 
kapandığı tecrübe edilmiştir. Japon-

ların Avrupa ile temas etmedikleri 
zaman da bir kaç asır evvel yara· 

Jarı kırmızı bir bez arkasından gii· 
neşe maruz bırakarak tedavi ettik· 
leri anlaşılmıştır. Bizde lohusalarda 

kırmızı renge ehemmiyet :verilmesi· 
nin bununla alakadar olduğunu tah· 

Nüfusumuz muhakkak 
iki milyon arttı 

Ankara: 7 (Türksözü muhal:ıirin 
den) - Umumi nüfus sayımı gü· 
nünün yaklaşması dolayısile istatis· 
tik umum müdürü Celal Aybar 
birkaç güne kadar Ankuadan şeb· 
rimizc gelerek y~ılan hazırlıkları 
gözden geçirecc-ktir. 

Şimdiye kadar yapılan istatistik 
lerc göre memleketimizin nüfusu 
bir senede, binde 22 nisbetinde art· 

maktadır. Böylece her sene 350 bin 
yükselmekte, 35 senesi sayımından 

beri g~çen beş sene zırfında ise 
2 milyon arttığımız tahmin edilmek 
tedir. 

Çünkü Balkan memleketierinden 

de birçok muh1cir gelmiş, Hıtay da 
ilhak o'urımuştur. 

Bu arada fstanbulda büyük bir 
talebe akını olduğundan İstanbul 
nüfusunurı da tezayüt etmiş olduğu 

görülecektir • 

Yüz kuruşluklar 
Piyasadan kalkacak 
Ankara : 7 (Türksözü muhabi· 

rindcn) - Gümüş 100 kuruşluklar
dan sonra gümüş bir liralıklar darb 
edilmiş ve bu suretle piyasada ayni 
kıymette iki cins para tedavül etme. 
ğe başlamıştır. 

Bundan do~acak mahzurları ön
lemek üzere gümüş yüz kuruşlukla· 
rm piyasadan k:tldırılm ısı hükumet· 
çe kararlaştırılmış ve Mal sandıkla· 
rına lazım gelen tebligat yapılmıştır. 

Ancak gümüş yüz kuruşlukların 
piya>adan sür'atJe kaldırılmasını te· 
min etmek üzere Vekaletlere merbut 
daire ve müess~seler veznelerinden 
toplanacak gümüş yüz kuruşlukların 
tekrartedavül mevkiine çıkarılmıyarak 
Mal sandıklarına tevdi suretiyle teb· 
dil edilm~leri zıruri görüldüğü Ma· 
!iye Vekaletind!n alik1d1rlara bil
dirilmiştir. 
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Ne kadar yazık ki adamlarına güven· 
miyorsun!. Ey prens, zayıfın dostları 

zayıflardır! Bunu bana kuşlar gelip 
söyledi!.. 

- inanıyor.um! .. Fakat şimdi ben 
sana sorayım!.. Sen bir köylü kızsın! 

Yıllarca zengin ve kuvvetli bir pren· 
sin karısı olarak ömür sürdün, gün 
gördün. Şimdi banıı, benim yaptığım 
şeyler hakkında sual sormağa nasıl ce· 
saret ediyorsun?!.. 

- Senyör. bana cesaret veren 
sevgimdir. Fakat mademki aşk günle-

ko~o 
ri geçmi~tir. Artık itiraf edebilirim. 
Şimdiye kadar sizden aslımı saklamış-
tım. Ktymetim, sizin gözlerinizin z vki 
olarak kalmasını isterdim. Bugün ma· 
demki gözleriniz benden zevk almıyor. 
hakikati ortaya koyabilirim. 

Ben bir köylü kızı değilim. Benim 
babam Norveçi yıllarca idare el[llİŞ 
kral Sigıırd'dur. Anam da kraliçe Brun 
hild'dir. Kahraman Sigurd'un ci\navar 
fafnerle olan cengini bilmiyen varmı· 
dır? Söyle bana, senyör, Upsala kra· 
tının kızı gönlünüzde bana ayırdığınız 
yeri doldurabilecek midir? .. 

-Niçin? .. Bunlan benden niçin 

min etmek mümkündür , 
Menekşe rengi ziya nebatların ~ 

inkişafını durdurmaktadır • Bu mu· 
kabil iltihapları teskin etmek husu· 
sunda büyük tesiri görülmüştür. 

Sarı ziyanın b.aş1ı başına bir hu
susiyeti olmadığı, diger renkli ziya. 
farın cümlesinin hassası az çok haiz 
olduğu anlaşılmıştır . 

Bilhassa Amerika doktorları, renk 
sun'i ziya usu1iyle tedaviden istifade 
etmektedirler. 

