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TERTfBATI 
ŞAR'Fİ'Yt.E iti !Adana için motorin, 

l gaz, benzin f.iatlan L---~------------------------------

~unanhlar 
Serat ~e 

Tepedeleni 
işgal ' üzere ! 

______ ... ____ _ 1 maskele.me 
Tenekeli ve dökme fi~atlan dün bütün 

kazalara, köy le re tamim en bildi!İltli 
t Şehrimizde çiti teneke ·benzin ftlitt 978, çift 
t ltUyUk teneke gazyalı 715, çift teneke motorin 485 
t lluru, olarall teebH ednmı, ve kazalara, nahlyeı .... 
t •on YllAyetten tamlmen blldlrllml•tlr.· Dlllm• fb•t-

iyeli kalk~tı 
t.:r:~· .. b~~ ~~~~il~ !·!·!."':-:·~:· ... 

~-- : ı-10 ( il'6rklc>lü ••u
halildııtkP ı>)~Bat~ti..tz bu
f(ir ~ ~r btr deblit qeff:CtJtit 
bu'J1m.Pxor.,.ftp teitlite rôJ.e, 'Gem
le kette ,ı,aıkJaunn1QJ•el&Q19e ,.ifin 

'<le vatllndaşlar cidden yüksek 
hassasiyet göstermişlerdir. Bu ne
tice üzerine' VekHler H eyeti bu
gün , vaziyeti h anra dolalısiyle 
bütün tehl.ikc1eri göz önünde bu-

YlJN ANIST~N'IN 
AR BESiNDEN 

SoNRA1TALYA 
Fe .. ld Celll 80YEN 
Ankara: 10 Kanunuevel 940 

üçük Yunanistanın cesur 
ve kahraman ordusu, Ar
navutluktaki ltalyın or-

rını ciddi bir heıimete utrattı. 
'cedcn sonra, Er~ri de sukut 

Palrn1uk ko.D'gT'esl ihzari 
toplantısı dün y.apıldı 
Valimizin riYtasetinde ~llar-ı içtimada 

kararlaştırıldı Çukurovaltların dilek~eri 
Ayın 23 Uode Ankarada Uç 

gUn devam etmek Uzere bir "Pa
muk Kongrui" yapılacal'a• Te 

bu konl"'e.re febrimizden de .il~ 
k.i,ilik bir bey• etin İftirlk edece• 
lini, bo Uç kifilik. hey'etia kenare· 

ye g<iındrrilııı~ııiodel\ ~vvel vali 
miz B .. Faik ÜdUn~n riyaııetin 
de bir ib&art tC?plant. yapılarak 
AdaH on1lannda yttln~k •uın. 
pamıuk yetittiroıek. için rıtash 
menıw... U...nı.de fikir i teati e· 

dilerrk varıl11cak nrticenin bir 
raporla !ziraat VekAlctine bildir!· 
lrceğioi yazmı~tık. Dun öğleden 

sonra Vi!Ayct makammün vıılin . iz 

Faik Osttln'u~ ri} llsetindc ihznri 

!undur atak ve alman ter ti batın 
b ı ki kalmıı sı şartiyle halkımızın 
bugünden itibaren ışıklarını ser· 
be~tçe yakaöileceklerini ve ışık
lardakı maskeleri kaldırabilecc~i
ni kaıarlaş ı ırmıştır. 

Be'cd iyelerin umum~ tenvirat 
üzerinde aldığ-ı maskele-ıde ba" i 

kalmak ütere ş e hirlerde umumt 
ten virat yapılacaktır . Nakil vası. 

tal a rı maskeleme lertibatı ise 
baki kalacaktır. Deniz fencıleri 

not m:ıl zam3nlardaki gibi yanıt· 
c ~ ktır . 

