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BiRiNCi KANUN Pa~ Caddesi 

1940 T clefon : 315 

-- z -- Sahip ve Batmuharriri 

FERiD CELAL GUYEN 

Sayısı her yerde 5 kuru' GÜNDELiK SIYASl GAZ ETC: 

Kuruluş Tarihi : 1 KAnunusani ~1924 

OnaHmcı yıl - ,&afı : 4900 

.BÜYÜK İNŞA FAALİYETİMİZ 

VA 
İNŞA 

)
Van: 9 (Türksözü muhabirin-
- Tabii hadisat neticesinde 

raf ve telefon hallarıııın inkıtaı 
lltıdcn yapılan nıııhabcratı te-

1,ı n aksadiyle miiı aknlftl \'CLfıL
anda üç kilovat kudretinde e· 
Verici bir telsiz istasyonu in· 

Ilı kararlaştırmıştır. 
Y .ının en müsait bir köşesinde 
~stasyon kurulacak ve istasyo 
1darc edecek memurlar için 
eıgahlar ve bürolar tesis edi-

ktir 
,Söylendiğine gihc, Vekalı-t 
nl rdc Va11a bır fen heyeti 
erecektir. Yapılan tahminler 
lelsiz istasyoııuıııuzun ilk ha· 

~kadar tamamlaııacagı, i~lemc 
aşlayacağı merkezindedir, 
1'ürkso1ü: Evvelce de yazdı· 
ı~ gibi Yandan mada Erzurum, 

TELSİZ 
EDİLİYOR 

• 
1 

Qrbakır ve lzrnirdc de bu tipte 
~ istasyonlarımızın kurulması itlaşmıştır. İtolynnlurın bombardıman etli~ı t .. kc:n<l<:riye doklarından bir görUııUş 

Mısır İtalyayı 
paotesto etti vamızda 

inkişafı 
arıcılığın 

yolunda 
BUGÜN ELDE EDiLEN BAL YE BALMUMU iLE 

ARI KOVANLARI ADEDi TESBIT EDiLDi 

Urkiye kara 
tün dostudur 

riil k\er bunu bize 
isbat etmişlerdir 
--

~'11S'IN BiR MAKALESi 

Saimbeyli, Feke ve Kadirli 
kazalarının 940 yılı arı kovanları 

adedi ve hu knvaııl:.ı.r111Ik.eır1,,. .. 
aııcn oaı ve ı>arınun'iu ıı uan vı· 
layetçe bu kaıalanmızdan ~orul
ınuştur. Vilay tin suallerinde mez· 
kur kazalardan cevaplar ve cet 
vcller gönderilmiştir. Gönderilen 
cetvellerde gösterildiğine göre Sa· 
imbeylide 1419, Fekede 900, Ka· 
dirlide 5000 an kovanı vardır. Bu 
kovanlardan Saimbeylide 1860 ki
lo bal, 405 kilo balmumu, Fckede 
6000 kilo bal, 800 kilo balmumu 
Kadirlide 8000 kilo bal, 1000 kilo 

Kahire : 9 ~ A A. )- E'ch· 
ı anı gazete.s• ni•ı y •. 1,lığına göre , 
lskcııdcriyt'Vc }'<tpıları nılıteaddit 

hnwı laarru7.li.r ınd n dolaı ı Mıc;ır 

hüku neti lıa:yrıyı pıv!esto cımiş 
ve y p•I; n has "' ıhmn ı zrni .11 i 
isi em iş• ir . 

• ·- 4-1 ..... ___ ıl_ 

büyük hücum 
Londra : 9 ( a.a ) - 'Alınan 

tayyarelerı tarafından Londra ve 
civar bölgelerle Cenub sahillerine 
büyük bir akın yapılmıştır. Düşman 
tayyareleri bi• çok binaları ve aile 
meskenlerini hasara uğratmışlardır. 

Dün gece yapılan bu hücum 
ve mukabil hücumlar sabaha ka-
dar devam etmiştir. 

SX2Q & 

r·-· ..... ---------·~ 
f ltalyaGaki 

iKTiSAT HAFJASl MfJN'\SE1JETILE 

! j:::.~:, ::!~:~:-
* D. N. B. ajansı Roma
* dan tebllj edlyor:ltalyan 
i deniz genel kurmay baş-

Başvekilimiz yarın 
bir nutuk v&riybrlar 

ı 
kam Amiral Domenlco 
Kavanyurl kendi lstejl 
Uzerlne vazifesinden af 

1 
edllmlştlr • 

Roma : 9 ( A. A. ) -
Kral taraftndan imza edl-! 
len bir emlrnaıne ile I 

' ' $ vazifesinden çekllen de- ! 
• nlz genci kurmayı Do-

' * menlconun yerine Aml-
$ ral Art~ıru Ricardl tayin f 
i edilmiştir • 

... -------··---· 

Ankara : 9 ( Türksözü muha· 
birinden ) - iktisat ve tutum haf
tası önümüzdeki çar,şamba günü 
Başvekilin bir nutkiyle açılacaktır. 
Bu münasebetle Maarir vekaleti 
tarafından bütün okullara bir ta
mim gönderilmiştir. T8mime göre 

ilk okullar hafta i~risindeki bütün 
dersler ( Ekonomi ve Tutu• ) 
mevzuu etrafında toplry~caklıvdır. 

Her ilk okul bir yemi~ giinü, 
bir müsamere ve konferas giinü 

(Gen i uçuııcU soyfat.ln) 

1 

Şehirde hiç bir madde 
buhranı mevcut değil 

Va\in11z 
hitabe•ı 

Faik Üstün dün 
şu beyannameyi 

Adanalılara 
ııefretwniştir 

1 - Mcmlekeotimize hariç· 
ten gden petrol, benzin, .Mazot 

gibi mayi mabrokatta buhranı an

dmın bir hareket ıve telif gôrUl· 

mıı:ktc ve bazıla.-ı g&ya b'ir ihti· 

yat tedbirı gibi fula sal!lamak 

kııygıslyle bu maddelc~İn mutllttııc 
ustun ll!Ubayaalar yapmaktı\dır. 
Tetkilllerimize göre bu yıl bu mad-

d uıu ve şu halde buhrana benai· 

yen vaziyetin bizıat halkln teli· 
tından •• valiıtirn alıt vcritinden 

doıdu~u anlaşılmaktadır. Y1ıkıek 
ve sclabiyetli makamlarla yapılan 
temaslara göre <le Turkiyem~de 
bir mayi mahruklar buhranının asli 

mevcut olmadııı ve olmıyacagt 
ve bu m a d a e l e r i n sevk 
ve tcvziindeki zorlıik\ar da gide· 
rildiğinden buiıilan böyle lier ye· 

YUNAN - ITAL YAN 
~AbJHAREBELERI 

Yunaiilı'lar 
Erglrl ve 

LBdaka1eyl 
zaptetll le r 

• 
ltalyanlar bir~ ••lze
me llırakara1l ..sc•111 et

rmt1"etRr ~k 1fiı1an 
as1<erl da 'Eten ordusu

na tesllm oldu • 

• 
Tepedelea ve Berat 
işgal edltmek Üzere 

Atina : 9 ( A. A. )- 43 nu
maralı :Yunan teblrti : Kıtaatııuız 
bütün gün c~phenin muhtelif mın· 
takalarıoda taanur; muharebeleri 
yapıııışhr. Bu muharebeler hlm~
miyle muvaffak olm~ ve Arft-1. 
vudluk arazisinde m6bim yeai 
mevzilerin tarafımız·ian ~fg..ili ;i}e 
neticelenmiştir. Ergiri tl!rhııi zapte· 
Ailm:.t:.. - .. 
man tayyarelerinin Letanl ıd111nı 
bomhardıman eUiti blnatarda 
hııfıf hasar oldutu. fakat insanca 
zayiat bulunmadıtı bilditilmekte· 

dir. 
,\ıina : 9 ( A /\.. )- Erıiıi 

Londra : 9 ( a.a ) - Türkiye 
ticari anlaşmadan bahseden 
ltıis gazetesi başmakalesinde 
tı yazmaktadır: 

11 lngilterenin bu kadar azim· 
dostu olan Türk'.ye ile Ticaret 
İni çoğaltacak olan her türlü 

balmumu elde edilmiştir. Bu rakam 
lara nazaran üç kazamızda bulu
nan arı kovanı adedi 7319, alınan 
bal miktarı 15860 kilo ve 2205 

kilo da balmumudur. Bu kazala· 
rın hudutları içinde Saimbeylide 
14, Fekede 13, Kadirlide 65 ol· 
mak üzere 92 köy arı beslemek· 

İngiliz tayyareleri de bu hücu· 
ma mukabil olmak üzere Almaı ya· 
yı ve Alman istilası altındaki muh 
telif noktalara şiddetli akınlar yap-
mışlar ve bilhassa hücumları Ber· 
!in üzerinde teksif etmişlerdir. Ha· 
ber alındığına göre, hücum o ka· 
dar ııni olmuştur ki, sı~ınaklara 
kaçamğa fırsat bulamıyan bir çok 
kimseler öimüş ve yaralanmıştır. 

re kafi miktarda msl y~ti~tirile· 
c··~ tebarUz etmektedir. 