Diger taraftan, Alman kimyager· 
leri bildiğimiz boyalarında renkleri 
hesabiyle bir çok hastalıklara iyi 
geldiğini tes~it etmişlerdir . Eğer 
bu boyalar yenilip yutulabilse, mik
roplu hastalıklardan bir çocuğunuıı 
hiç bir tehlikesi kalmıyacakm ş. 

Şim :ii Almn ki nyagerlerinin ilaç 
gibi ağız fan alınıcılc boyalar yap. 
mata çalıştıkları , buna muvaffakı· 
yet hasıl olur.sa m;kroplıı h 1stalık 
fardan çofunuil yalnız teşhisi laı:ın· 
gelec~ği ondan sonra doüor teda· 
visine ihtiyaç kaim ıd1n boya ilaçtan 
almakta geçeceği bildirilmektedir • 

Bir b=raat kararı 
Şl!hriınide p ım 1'< tic ıretiyle ve 

ihracatiyle m ~uul Bıy Vıtalis lski
nazinin bir belediye memurunu tah· 
kir suçuyla tevkif edildiği ve cür
mümeşhut mahkemesine verildiğini 

şebrimide çıkan bir gaz~te yazmıştı 
Evvelki günkü duruşm1da ıuç 

sabit görülmediğinden mahkeme Bay 
V ıtalisin beraatioe karar vermiştir. 

Acıklı bir ölüm 
Belediye fen dairesi memurların

dan Bıy S1id'ın refikası ve çiftçile · 
rimiden Tahir Pam'.!kç ıı:ıun kızı ya· 
pılan ameliyat neticesin Je genç ya· 
şında vefat etmiştir. 

M!rhumeoin cenazesi pazar gü. 
nü akrabaları ve sevenleri tarafın
dan · kaldırılmıştır. Ô.üye tanrıdan 
rahmet diler. geride kalanlara baş 
sağlığı temenni ederiz. 

sakladın?!.. Niçin yıllarca Kraka diye 
bir köylü adı ta~ıdın? Senin asıl adın 
nedir? 

- Benim ac;ıl adım Eslog'dur. 
Kraka adını; bana bakıp büyüten köy
lü analığımla babalığım takmıştır. 

Vikinglerin reisi bu sözlere inan· 
madı. Soguk ve çekingen duruyordu. 

Kraliçe ağlıyarak devam etti: 
........ Bana inanmıyorsun! .. Fakat sı

na dördüncü bir oğul doğuracağım. 

B:.ı oğlanın gözlerindeki hareler ara· 
sında kral Sigurd'un hatırası olarak 
bir c navar resmi bulunacaktır. 

Regner karısını kucakladı: 
- Sevgili karıcığım... Ben delir

mişim galiba? Dedi. Beni affet. fiiçbir 
kadın gönlümde bir saçlarına bürünüp 
çırılçıplak gemime gelen kadının yeri· 
ni tutamaz! 
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Kiraya verilecek bahça 
Adarıanın Btylik damı mtvlciinde içinde meyveli portakal ve ~uı lcr011 

yeni dünya nar, elma, üzüm vesair •taçlan ve iıler halde bir 111otöf 
tulumbası bulunan eskiden Dıblan zade adiyle maruf 70 dönüm 
kiraya vcriltcıktir. 

isteyenlerin Borsa civarında tüccar Sabri 
olunur. 8-9-10 12393 

Doktor Muzaffer Lokm 
Seyahatten dönmüştür ve h'er gün 'muaye" 

hanesinde hastalarını kabule başlamıştır. 

ilin 
Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 - Y erattı kablo tesisatı dolayısile bozulan T totuvarlarıo eski 
linc ifratı için hafır, Grobeton ve tefriş işleri açık eksiltmeye kon111

8 tur. l§in muhammen bedeli 1281 lira ve muvakkat teminat 96 lir• 
ruştur. 

2 - Eksiltme 19.10.940 Cumartesi günü s.ıat 11 de Adanad• 
hın P. T. T. Müdürlüğü Binasında alım Satım komsiyonu tarafınd•P 
pılacaktır. 

12363 29 - 4 - 8 - 12 

TürksOzü Gazete ve Matbaa 

' ~ . 

. - - . --. - - . _; . - ~ .. ~- .. - ' . 

T •• k •• •• G İ • Okuyucularına, dünyanın her tarafında ur sozu aze esı: vuku bulan hadiseleri günü gününe verir • 

• 
Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ür ksÖ zÜ Matbaası: rita, Bilumum Matbaa İşlerini Türkiyede 

~========~~======= mevcut matbaalara rekabet eder derece
de tabeder • 

• 

<CüDt Kosmo a 
a 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( T ürksözü J 
Mücellithanesinde Yapılır. 