---
Hlndlçlnl hududunda 

Londra : 10 ( 3.a ) - Siyam 

l lindiçini hududunCla çarpışmalar 

olmu~hır. 
· Ôyle anlaşılıyor ki'ı. Romıdan 
derilen takviye kıtatan Ama
Ukta hezimetin önüne geçeme· 

( Cttrisi UçUnc:U ~ayfadn) ____________ --.:.;:.,;.___________________ -- - -

h lyan ordu1arı :: mün
hezim ş~ldfde çekiliyor 

Atlna : 10 ( A. 'A. )- 44 du· 
maralı Yunan tebli}i : Pdlartesi 
günü' muharebeler Yunan kttaları 

için muvaffakıyetle dev.!'m etmi~ 
ve yeni ilerllcmeler kaydedilmiş· 

tir . 
Atina : 10 ( A. A:. ) - SelA 

hiveıtar Yunan m~muru : " Ergi· 
rideki Yunarı muı~ ffe rlyeti neti· 
cesi olarak Arnavudlukt ılci ltalyıın 
orciu'iuntm biitün sağ' cenahı Aya· 
saranda ve Ergirinin •şimal ve şi· 

m:tli garbisine do~u ric'At ~tm"'k· 
tedir . O ıhıı şimalde ltalyanl.ar 
darma dıı4'1ntk bir vuiyette ricat 
etmektedir. Ş' ınal bö"geşindc şid· 

detli üç Yunıın hücurnundan ııonra 
lıııolyanlar çok mübim tepcleıden 
püskürtülmüşlerdir . Bu kıtaların 
11'mamcn mahvolma1arına andık 
havanın feM olması mani olabTI· 
miştir .. d ::- miştlr. 

( Grrisi UçUncU s:ıyf il~. ) 

~tedirler. EıııHen bunun en bn • 
delili de halyım kara ve de

~ baş kumandanhlClannria yapıl
ş olan de~şikliklf'rdir. Bu de· 
İ1cliklcrin nt.tic:e üurinde ne 
ceye kadftr mÜ t''l'Iİr olıthilece· 

Parti genel sekreterHği 
nin Halkevittt.zi taltifi 

1 keıııtirmt.lc. de pek giiçtür. 
'Yıın11n ordusunun bu seri ve 
!lir ıafcri bi7.e bir şey sröıııter· 

\J7.un ıııman diinvıtnın sröziine 
aıc ve klıdir hir kuvvet R"fbi . 
"""n Fllçist halyanın ciddt bir 
ansızlık ve 11nar.si içinde hu· 
ktııı oldntmfur. ltı.lyanın böv-

r 
f 
I 

~ 

' Garp ç6lleri,.de llalyanlorta d6CıüJmek fi•ere: ... : 
hrilen ·Hlntll aıkerfu-. 
SAÖOA : 

'lidutuna hic hıııvrct Ptmemeff· 
Nitekim Fr11n!la di7. çökünce

~lld1tr· hem bi7ut Frıtnsıılar 
hl!rrı de bütün diinyll Franıııa· 
bir i~e ucııvla pıtthyan hir 
, gibi buruşup ver~ düşece· 

Ç61de bir lnglll~~karor.,._.. ,.epılon hava hıi<"u •: 
m- korJı bir tayyare clalinln harekefo!I ll<'~metl 

1 "ıtnıyor muydu?. 
lı11lya bu df'fJıki harhi bir 
h11rbi ~andı. Eııı11sen bir çok 
'"r ft11lv""'" ~iv11~r vl! adcerf 
İf\de blöfün büvük bir ~r 

etmekte o1dutu g6r6lrek· 

]'Bir tip ekmek ve 
Çukurova buğdayı 

C:oktanheri ltalyııının iç heya
düz~n olmadı~ınt, halkın 

rı ittifılcmdan asli memnun ha· 
'dıtı, harbe girişmenin kat-

Ziraat Vekaleti Ekmekçilik Labor.atuvan için 
Adana butdaylanndan nümuneler istedi 

lüzumsuz oldufıına iHnmıf 
uklın ıövlenmektıe idi. E
ltalyanın. AlmMY" yanında 

'1ıı:rı 1ş olmasından lt11lyanlann 
hir rnenf aatı yoktur. Eter Al

' bu harpten muzaffer çıka

BELGRAD MEHAFILINDE 

Türk - Bulgar 
anlaşmasından 

bahsediliyor ()lursa, ltalya denilen bir mev· 
')et tasavvur olunamaz. Al· 
~tın ilk işleri Triye.•te-ye inmek 

~ suretle Adiry8ti~e hlkim iki taraf top1"8klaMndan ya
k birinci gayeleridir. Sonra bancı aek• .. geçl .. mlyecetl
' ahlan veni Avrupa nizamı 
lesinde f talva bugün bir Ro- ne dair lilf pallt yapae111Cmıf 
l \'c bir Macaristandan farklı Bel ı ( k. A. ) 