2-Viliyetiaıizde lıir de lı..ömUr 
ve odun bahranı varmı~ gibi bir 

vaziyet ihdas edilmektedir. Kendi 

vilayetimiz dali~linde imal eöile· 

gelen bıı giöi mıatleler hakkında 
butun tedbirler almmıt ve bunla

rın piyasadaki mikdarı her gUn 

artmakta bulunmuş olup önUmUz· 

ıehrioin Yunan kıtaalı tara.hndan 
İffral edild;ti dün saat 18 de uaıu 
mi emniyF,t naıartli ter~ın<lan 
tebl~t edilnıif Ur • Bütün memle· 
ketin donatalaıasını emreden bu 
tqblit Atinada oldutu .gibi bütün 
Yunanistanda taıif elliimeY. .tez.ıı· 
hüratla kar.ŞJlanmışhr . Saatin fCÇ 

olm~sına ve şebrln karartılant 
bulunrt\asırta rapen halk kral 
ve Gf'neral Metaksaın a\kışlamaş· 
tır. Bütün kiliselerin çanları Ç!l

lınmıştır. Halkın teıah~rcltı rece 
geç vıkla kadar devam etmitt\r. 
Milli marşı ııl;yleyen bliyük bir 
halk kütlesi Genel Kurmayın önü· 
ne gıderek Kralı alkıılamıttır . 
Kral ve sonra <fa 1'letakaaıl bal
kona çıkmışlardır • Her tarafta 
emsalsiz tezahürat görülmektedir. 

İtler lngilterede har retle kar 
caktır. Temmuzda Fransanın 

llıetinden sonra herkes İngiliz 
atorluğunun günlerinin artık 

•lı olduğunu zannettiği bir sıra· 
'türk hükümeti taahhüdatına 

tedir. 

GENERAL DÖGO -
Li'N TEt<TlŞLERl VE 
YENİ BiR NUT1<U 

tt hususundbki azmini ve lngi · 
~e karşı olan. dostluğunu izhar 
1Şlir. Ru suretle Tür\.:ler kara 
dostu olduklarını lııgiltereye 
t etmiş bulunmnktıdırlar. 
lngııtere Türkiyen gıda mad· 
ti ile iptidai maddeler alacak
Quna mukabil Türkiye de biz· 
ınuhte\if malzeme, lokomotif, 
İryolu malzemesi, pamuklu, 
IU vesaire alacaktır. Bu madde· 
' İ~i ıstikamele doğru atılan ye 
birer adım teşkil ettiği gibi ln
t-Türk dostluğunun yeııi bir 
hürü olarak da büyük kiymeti 

ııQir. 

i; Alman vapurunu 
İngilizler zaptetli 
Vaşington : 9 ( A. A. ) -

t~sikanın Tampiko limanından 
' 1lan Alman ticaret V· puıJa 
\ •n 5035 tonluk ldervald va· 

'U Kuba açıklarında batmak 
ır. Bir lngiliz kı uvazör ünün 

\~laşnıakta olduğur u gören 

~t\tel'at vepura ateş vermiş· 
~' . lngiliz bahıiytli1eri hu 

\ ra çtkarak at' şi hPstırmaya 
•ııffa\c olmuşlar ve Alnım 
)tığını indirerek lngiliz bay· 

Ilı çtkmişlerdir • 

lngiltereden gelecek 
mani/ atura eşyası 

Tüccarların11zla l.,giHz mümessilleri arasında 
olan konuşma\ar bugünler de neticelenecek 

-------------
lstanbul : 9 (Türksözü muha · 

birinden) - lzmir kuru meyve ta· 
cirlerinden mürekkep bir heyet il~ 
İngiliz korporasyon mümessi.~lcrı 
arasında şehrimiz~e yaı?ılan mt~za· 
kereler müsbct bır şekılde netıce· 
lenmek üzeredir. İngilizler yeniden 
mühim miktarda kuru meyve ala· 
caklardır. 

Diğer taraftan manifatura_ t~· 
cirlcri ile lngiliıler arasında goruş 
meler yapılmaktadır. İngiltereden 
5 milyon liralık manifatura eşyası 
getirilmesi hususunda ~nlaşmışlar· 

---------
ınütareke 

dır. 

ita\ yan 
konıisyouu azalan 

Londra: 9 ( A. A. )- Tay· 
yare i'e Suriyeye gitmekte olan 

lta1yan mütareke komisyonu aza 
larından ikisi tayyarenin kazaya 

u~ramasa neticui ölmüştür • 

Breste akın 

lngiliz tayyarelerinin 

şiddetli booıbardımanı 

Londra : 9 ( A. A. )- lngiliz 

tayyareleri Brest doklarına en 

şiddetli hücumlardan birisini yap 

mışlardır . Deniz mektebi , hı"ın 
ve !oryan yolu hoyunca bombar 

<.Umanlar yııpılmış , yangırılar çık 
mıştır. 

Şehpenderin katıllf-ri 
Londra : 9 ( A. A. ) - Suriye 

şef erinden Doktor Şehpenderin 
katilleri Suriyede muhakeme olu 

nacaklardır. 

Londra : 9 ( A. A ) - Hür 

Fransııla• ın tebliği : General Dö 
gol lngiliz limanlanna giderek ln

giliz bahriyesiyle müştereken ça· 

lışma~a gelen Frs nsız gemilerini 

ziyaret etmiş ve bahriyelileri tef 
tiş etmiştir. Oögol hür Fransızlar 
deniz mektebini de ziyaret etmiş 
ve mektcb müc1üıüne tcbri\.te 

bulunmuş ur . Dögol dün akşam 
da hür Fı ansız kuvvetlerine rad· 

yoda bir mesaj vermiştir . 

deki aylarda mebzul bir hal ala· 

cağı muhakkaktır. 

loıdi butun ntandaşlarıma 

kendilerini beyhude :aabm~tlne 
ve telAşlara duşuren vtı liukame 

tin de vazifesini z<'rlaşbran mev· 

simsiz alış yerişlerden ve hare· 

kt:tlerden 8a\uomalarını ve me· 
deni bir milletin mUmtaz vasıflı 
fertleri olduklarını göıstermellll'ini 

öAUtlerim. 

CEYHAN TAŞTI 
Bir kısım araziyi sular kap\a<lı 

Bir kaç gUndcnberi bölgemize 
fasılnlarla ya~an yıı~murlardan 
Ceyhan nehrinin 3 metre 45 !lan· 
tim ,ukseldi~i haber alınmıştır. 
Sel halinde Ceyhan nrhrine karı· 
şıın sular, nehrin bu seviyesinin 
biraz do ha yukscl( ceğini göster· 
mekhdir. 

Bir k1 .. un arazi snlar altında 
kalmıştır. Hasar ~enUz malam de' 

gildir. 