, ir. Donanmasının yansam hiç grad : O -
, törmeden bir küçük tayyare Türkiye i1e BUtıariıtan ·arasmda 
tıı kurban veren, Arnavut- bir yaklaıma huıule ıetirmtk 
bir avuç hürriyet ve istiklal içia ndedilen PJfetf• ._. 
lllanının önünden kaçan, Afri- dairi diplomatilC mabfilferin dil 
ltorku içinde bekleyen hal· kat uzar1anm Macuisba n 
• Almanya yanındaki itiban 1 r le t 

böyle ne ol1ıbilir? Yuıoılavya i e yapı ıca o en 
t\ -1 k' h -u·ıakneler kadar celbetmekte-! e görünüyor ı, şa ane .. 
~ inin içinde bocaladıtı bu dir. Ayni mahfiller , yılanlarda 
11 

Vaziyetten Alman devlet Sofyay• plmit o&.D Bulpriı· 
1-. az. memnua olmasalar 1 .. k' ı.:...:. T a.fmi 

Çünkü; büyük Roma impa· tana• ., ıye e~ 1 

nun imparatorluk. ailesi, elen Sofyade buhmmHllH 1119• 

ki höyük din adamı nida; bulmaktadır . V'ıreme ıa-
"e bizzat Musolini, Her Hitlerin zctttirıin SOfyı mumbirinin tah· 
L_~irer Hahası olmaktan mah- 1 k 
""ınıyacaklardır. Zaten ıcçen· minlerine göre , iki mem e et, 
~ ._,usolininin irat buyurduğu 1razilerinden eaıebi askerlerinin 

tıı~ta Her Hitler~ karşı ~r- geçpaelcrirıi menetm~ıe ve ya· 
'özler ancak hır efendıye bana devletlerin Türk vo Bul· 

'dllmlan tarafından okunan d•nı"z ve hava üsleri9i kul . 
~-..a. b" d ~ld' j gır ~ 

" ~ .. a ır şey ea· ı. laıı•at• müıaade eylememete 
~Hn halyada üç kuvvet var: ...1-.:_ L:- • =•if" • ıaaia-Qk· 

l>erator, 2 - Papa, 3- Mu· gmr- ... ıt11 11me ı T-

( G•iei ikinci sayfada ) lard1r. 

Memleketimizin iaşe maddele
rinin e.sasmı teşkil eden iç n dış 
ticaretimizde her sene daha ehem-
111İyetli yeı tutllilıkta olln 8Dfday
Jannn111 ekmekçilik va11f1an -w 
bütün memlekette yalnn llir tip 
~kmek meselesi üıerinde lstanbul 

Y efilköy tohum ıslah i.atasyo11un
da çal14ılmakta oldutu okuyucula
nmızın ma1ümudur. 

Bu mesainin bütün memleke:t 
ölçüsünde ienifletilmesi ve it&dana 
Betdayhmmn da ba baimndan 
tetkike tlbi tutulması Ziraat Veka
letince k•rerlqbnhntttw. Bunun i· 
çin Adana ovalan dahilinde yeli
ftn Butdaylan haitrkiyle temlil e· 
clecek sert, ,_ufllc, MIMer but· 
diayı tipleriMla litan-.ı Y efllköy 
tohum iaWa i&tuyODu ekmekçilik 
laboratuvanna nümuneler f&ade
rilmesi Ziraat Veklletinden dün 
vilAyete bildirilmiştir. 

Gönderilecek numunelerin her 
biri dört buçuk kilogram sRfi a• 
tırlakta olacak ve sahibinin adı 
ile mahalli ismi de bildirilecektir. 
Nümuneler 9~0 yılı mahsulünden 
olacakbr. 

Parti grupunda hariciye 
vekilimiz izahat veı dl 

Ankara : 10 ( TurluözU mu· 
habirinden ) - Parti grnpu bu 
gttn taplndr. Hariciye •ekih•b: 
onbef ga-nlllk hadi•&h isali ettt. 
Milli koraa-. kunu t•dilin me· 
tcleGad• ,.._.,....,.,.,. .allidı. 