Bulgar-Yugos1av m'Ü -
nasebetleri meselesi 

Belgrnd : 9 ( A. A. )- Lub
liyana Üı.iveultesi talebeleri bir 
beyanrame neşredertk Bulgar -
Yugoslav iyi münasebetlerine mü· 
zahe,et edtcelC.lmni bilaifmjşler 
dir • 

(Gerisi uçbncU sayfada) 

< 

Atinanın beyaz ,ı(itabı 

Atina : 9 ( A. A. ) - ~unan 

hükümelinin norertitl beyaz ki· 

tab , 1talyantıtın geçen ıd\mfn 
Nisanındanberi Yunanisıana ltarıı 
hücum etme)İ tasavvur etttklerini 

göıteren bir çok nutuk ve hıcli· 
ıtl~ri 1e9a,ilı .ıttirnitk1!dir. 

Amerikaaaki harekit 
Kahire : 9 ( A. A. )- lngiliı 

.!!!!rgihı tebliti : Garb çölünde 

luwvetlerimi:ı;n ileri unaurları re· 

nit :bir cephe üzerinde dijf i .. anla 

temas halindedir . Sidiberani oe· 

n®uftml bh çarpııma«la 500 ltal

yan uiri alM. Sücf an cephesinde 

keşif, topçu müsadeıneleri oldu • 

Direr cçhelerde biı.-r )'Oktur. 



BUGÜNKÜ 

ÇİN 

Mareşal 
ŞAN- KAY ·ŞEK 

ve Karısı 
• 

Çin ihtilali 
nasıl başladı? 

Çinlilerin mukavemeti 
nasıl devam ediyor? 

Her öğle sonu Çung · King'in 
kesif ve kırmızı bir toz tabakası 
ile örtülü yollan üzerinde sür'atle 
giden bir otomobil görünür. Şo
förün arkasında tek başına oturan 
bir adam vardır : Çan - Kay - Şek; 
Çin Cümhuriyetinin icra Heyeti 
Reisi. Hakikatte Çin diktatörü. Si
nirlerini yatışbrmak için hava al
mağa çıkmıştır. 

Çehresinden hiç bir şey anla
ma~a imkan yoktur. Hiç bir kimse 
hiç bir zaman onun yüzünde her 
hangi bir heyecanın izlerini farket
me~e muvaffak olamamışlardır. 
Dünyanın en mahir, en meşhur 
gazetecilerinden bazıları diktatör
lerin en ketumu olan Şan - Kay • 
Şek'ten heyecan verici bir mülakat 
alabilmek için çalışmışlardır. Fakat, 
Çinin milliyetçi şefi her defasında 
da gazetecilerin ümidini kırmıştır. 

Şan - Kay - Şek bu kül rtnkli 
otomobilin içinde de mütemadiyen 
düşünmekte ve hadiselerin bilan
çosunu yapmaktadır. Çünkü, bütün 
dünya hadiselerinin, büyük millet
lerin vaz'iyetinde vukua gelen bü
tün dekişikJiklerin onun üzerinde 
tesiri ve akisleri vardır. 
"· c. X'.ung'dan alır.' -.- ı..... t.._ 

Şan · Kay - Şek kendini ve sıh
~~bnı. da düşünmektedir. Vücud 
ıtıbarıyle o hiç de~şmemiştir. Sa
kalı ve bıyığı kaıınmış bir çehre 
ince dudaklı, elmacık kemikleri ha: 
fi!çe ~~n fırlamıştır. Üzerinde ba
~t bır uniforma vardır. Ne elbise
sınde sırma, ne de göksünde nışan 
vardır. Su - Yat . Sen zamanınd 
basit, küçük bir zabit idiyse b ~ 
gün de öyle kalmışhr. u 

Altmış yaşındadır. Dört sene ev
vel kaçırılarak konduğu hapisane 
sıhhatı~ı çok bozmuştur. O zaman
danberı taşıdıjı demir korse . . k yı ye-
nı çı armışhr. Çinde insan çok 
~~nç. ve . çok sür'atle ölür. Bunun 
ıçındır kı Şan - Kay - Şek'te şimdi· 
de~ halefini seçmiştir : General 
~~1 

.' Çung • Hsi. Ve halefine ver-
ıği parola ıudur : Daima müca

deleye devam ve Japonları Çinden 
kotmak .. 

BAŞBA,A: 

ol ŞÇan · Kay - Şek yeni merkezi 
an ung -King'e geliyor. 

Merkez olarak evvela Nankin 
s~nra ~~ Hanku'yu seçmişti. Çung
~~~g ıçın~e yaıattıtı tezadlar iti
uanyle dunyada b. . "k . 
d" y . ıncı bır şehir-
ır ang- Çı. Kian h . 

ca bir tak . g ne n boyun-
ım rnerdıvenlerd "b 

olan sokaklarda k ~n. ı. aret 
k annca gıbı ınsan 

aynar. Fakat, şehrin dı 
lerinde çelik _ . ş mahalle-

ve muhımmat f abri 
kalan da hani, hani İflemekted· . 

Şan ·Kay - Şek, evvela şa:.r. 
hay ve sonra Hanken'den akt 
derek burada kurdutu bu~ b~-
k 1 - - d a na arın onun en gururla geçer. 

Mareşal eve döndütü zam _ 
1 

an 
on uç sene ~vve evlenditi 2'Üzel 
Song - Meı - Llnfj her zaman 
taşıdığı basit bir Çin elbisinin için
de güler yüzle bulur. 

O andan itibaren kankoc. 
politikayı tamamiyle terk ederler. 
Felsefeden içtimai meselelerden 
konuşmağa başlarlar. Song . Mei -
Ling'in hınstiyanlıta olan alikClSI 
ihtiras derecesindedir. Kan koca 
hınsti yan dırlar. 

Modern Çinlilerin hepsi gibi 

Bayan Şan - Kay · Şek 

Şan· Kay - Şek de 1911 ihtilalin
den yetişmedir. 

Bu tarihte cenubtan gdmiş 
gözlüklü ve küçük yapılı bir 
adam; 

Sun - Yat • Sen bir kaç saat 
içinde Çinlilerin tapınır afüi 

hürmet ettikleri Ming hancdnnı
nı süpürmüştür. 

Sun • Yat - Sen memleketine 
sadece bir rejim (Cumhuriyet), 
bir parti ( Kumintoni' ) ve ihtilal 
prensiplerini vermekle kalmamış 

kendinden sonra Çin tarihini ya· 
pacak adamlan da bularak bırak
mıştı. 

Sun - Yat . Sen'n gözdesi 
iki adam vardı: 

Vang - Çing - Vei ve Şan· 
Kay - Şek. Fakat bunlardan da 
Vang. Çing. Vei'yi tercih ederdi. 
Bu adam bugün Japonların Nan
kinde kurdukları hükumetin başına 
geçmiştir. 

Fudbol lik 
maçları vaziyeti 
Altı takım arasında 
yapılan son maçlar 

Pazar günü şe bir stadyomun 

da yapılan maçlarla lik maçla· 
rının dördüncü haftası da niha-

yete ermiş oldu Bu haftaki maç 

lar geçen haftaki maçların vtr· 
diği zevki vermemf kle beraber 

beklenilmedik neticelere varıldı 
ve aralarında çıkan bir münazaa· 
dan dolayı Malatya Mensucat 
takımı ile Ot mirspor!ulaı ın maçı 
ikmal edilemedi. Bu maç esna· 
sında münazaa çıkmasında ve 
maçın yarım kalmasında biraz 
da Kenan Gülgün'ün hakemlikte· 

ki zayıf idaresi amil olmuştur. 

Bu maç gelect k haftaların birin· 
de tekrarlanacığı gibi ttcziye 
edilmesi lazım gelenler de ctza 
hey' etine verilmişlerdir. 

idman Yurdu ve Seyhan ma
çın :la ise 2 - 1 ldmanyurdu ma 
çı kaybetmiştir. Bu maçı Yurd
ular pek ala kazanabilirlerdi. 

Fakat Liseyi n"'asıl olsa yeneriz 

tarzında kendileıine fazla güve· 
nerek tedbirsiz ve biraz da dik-

Sun. Yat - Sen'in zamanında 
Haiman Adasında Çinin en garip 1 

adaınlanndan biri yaşıyordu : 

katsiz davranmış olmaları, ka 
z ımmalaıı muhakkak olan puvan 

ların ellerinden kaçmasına mal 
Jones-Song kencliğinde, Ame

rikada Baltimor şehrinde ayak sa
tıcıbtı yapmışb. 

Hıristiyanhğın mistisizmine ka
pılarak ecdadının dinini terk etmiş 
hatta bir de kilise tesis etmişti. Fa
kat bu oıtun büyük bir servet 
yapmasına mani olamamıştı. Üç 
kızı olmuş ve memleketine dön
.... ;_;.,.;; loıt,. hıırada modem Cinin 
mışlerdir. 

. En büyük kızını bugünkü Çi
nın lııanisi sayılan Sun-Yat-Sen 
ikincisini milliyetperver Çinin Ma· 
li~e nazın olan Kung, en küçükfi· 
nu ne Maraşal Şang-Kay- Şek al
mışhr. 

SUN - YAT - SEN 
den aonre : 

. . şang·Kay Şek'in hayatında bu 
ızdıvaç sadece hissi bir safha ol
~mııtır. 1927 yılında Song aile· 
sıne intisap etmekle hakiki rolü· 
ne de başlamış oluyordu. 

Evveli, bu suretle iki sene 
evvel ölen Sun-Yat-Sen'in baca
natı olmuıtu. Ve sonra bilhassa 
eski ayak satıcısı olan Song'ın et 
rafında tecısüs etmiş garip bir ser
vet ve nüfuz kudretine sahip olu
yordu. 

Simalden cenuba, gerek ja
J>?nlınn i~titisı gerek millr Çin 
hukuınetinin idaresi altında olsun 
bütün Çinde bir takım küçük 
bankalar vardır. Dünyanın, kumar
cı oldutu kadar da en muktesid 
insanlın olan bütün Çinliler para
lannı bu bankalara yatırırlar. işte 
bütün bu bankalar Song ailesine 
aittir. Ve bu muazzam müesseseyi 
Song'ın en genç damadı doktor 
Kung idare eder. 

olmuştur. 
Ziraat Lisesi ile Seyhan ta 

kımı arasında geçen maçı da 

1 · O Seyhitn takımı kazanarak 

3 puvan almış oldu. Şimdi ku· 
lüplerin puvan vaziyetlerini gös·. 

teren şu cetvele bir göz gezdi· 
relim: 
Knlnnler Puvan 
Milli Men. 3-2 1·0 12/7: 8 
Lise 3 ·2 1·0 5/3: 8 
Yurd 3 ·2 O 1 7/3: 7 
Seyhan 3 1 l ·1 2/3: 6 
Demir~por 3·1·0·2 4/ 10: 5 
Malatya M . 3 O 1 2 6/11: 4 
Toros 3-0-1 2 4115: 4 
Ziraat L• 3 ·0·0 3 317 : 3 

Görülüyor ki Muallim M,k
tebi takımı en başta, Milli Men· 
sucat takımı onran sonra, Er· 

kek Lisesi de üçüncü gelmekte
dir. Bugünkü vaziyete g 3re Lise 

talnmı İşi biraz >o' una koymuş 
görünm~ktedir. Malatya Men 

suoat ile Demirspor ise Seyhan 

ile Yurt takımlarından sonra 
gelmektedirler. 

Ôğrenditimize göre Cumar. 
teai günü Malatya Mensucat ta · 

kımr ve Ziraat Lisesi arasında 
yapılan maç da tekrarlanacaktır. 
O maçta hakem Abdi Atame r'ın 
oyun esnasında Ziraat Lisesi ta

kımından b!r oyuncuyu uyun ha· 
rici ederek bilihere takıma af · 

mış olması bu maçın tekrarJ~n · 
masını İcab ettirmiştir. Bu vazi· 
yet tabii Malatya Mensucat ta-

kımı için~ iyidir. Fudbol 
ıhkisnına göre rumi ltm"slar 
da oyundan çıkarılan tir oyun
cu takıma tekrar alınamaz. 

vimli bir propagandacı olan karısı 
lngiliz müşaviri Donald, Rus as· 
keri müşavirleri ve dünyanın 
her tarafından gelen yardım 
ve yardımcılan ile Çine bir 
ordu, bir teşkilat vermeğ'e ve 
memleketin vahdetini yapmağa 
muvaffak olmuştur. 

iKTiSADi BAHiSLER 

Kümes, .hayvanlarının 
adedi tesbit ediliyor 

ihrııcat 
vaziyeti 

IE>J Bu hafte.nın ih•afc•: UQ 
~ milyon liradan ~t. b 

yalnız evvelki JÜ° 
tanbul limanından ır.uhtefif 
leketle. e bir milyon küsür I~ 
ihracat · olmuştu Bu yekt1nıJll 
derec~de kabarık otrnı;sıolll. ışık Ceyhanda 

maskeleme işleri 

Gaz meselesi 
Ceyhan : 9 ( Türksözü mu· 

ha birinden )- Ccyhanda ışıkla · 
rın karartma ve maskeleme ame
liyesi muvaffakıyetle devam et