HAL:KEVIMIZIN ÇİkJlRDIÖI BÖRÜ,l:E'R 'MECMUAalNIN 
HER GAKIMD"N ÇOK OOZEl: OLM~SI TAKDiR EDiLDi 

AFRikf\DA 

Garıb çöliinde 
sa~aş büyüdü 

DÔRTBlN ESlR. ALıNDl 
BiR tTAL\'A~ GRNERALİ 
ÔLOO. BiR KUMANDAN 
MUAVlNt ES1R EOIIJDl 

MÜTHiŞ BOMBARDIMANLAR 
Kahire : 10 ( A . A. ) - Dün 

akşam habt'r verildiğine göre , 
Gaı bi çölde hava ve deniz kuv
vetini iştirakiyle fngil"z kıta ıı tı 
Mareşııl Grasyaninin kuv\>el1erinc 
le arşı parl k bir mehtap altında 
ileri harekellerine dev.ıtm t'tmek
tedit . ltk muharebe gününün ıro
nunda va2iyet me-mnuniyct verici 
gözükmektedir. lngi tiz ~ıtuıı b 'ne 

( Geri..1 UçttncU sayfada) 

C. H . P. Gt"nf'l Sel&r~tnl 
Dr. B. Fikri Tuırr 

An~arıı : 10 ( Türksözü mu
habirin len )- Addna Halke\ıi ta -

rdından n <'şredilcn Görüşler mec

mua~ının gerek tab'ındttki rüzellik, 

ger t'.k münderecııtındııld zeng'nlik 

vo bir inti1.am dı.ıhilinde neşrt dıl 

mckte olmıısından dolayı memnun 

o'an C.H P . Genci St>krr:teıliğ-inin 
bu mrcmuayı taltif ve teşvik 
mi\ksad ıyle, para yardım:yıc mü· 
kafatlanriırdığını haber alclım . 

Fiyat tereffOOnd n 
belediyeler mes:t1ı 

Halkın yakacak ihtiyaçlarının ucuz fiyatlarla 

temini için Vekaletten vilayete eınir geldi 
Halkın kömUr ihtiycıçlaranın 

ucuz bir fiyatla temini için bele· 
diyel~r tarafından perak~ndc <;3. 

bt fiyatlarının tcsbiti busı1'uı.da 
maliyet fiyatlariyle mıı.,rafl:ırının 
dikkatle gözden gt·çirilmesi ve 
yersi~ fiyat yUkseli~lt:rinc meydan I 
Y~rilitiemeeine diılir Dahiliye Ve· 
kiltti dun viUlyete llttisnt Veki· 
letiDİD bir ynıımn taıniıticn gön · 
dermi~tir. 

İktisat Vl'kfılttinin bu yazı· 
aında; gt çen "ene tatbiki t"snaun· 
da mulfü·lif viJAyet ve kazalnrda 

( Gerin UçUoe&l sabif ed~ ) 

------------
MACAR. YUGOSI.. \ V 

GÖRÜŞMELERi 

Kont Çakl 
Belgradda 

Belgrad : 10 (a.a) - Resmen 
tebliğ edildiğine göre Macar hari-
ciye nazırı kont Çaki Yugoslav 
tiükümetioin davdi üzerine yarın 
Bclgradı resmi surette ziyaret e
decektir. Kont Çaki Belgradda iki 
ıün kalacaktır, 

bir B. Hitte·r 
ntıfitk verdi 

H 1 t 1 u r yeni bır '8Y 
Mtylememekle beraber 
Almıtn lfçl kUtleslne 
•r.c1ah vad!nde bulandu 

Brrlin : 10 ( a a ) - flııl ·r 
• f L _., h" t 1 mrçhıı l b ır yrrc r. 1111g11n ır ııu 11 " 

söyh miş • ir. P.11 ııııtkun lıir fahri · 
kadan işr,i en~ hitaben sövlendi~i 

tahmin edilınckleclir. Hitler bu nııt · 

kunda, Fransa,lan bahsetmiş, Fran 
sanın z< nginliğini buııa mukabil 
Almanyaııın vaziyetini anlatmış, iş · 

çile re refah \ad inde bulunmuştur. 
Hıtler bu nutkunda ezcümle şöyle 
demiştir: 