mektedir. Alakadarlar, her gece 
kasabanın dört tarllfıoı gezert-k 
çarşıdaki umuma mahsus ma· 

hallerle evlerde, ışıklan karatma 

ve mask•ltme nizamname!lioe 

muhalif hareket olup ofmadığı 
tetkik ve kontrol edilmekte.:lir • 
Taşradan S[elen yolculann an
lattığına nazaran , Ceyhandaki 

ışıkları karartma ve maskeleme 
işinin daha muntazam ve iyi ya. 

pıldığı söyltnraektedir. 

Ceyh :ı nda henüz elektrik te. 

sisatının bulunmadığı malumdur. 

Bu yüzden bütün halk evlerinde 

1 veya 2 numaralı petrol lam 

balan yakmaktadır . Kasabada 
unaflarda satılık gaz yoktur . 
Anca1' belediye getirttiği bir 

miktar gazı halka yarım veya 

bir litre olarak - tevzi etmekte
dir • G:u tevzi edildiği vakıt 
halkm yarım litre gaz almak 

için birbirini çiğnediği ve kimi· 

nin tlinde ki şişenin yere düştrek 
h:rıh'~Kuu \o'aaınn 1mu~ 

edilmektedir . Adana gibi elek· 

triği mevcut bir Şl'hirde gaz bu

lunurken , maalesef elektrikten 
mahrum Ceyhsn gibi bir kasa· 
bada gaz buhranının halen de 

vam etmesi hiç de doğru olmasa 

gerektir. Hele bu halin köyle· 

rimizde de aynen devam etmesi 

dolayısiyle ihtiyar heyetlerinio, 

köyleri balkı İçin gu alabilmek 
maksadiyl~ Adana ve Hatay 
vilayetlerine gittiği haber alın-
maktadır . A lakadarfaqn Ccy· 

hıı nın gaz ihtiyacını temin te · 

şebbüsüne geçmeleri pek elzem
dir. - M. Selçuk 

Milli l\1ensucat himaye 
hiyetinin yardımları 

Milli mensucat fabrihsı ilk 
okulu talebe himaye hr yeti fa. 

Kadirli kazasında mevcut kU · 
mt:s hayvaolarının:miktarlarmı ve 
cinslerini gösterir dun vilayete 
bir cetvel gönderilmiştir. Bu cet· 
velden anlaııldığma göre bu ka
zamızda 140,000 adet tavuk ve ho · 
roz, GOO adet de Hind tavuğu 

vardır. Bu kumes: hayvaalarından 
bu y1l 250,000 adet tavuk yumur · 
tası e ide edilmiştir. 

Örnek bir hareket 

Konya : 9 (Hususi) - Şeb· 
rimiz tacirlerinden 8. Haşaş, cid 

drn örnek tutulacak hamiyet ve 

cömerdlik asarı göstermektedir. 

Erzincan faciasından başla
yan geniş ve devamlı ölçüdeki 

yardımlarım, canlı yekunlar için

de başta Hava kurumu, Kızılay, 

Çocuk esirgeme ve fakir aileler 

gilıi milli ve içtimai kurullar ol 
mak üzere müteaddit ttşekkülle 

re teşmil ve ayrıca cari bir he 

sııp küşad etmiştir. 

Muhitin bu kıymet fi yurdda. 

şa karş1 duymakta oldu~u haklı 
ve içten minn't ve sempatiyi, 
yurd ve Uıusa karıı fedakarlık 
gösteren'erin milletin kalbine tut 
tuğu derin se\.giye mücessem bir 

belge olmaktadır. - Barlas 

Okullar himaye 
hiyeti reisliği 

Şl"hrimiz lık o~ulları hima. 

ve hey_eti rrislia.ine kıymetli 
6 -••y"' •·~·-- ... •• :.Jb7 IUdUWUU 

Has, ikinci reislite Baş ötretmen 

Bay Tabsin Kumbaracı, vezne. 

daı lığa Bay Omer Başetmez, 
Murakibliğe Bay Hüsnü Yurdcu 

ve eczacı Abdi Rona, Azahkla 

ra da baş makin:st lay Mahmut 

Canberk, Do:Ctor Bahaeddin 

bebi, Amerik ya Basra Y 
1 

yaram milyon liralık bııdl 1' · 
yon gönderilmesi ve Al111'° '-d 
ya 250 bin liralık tütün se kta 
dilmesidir. ~tin 

Haf tanın diğer. ihracat 
deleri arasında taze balık da 
yük bir yel un tutmaktadır·, 
gıristan, Yunanistan , it• 
Ya 100 bin lirayı tecavüt. 

oıı cek derecede taze balık g 
rilmiştir. 

Bufgaristana saltı~ınııı l 
arasında portakal, susalll• 

zeytin gi i maddeler de ~ ıı 
maktadır. Bulgari•tana, 01• 

kadar yalnız bu maddeltr.., 

ınnda zeytin ihraç edilird~ 
takıl, deri, susam gibi rn.d _ 
rio ihraç edildiği ilk defa f 
müştür. . 

Bundan başka Bulg•11 

sevkedilrn taze balık yek~• 
her St'nt kine nisbetlc fa 

Taze bahklar BulgaristaP 
siyle ltalyaya sevkediJiyOI'· ~ 
lstanbul bahkç )arından uı~ 
kep bir heyet, Transit işl~fl 
kında anlaşma yapmak içil' 

garistana bile gitmiştir. . 

Son hafta içinde lı 
de deri, susam, keten to 
yumurta sevlcedilmiıtir. 

Netice itibariyle ıon b 
ihracat vaziyetinin diğer ~ 
ra mabetle dah:ı haretli bil 

re İçinde geçtiğini, kat'i 
ifade edebiliriz. 

SaimbeyJide 
deri fiyatları ~·, 
Saimbey!i kazası h3Y"'

11 

hayvan mahsulleri hakkılldl 

Y ı ngin , Osman Toparlak ve 

muhterem Ardıç'ın intihab edil · 

dikleri laaber alınmıştır. Yeni ida 

re hey' etine muvaffakiyetler di· 
leriz. 

dığımrz malu ııata göre. t:'ı 
ı zamızda haltn öküz derı91 . 

manda deri~i 16 , da"llıs 
Hasılatı Kızılaya v~rile- deriıi 8 , damız mand• 

cek sinema müsameresi 13, kasab intği derisi 7, 
Hasılatı tamamen Krzılaya derisi 2, keçi derisi 1, tiftik 

trrk edilmek üzere Kızılay haf- çi derisi 2 , at derisi 4 , bt 
fası münasebetiyle bu akşam j derisi 3, kısrak dcı isi 3 lir 

Alsaray sinemasında iki büyük ı ve ko) un derisi 150 , kuıll 
filmden mürekktp bir program risi 80, otlak dl'riiİ 50, ıııe' 
tertib edilmiştir. deri!ji de 15U kuruştıll 

Bu geceki programa a-öre J hl~aktadır • .. .. 
büyük Fransız :lrajediyeni Harri Bunlardan ba~ka sul~f 
Bor'un baş rolde göıündüğü "Aşk' losu 10: sade~ıt 100 , k 
ve şöhret,, isimli FranS1zca sözlü 65, yerlı peymr 40, bal 60;; 
Fransız filmi ile Silviya Sidney mumu 1~0, yapatı 100, ,t 
ve Henri Fonda'nın oynadıkları 125, keçı kılı 60 ve yudlll A. 
Türkçe sözlü " Günahsız katil- adedi 1 kuruştur . V 
l~r" . ad~ı his.si Amerikan polisiye Resmi dairelerde ; . 
fılmı gosterılrcektir 1 ı 

· den kömürü yakıl•' 
Et istihlaki 

kir, yvksul ve asker çocukların· 

dan 30 talebeye her gün sıcak 

yemek vermeğe başlamıştır. Bu 

fakir yavrulara sabahları Çorba, 

öğle yı mc !derinde iki porsyon 

sıcak yeıııek ve tatlı verilm,.ktc· 

dir. Mahmud Has gibi değerli 
bir reise sahib olan MiJıi mt n· 

sucat fabrikuı ilkolu himaye he 

ydini tu güzel hareketinden do

layı takdir ederiz. 

Bir kadının evine 
gece girdiler 

9~0 Yılı içinde ikinci Teşrin 
ayı sonuna kadar viliyet.mize 

batlı kazalardan Bahçede 240 ! 
koyun, 1400 keçi, 35 s•trr, 50 ı 
kuzu, 100 oğlak ve 15 dana ke ı 
silmiştir. 

Mevsim münasebetiyle 
mi daire ve müesseselerde'
balarda kat'iyen odun 1' .. 
yakılmımaaı alakadarlar• 

rilmiştir. Dairelerin sobal' .. 
- h .. , .. mun asıran maden ködlll 

kılacaktır • 

Song'ın kızı ile evlendiğinin 
ikinci senesinde ozamana kadar 
basit ve küçük bir zabit olan 
Şani' - Kay • Şek milli Çinin ha
kiki tefi ve Sun - Yat . Sen 'in ha
lefi olmuştur. Binnazariye Mareşal 
Sun -. : at· Sen 'in tesis etti fi hüku
met ıçın~e. bir~ nazudan başka bir 
şey detıldır. Amiri olarak hüku
met reisi Lin - Şen vardır. Fakat 
h~k~katta Çinin hakimi ve Çin 
millıyetperverliğinin sembolü ken
disidir. Nitekim Japonlar da onu 
Çin mukavemetinin ruhu ve ne 

bahasına olursa olsun ortadan 
kaldırmata ahdettikleri adam ola
rak ilin etmişlerdir. 

Şan Kay - Şek bunları yapar
ken uzak şarkın bütün ince ve 
başa çıkılmaz hilelerini kullanmak-
tan da çekinmemiştir. Meseli ilk 
önce komünistlere dayandığ-ı hal
de sonradan onlan katliama tabi 
tutmakta tereddüt etmemiştir. Ayrı 
ayrı baş çeken Çin generallerinin 
bazılarını para ile, bazılannı rütbe 
ve mevki ile elde etmiş ve bazı· 
larını da öldürterek ortadan kal-

Yozgatlı Abdullah oğlu Sa
dık Ôr~n adır.da biri Döşeme ı 
mahftltıosinde Duciu Ôzpınar'ın 1 
e~ine g_ece,ıcyin bırsıılık malcsa-
dıy le gırerıcen }'.akalannı ıştır. 

1 

Bir suçlunun 
mahkumiyeti 

Nafia [fen memuru Ruşen 
Ballun'ın ko!unu kırmaktan suç

lu talebe Kemal Betenmez hale· 

kında ıkinci asliye ceza mıhke · ı 
m:sinde devam eden duruşma 
dun sona ermiş ve suçlu üç ay 1 
hapse mabk4m edilmiıtir. 

Bakır ihtiyacır111~ 

fstanbul : 9 (Türksöıiİ. 
ha birinden) - Memleketi . 'İ 
mevcut ıınai müesseseleriCI ti 
senelik bak11 ihtiyacının tt:ı 
ne başlaomışhr. lhtiyıçt•? ~ 
kalacak bakırlardan mübtdl 

.. Şang · Kay - Şek iktidar mev
kı~ne geçdikten sonra on sene 
muteınadiyen sessizce çalışmıştır. 
Yanıbaşında mükemmel ve se- dırmı~tır. - Gerlal var _ 

Adliyeye verilen Sadık Ören 

in 15 gün evvel de ayni eve gi. / 
rerek bir tep~ i ile bir çift çocuk 

kundurası çaldığı anlaşılmıştır. ! mı Etibank taraf ndın ibrlf 
lunacaktır, 



'ııci sayfadan artan ) 

ijınanında kilise çanlarına 
ltrın düdükleri de karışmak

,f l(ofkoJa gezen Yunan·lngiliz 

Fransada son 
- - ---.. 

~ vaziyetler 
Halk edebiyatımızın 
antclojisi hazırlıkları 

Ankara : 9 ( Türksözü mu 
habirinden ) - Maarif Vekaleti 
bir halle edebiyatı anto!ojisi ba 
zırlamak üzere tetkiklere baş 
lamıştır. 

8.00 

8 03 

8.15 

8 30 

ı . .ısı 
9.00 

12.30 

12.33 

12.50 

±:s sayfa 9 

ASRİ SİNEMA ı ü.Xll.940 Scı lı 

Program, saa t aya rı 

Müzik: Hafif program 

AJANS 
Müzik : Program 

Ev Kadını - Yemek 
Program, Saa• ay .ırı 

DA 
SUVAR.fi: 

8.45 BU AKŞAM MATlNI<: 

2.30 
Türk Sinemacılığının emsalsiz şaheseri 

Müzik : Şarkılar 
AJANS ,,. trj sokakları dolaşmakta ve 

Pr it d 
~ ' e halk tarafındarı alkış-

ktadır. 

~tina : 9 ( A. A. ) - Mat· 
, • .rıı-zarttinin söz söylemeke 

1
Yettar memuru Ergirinin 
lılar tarafından işgalinin 

Bern : 9 (A. A.) - Vichi-! 
den gelen haberlere göre Fran· 
ıız kabinesinde bazı değişiklik. 
ler olacaktır. Eski başvekiller· 
den FJandin'in dahiliye nezare· 
tine getirileceği ve şimdiki dahi 
liye nazırı Peruto'un müstemle
kit nazırlığına tayin ediltceği 
ıöylenmektedir. 

Bu ıntelojiye halle motifleriy le 
yızıfmış hikayeler lconacalctır • 

13.05 Müzik : Türküler 
14.201 ' 

- --J ___ v_e _ _____.J--
- l 

___ E_R_T_uö __ R_u_L __ M_u_H_s_, __ "~' ~ 

S.,llıi.yetini tebarüz ettirmiş
. u:aha ta nazaran Ergiri 

eden sonra İtalyanların 
lılara karşı taarruzlarını 
>'•bilecekleri ikinci mühim 

"" .teşkil etmekte idi , Veve· 
ftalyan kıtaatı garbe doğ· 

Çarlcen malzemelerini elle-
gelditi kadar tahrib et-

1ınaJarına ratmen bu mm 

. elimize bir çok malzeme 

''· pek çok da esir alın · 
· Elde edilen malzemenin 
bir kıımı İtalyanlara kar· 

1haı istimal edilebilecek bir 
dir. ileri hıueketlerfoe de· 
ttınekte olan YunanlıJar 
runü başka ~Öy ve tt pe· 
J)tetmişlerdir. Daha şimal · 

''Yan da~ kıtaları Yunan 
~i tarafından bir hezimete 

~' . ınıştrr. 

ti na : 9 ( A . A. ) Daş • 
~etaksu cepheye bir tel· 
tönderenk Ergirinin zap 
dolayı kıymetli Yunan 

tırıı tebrik etmiş ve Yunan 
e linin teşekkürlerini bildir-

t 

rı · 8~ıgrad : 9 (a P) -- Şimal 
sinde hal yan müdafaa bat· 

kilit noktası olan VP. son 

"'crnet meV7İİnİ tt-şkil eden 

ale sağnak halinde !'a~an 
'lıur altında ve dat"larda ce· 

eden şiddetli muharebeler 

•onra dün Yunanlıların eline 
iiştür. Muharebrnin büyük 

kıscnı göıüs göğü~ · çarpış-
11rla geçm:ş ve her iki taraf 
layıata uğr~mı~tır. 

ltalyanlar Une ve Elh"san'a 

rı garpteki yo'u t t'h ikeden 

Madrid : 9 (A. A.) - lnfor
mation gazetesinin Berfin muha 
birine göre, Lavalin Berlin seya
hatinden vazgeçilmiştir. Mu ha· 
bir şunları ilave ediyor: 

Bu, Almanyanın lngiltereye 
karşı olan mücadele!İnde her 
türlü Alman F ransıı iş birliğinin 
tehir olunduğuna delalet eder. 

Suriye komiserliği 
Vichi : 9 (A. A) - Pariı 

Sabık askeri valisi general 
Hanry Oc:ns Suriye komiserliti· 
ne ve askeri kumandanlığına ta
yin edilmiştir. 

kurtarmak için f.midsiz bir mu· 

kavem ı t böstcrmişlerdir. Şimdi 
Lindtn Rastan'a giden bir hat 

boyunca iki mümtaz ltc.Jyan a· 
)ayı bir sıra mevzii nıüddfaa ey· 
lemrktedir. 

halyanlar bu mevziler de 
kaybcdeı::ek olurlarsa ltalya için 
hayati hir ehemmiyeti haiz olan 
bu mıntakada Kukuş ve oradan 
-da Elbasan }'01u Yunanlılara •· 
çılmış olacaktır. 

Bu muharebelere muvazi o· 
larak ltalyınların iyi tahkim e 
dilmiş olan daha yüksek dağlar· 
da şiddetle tuttukları diger mev 
zilerin zaptı için de şiddetli mu 
hare bder cereyan etmektedir. 
Bunlardan Elbasan'a giden De 
deli vadisine hakim iki mevzii 
topçunun yardımı ile Yunanlılar 
tarafından zııptedilmiştir. 

Dün sabah hllva biraz ıçı · 

lınca ltalyan kuvvei külli yesioin 
Elbuan'a doğru çekilmekte ol· 
du~u Ohri gölü mıntakasıı da 
müşahede edilmiştir. 

Ankara 9 : ( Radyo gazete· 
si ) Alınan malu nata gör,., Yu· 
nan kuvvetleıi Ttpcdelent: yir 
mi kilometre me-safedcdirler. Be· 
rat şehride Yunan kuvvetleri tt h 
did!aaltındadır. 

NE YOK? 

J\ yni yaşta, ayni günde ölen kardeşler -

1 Yahşi ormanda yaşamağa razı olan kızlar 
ı" . . r ilezyada August Braunich isminde bir çiftçi geçen teşrınıevve ın c' bir sah günü 5aat yirmi bir buçukta 77 yaşında olduğu halde 

e rt1 
l etmiştir. Cesedi de cumartesi günü defnedilmişt_ir. .. 

14~ C:cnazesinde hazır bulunanlardan hafızast kuvvetlı olanlar muteve!
.. e ~Jıı? a~abeysi Hermann Braunich'in de 77 yaşında old~ğ~ .halde hır 

,J?ı tıııievvelin salı günü saat yirmi bir buçukta vefat eyledığını ve gene 
bl ~&ttcsi ömüldüğünü hatırlayarak hayret içinde kalmışlardır. Bel~

,,,- ftrıirı ku;udab iki biraderin naukadderatındaki saati saatine olan mu-
tii beti tesbit etmiştir. 

~ enubi Amerikada Bolivya Cumhuriyetinin şimdiye kadar insan a
\1 Ya~ı basmamış ve balta görmemiş ormanlarında Larsen .. Lundst· 
lııı isminde genç lsveçli üç senedenberi münferit bir hayat surmekte· 
. işi gücü nadide ve kıymettar av hayvanlan postlarını toplamak ve 

·I tıları Avrupaya göndererek satmaktır. 
1 f1İ' Bu ı>ayede genç adam oldukça mühim bir servet_ toplamış~ır. Fa· 

·ıı bİ" \bir türlü ıssız ormanlardan aynlarak Avrupada mureffeh hır hayat 
1 ~ e~i aklına getirmemektedir. . . 
f,S larsen bir lsveç gazetesine ilan vererek kendısıyl~ _orm~nla~da ya· 

Gcl"cek ynılar Veka1ette 
toplanacak bir lcornisyon tara
fından tetkik edilecrktir. 

Ha~ vekilimiz yarın bir 
nutuk veriyorlar 

( Birinci sayfadan artan ) 
tertip edecektir. Aynca okul tale
beleri arasında iktisat mevzuu et
rafında bir de yazı müsabakası 
yapılacaktır. Lise, orta okullarla 
üniversitede haftanın bir günü 
iktisat günü olarak alınacaktır. 
Bu hususta her okul bir program 
haurlayarak tatbik mevkiiRe ko
yacaktır. 

Altın fiyatları 
lstanbul : 9 (Türksözü mu 

habirindr.n) - Dün altın fiyat· 
larm..fa değişiklik olmamıştır. 
Dün de b;r altının fiyatı 23,70 
lira idi. 

Hudiıdlardaki 
Arslanları 
Düşünelim! 

Hemşeri f 
K ar ve yakmur altında, fır· 

an fedaya hazır bir halde, mu
kaddes yurt hududlarını bekli · 
yen kahramanları bir an halın· 

mızdan çıkarmamak mecburiye· 
tindeyiz. 

Onlar, müşterek malın, müş· 
terek şerefin bekçiliğini yapı· 

yorlar. işlerini, güçlerini, ailelerini 
rahatlarım arkada bırakarak va· 
zif e başına koşmuşlardır. 

Bitim de onlara karşı borç
lu olduğumuz vazife vardır: 

Elimizden geldiği kadar 
onların vazifesini kolaylaştırmak. 
Hediye edeceğiniz bir yün el
diven, bir yün kazak, bir yün 
çorap, bir pamuklu gömlekle 
onları sevindirebiliriz. 

Adana her zaman olduğu 

gibi bu işte de hamiyet ve fe
dakarJık yarışına çıkmıştır. Buna 
katılmakla vatan müdafaasına 

da iştirak ediyoruz demektir. 
Bu işle uğraşan Kızılay'ın 

sana uzattığı müşfik ve şifakar 

elini boş döndürme 1 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K s. K. K;;=;;-- 12 
Ma~ patlağı 48,50 50 
Ma. temizi 47,50 48,50 
Kapı malı --Y . Pamuğu 
Klevland 1 59 60 
Sussam 18 
K.buğday -
luğday To. 

.. yerli 7,75 

Arpa 5,00 5.25 

~ 

"hı laf 5,7_5 _ 

9 • 11 I l9c\0 
Kambiyo ve para 

I~ Bankasından ahnmı~lı~:..-

___:,R;::,;L~i~şm~ar.~k--.---i'== -
Frank (Fransız) 

! 

14.30 Müzik : Karışık program 
18.00 Program, saat ayarı 
18.03 Müzik : Cazband 
18.30 Konuşma (Çiftçi saati) 
18.45 Müzik : Çiftçinin saati 
19.30 Saat ayarı, AJANS 
19.45 Müzik : Fasıl heyeti 
20 15 RADYO GAZETESi 
20.45 Müzik : Koro 
21.30 Konuşma (Ailede karşılıklı 

sadakat) 
21.45 Müzik : Radyo orkestrası 
22.30 Saat ayarı, AJANS 
22.45 Müzik : Radyo orkestrası 
23.25/ 

23.30 Prngram ve Kapanı~. -
BU AKŞAM ---1 

' Nöbetçi Eczane 
1 

Ali Nasibi 
J 

Ya§ Camii yanında '• -
Mürettip alacağız 

Mathaamızın gazde kısmın. 

c.!o ç a lışmak üzerebir mürettibe 

ihtiyaç vardır . ldarf"hanr.mizc 

y 1 L 

zarif 

CAHIDE 

nin Yarattıkları Türkçe sözlü 

.,1-::--:-----..._--.,_ 
· Ş~lhıv~t 
-- IK lYI ır lb> a fil o --- ______________________________ _. 
Görülmemiş muvaffakiyetle devam ediyor 

• 
Bugün gündüz matinede 2 film 
Şehvet Kurbanı - ~. on Koz 

• 
1 Pek Yakında 

1 = 

ı- 1-Madam 
1 ButterfJy z 

Yurddaş !. 
'-'~\14!l ..,, .... ·~· ·-- --- -• 

D 1 z Möble Evi 
ve Atelyesi 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 

(apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

Ziyaret Ediniz 

Mutedil Fiyatlar 
Sal ')O Takımları, gar Jroplar, yatak takı~ları, Salamanjeler, Koltuk 

d ı a tabure büro takımları, maruken takımlar san ay , ' 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

Atel yes in~~ YILDIZ 
--

Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiniz Şekilde Yapılır 

Taşradan Sipariş Kabul Edilir _ 
~ llıah razı bir kızla evleneceğini kaydetmiş ve bu ılan uzerıne 742 
~ O ~rı, kendisiyle evlenmeye ve ıssız ormanlarda yaşa~~ya r~zı oldu~

lla dair cevaplar almıştır Larsenin hangi kızı seçtıği malum değil· ~ . 
Adana Abidinpaşa Caddc'ii Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,. Moble Evı 12546 Sterlin (İngiliz) - 5- __ 2_ı_ 1 

~=~D~o~ıa:r ~(:A~m:e=ri:ka~)===l32 20 lı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;:=:=:;;:=:=:=:=:=:Hiiii;;i;;;;;ı'im;;m;;;;;;;;;;:;~:=~~~;;;J Frank (İsviçre I~ 

ADRES: 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

GAZETE ve 

· Okuyucularına, dünyanın her tarafın~a Tür ksözü Gazetesi : vuku bulan hadiseleri günü gününe verır . 

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

: Tu··rkso··zu·· Matbaası !) rita, Bilumum Matbaa İşlerini Türkiyede 
• • mevcut matbaalara rekabet eder derece-• . 1 de tabeder. eı • • • • • • • • • 1 Tt:bırksözü CöDt ko~mo: 5 . - . 
1 Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) i 
1 Mücellithanesinde Yapılır. : • • • 
···············································~···· ... • Zayı tezkere 

ALSA RAY 
SINEMASll,. 

1 BU AKŞAM ·~ 
Hasılatı tamamen Kızılay 'a verilmek üze~e 1 t 

1 büyük filmden mürekkep müntehap bır l 
progr.am ~e~tip etmiştir : 

1 Büyük ar.tist ~ 

1 ; un ya~~~~~ büy~ ~g~l~r!ihn :r 1: 
! j AşkveŞöhret} 1 • 
·: • FRANSIZCA SÖZLÜ • YLJ 

_ 2 - bA 

I• 1 Sylvia Sidney ve :J So 
• ı_ Helilry FoAda 
• Tarafmdan bUyUk bir kudrette temsll edll•" 
• TÜRKÇE SöZLO 

1 GÜNAHS'iZ enKATiLLEn 
1 Hem güzel iki filmi birden görmek ~e 

hem de Kızılay gibi bir şefkat yur
duna yardım etmek istiy.~~s~nız 

Alsaray Sinemasına gıdınız 

General P zehirli 
ilin 41 nci Fırka 133 ü.nc~ alay 

2 nci taburundan ve lstıklal har 
bine iştirakle aldığım terhis tez· 
keremi zayi ettim. Y milerini 
alac ıığımdrn zayiinin hükmü 

Seyhan Defterdarlığından: 
Mesahası Vergi kaydına göre 

ruldiQlt• -· . Ana •• _ .. 2 1--...1. Jt.' ........... : l-l;a•aaİ 

Y 'i E çayı " en n K ~·•ııi 
YAKINDA 

Tepebat 
Döşeme 

Alidede 

Çifte mı arsa 
Rıza tf. " 

Ev 
259 6 

84.S 86.90 'famımı 
32 160.00 

" 

Ceyhanm Kürtkö)'ünden 
İsmail oğlu 312 doğum'u 

12557 Ahmet 

" ., 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Eski hamam 
fcadiye 
Şabaniye 

" 
" 
" 
,, 

" ,, 

" 
" ., 

Araa 
Ev 

Arsa 
,, 

" 
" 

" 
" ,, 

" 
" 
" 

369 
77 

386 

397 
396 
398 
391 
391 
391 
391 
39l 
392 
397 

s 70 30.00 30000 
" 2 132 5 6700 ,, 

9 760.00 375 00 3750.00 ,, 
17 63 31.50 

" 2 230 69.00 ,, 
1 535 267.50 

" 15 215 107150 ,, 
97 240 120.00 

" 103 250 125.00 
" 136 • 18 9.00 
" ıs 92 46.00 
" 16 194 97,00 ,, 

5 70 35.00 ,, 

Yukarıda evsafı yazılı IS p1rça ga1rı menkul 2t90 sayılı arbrma ve eksiltme ve ihalit lcınunu 
hükümleri dair~nde 27-11-940 aiiaünden itibaren lS gü11 müddetle açak artırnığa çıkarılmıştır. 
lıtelclilerin %7.5 pey akçalırile birlikte 12- 12-940 perştmbe gününe müsadif saat 14te Defter· 
darlık makamında toplanacak Komiıyonu mahsusuna '/o 7. S teminat akçası yatırdıklarına dair olan 
makbuzlarla birlikte müracaatl1rı ve malGmat almılc istiyenlerin de brr gün Milli emlilc dairtsine 
müracaatları ilin olunur. 

27-1 - 5-10 12527 

Zayi tasdikname 
935-936 tarihinde Adana 

Birinci Orta Okulu 2 nci sınıf 
B şubesinden almış olduğum 
tasdiknameyi kaybettim. Yeni· 
sini alacağımdan tskisinin hük
mü olmadığını ilin ederim 

Kayahbat mahallesinde 
3 l A No. lu hanede 

12558 Bnr han 

ilan 
Adana Halkevi re

isliğinden : 
Halk dersaneleri ve kurslar 

I 
komitesinde münhal bir azalık 
için 14 - 12 940 cumartesi 

1 

günü saat 14 de intihap yapı
lacağından, bu şubede kayıtlı 

, arkadaşlar m Halkcvine gelme· 

·----·-- -·------...-......:.-- _...__ __ - ------ -fJan farın (30) Y•tınr gtçmemiş bulunmaları lazımdır. 
f 

leri rica olunur. 
12554 8- 10 

T 6 - Halen idarede müstahdem olanlardan musabakaya gir elgraf Muhabere Bilgisi olan ilk mektep mrk istiyenlrr 30-12- 940 p•za•t•si akşamına kadar yalnız lıir 
mezunu lbemur alınacak dilekçe ile ve idare haricindtn girmrk istiytnler de yine mukur P T T U tarih akşamına kadar dilekçe ve evrakı müsbiteluile birlikte im· . . . mumi Müdürlüğünden : tihanlarııt İct• oluoa<:ıtı P. 1'. 1'. Merkez Müdürlüklerine müracı. 

1 - lclaretniz min~ - · ~fL at etfecelderdir. . . . ııwnenne "" lbelctep mezunu ve telgraf mu· 
hıbere bil~e. ••lııl ol1D1k üuro •lınocok ma.,lı veya ücretli 7 - Musabaka Viliyrt P. 1'. T. Merkez Müdürlüklerinde mu· 
memurlor ıçııı -hoko 11111iU. J•pılocftıır. ba~ereden 2-1 - 941 perşembe günü saat (9) da umumi bilgi· 2 

- Muu~hılo muvollak oloolorm ldareoin telclif ed•ceti lerioden 3- 1- 941 cuma günü saat (9) da yapılacaktır. yerler~ -••riyiıl liııbal elml!6eri 111rtbr. 1 ı 2544 6 - 10-14- 19 
3 - Muubıkada 1118\fıfflk olanl.Ya 36~6 sayılı lcanun hllr · ----------------------------= 

mün• göre (10) lir• muş .. yıı 40 _ so lir• iicreı veril.crkıir. Abone ve 11 an 'J:Ü ft K. S Öz jj 
4 - idare dahilinden aaaubalca,a iıtirak edecek hat baı bı . Şart 1ar1 ' ~ ~ - ADNCA 

kıcı, bış müvezzi ve bakıcı ve müvezzilerin (30) yaşından evvel Seneliği 1200 Kr. 
idareye intisap etmif dmaları şarttır. Altı aylığı 600 ,, 

Oç aylığı 300 ,, 5 - idare haricindtn musabalcaya girmek iatiyeıdcrle hılen Aylık ta abone edilir. 
icbre .. dahilinde bufunaft muvaldC'al lb~tnur, muvalctcat bakia ve -

lıanıar için idareye 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD B0ÇL0 müvezzilerin 788 sayılı memurin kanununun dördüncü maddrsin· mUrac-t eltnelldlr. 

deki şartları haiz 0Jmata11 ve devlet imtihanını ilk defa ahnıcık· Basıldığı yer : TÜRKSÔZÜ Matbaası 

~-------------------....-..----------------

Merkezimiz için kabul edile,1 yeni 
mübayaa fiyatları 

BUGDAYLAR 
Ekstra : 7,75 kr. 
Ekstradan gayri butdaylar : 7,25 h. 
ÇAVDAR : 6 kuruş 

Ekstra : 5,75 kr. 
Beyaz : 5,SO lcr • 

ARPALAR 

Siyah ve çakır arpa : 5,25 kr. 
YUL~F : 6,50 lcuruı . 

Yukarıda yalllı yeni fiyatlarla ajanaımmn ıtlım faaliyet• 
başladıtı ilio olunur. 12.)60 t0-11-12 

[~azarı dikkate : 
Mürşit Görgün fabrikasından : 
Fabrikamda, müşterilerime ait veya ellerinde pusulası o;:: 

henüz çiiitlerini kıldırmamış o!anların tarihi iıaodan itib~ JI 
hafta zarfında çititlerini fabrikamdan lcaldarmadıkları tak~•'., , 
iitlerinin ısınarak yanmıstndan Ye çürümesinden mütevellit 1 

larını ve zararların1 kabul ec.lemiyecetim ribi nnbaı lara nl 1 

dolayı almacak ücretin müıterilerle elinde çitit pusulası bLI 
lardan tahsil edilecetini ve bu ilanın me .. sim sonuna kadır 
kamda çitit bulunduğu müddete şamil olacağına sayın mü~~ 
min nazarı dıklnte almalarını ehemmiyetle ve saygılarımla 1 

lerim. 12553 8-10- 11 

ilan 
Adana çiftçi birliği reisliginden: .,,, 

• Birliğimizin Ziraat vekaletine vikı müracaatı üzerine ~ ·f' 
Üretme çiftliği müdü,lütü tar.tından cidden muhtaç çiftÇI ı/ 
(200,000) kilo kriar meccanen diterferine de mevcui İ111~~ 
nisbetinde ve kilosu yedi kuru, nası üzerinden temiz f<le"~-' 
bideri veritmesi kar1J1laşmıı oldutundan •yrıc4 ilin edrce~ 
ırrınJen iliba,en Vıli yette lqrkkül edrcrlı: komiııyona aı~ 
dmelc üztrc hakikaten muhtaç çiftçinin lcöy idare hey'etle ,' 1 
şimdiden Jizımgelen vesaiki tedarik etmeleri diter çiftçlıniı '';ı.
hidtr iht;yaçlarını birlitimize lcaydetfümeleri ehemmiyetle ti 
olunur. 12555 s-ıo-