-" Bugünkü mü~delcmiz biı 
istiklal mücadelesidir. Bu mucade· 
le .sonunda dünyaya misal teşkil 
edecek içtimai bir devlet kuraca~ız. 
Bugün kırkalh milyon lngiliz kırkal
tı milyon kilometre murabbaı ara
ziye sahiptir. Halbuki hlzl Dünya 

( Geri!'i UçUncU sayfada) 

Lavel Pa .. ıee gitti 
Cenevre : 10 (a.a) - Fransız 

başvekil muavini Lival Pari.se git
ti. Alman makamlariyle temasta 
bulunacaktır. 

lngllterede caeu•l•r 
Londra : 10 (a.a) - Almanya 

hesabına çalııan casuslar bugün 
L.:ondraiia idam edildi. 

t 2 Adid• vaktyet fttna 
Londra : 10 (~.a) - On iki Aaıi
da ltalyanhmn vazıyeti fenadır. 
ltalyanlar buralardaki YuMnlılara 
zulüm yapmaktadır. 

İnııne .. eyı p .. ofesto 
Londra : 10 (a.a) - Suriye 

Ali komiserinin ölmesinden dolayı 
Vişi hükümcti lngiltereyi protesto 
etmiştir. 

Sovylit ıittıaad1 teaüt .. ie .. i 
Moskova : 10 (a a) - Sovyet 

ali şüresı otomobltfet için 6enzirı 
iatıfını tahliit etmiştir, 



BUGÜNKÜ 

ÇİN~ 

Mareşal 
ŞAN - KAY .. ŞEK 

ve Karısı 
l~. 

! Çin ihtilali 
l nasıl başladı? 
ı Çinlilerin-;;:kavemeti 

L::~eva~ e:.:_ı 
- DUnden artan -

1932 Yılında Şan - Kay - Şek 
19 uncu Çin ordusunun Şanghay 
etrafında Japonlar tarafından ezj[. 

mesine sükunetle göz yumdu. 
Mançuri ve Ychol'ü Japonlara 

hıraktı. Bekliyordu .. 
Bir gün, birdenbire hakiki harp 

patladı. 1 
1937 Haziranının üçü ve saba

ha karşı saat dördü otuz geçiyor

du. 

sonra, normal olc1 rak muhasara e 
dilmeleri icabeden Çinliler kurtul· 1 
mağa muvaffak olmuşlardır. Çünkü 
bu orduya Şang . kay • şek ku· 
manda ediyordu. 

Fakat Mareşal Hankeu'yu da 
muhafaza edemiyeceğiri anlamıştı. 
Yeni bir Japon taarruzunu bekle · 
meden, arkasında büyük bir boşluk 
?•~akarak garbc dokru çekilmek f 
ıslıyordu. Fakat Avrupalı müşavir· 
leri müdahale ettiler. 

Bu müşavirler garb harb usul
lerine göre yetişmif mühendi~ , 
zahit ve teknisyenlerdi . Mareşale 
böyle bir hareketin ve Tlankeu 
mın takasını terk etmenin delilik 

•lacağını söylüyorlardı. Bütün sa· 
nayi menbaları, büyük harb ima
lat haneleri yani Milli Çinin ha-

yatr kuvvetleri burada idi. 

Şang Kay-Şek orıları dinle· 
mişti. Fakat Çinin hakiki kudre 
tini teşkil eden şeyin ne oldu~unı..ı 
onlardan daha çok iyi biliyordu: 
Yüz milyonlarca inölçı bir insan 
kütlesi •• 

1918 yılı birinci Tesrininin 21 
inci günü Kanton ve 25 inci gü
nü de Hankeu Japonların eline 
düştü. 

Hankcu'nun yarı nüfusu Japon· 
!ar yaklaşırken şehri teıketmişti. 
Kantonda daha fena olmuş ı u . 
Japonların girişinden sekiz gün 
evvel şehirde 1,200,000 insan var 
dı. Japonlar iİrdikleri z1tman şe· 
hirde anr.ak 40,000 sefil, hasta in 
san buldular . 

Çinde büyük muhaceret devri 
• yeniden başlamıştı . 

Pekinin Cenubi garhisinde 
Feng-Tai de bulunan Japon kıta
lan kurusıkı ateşle manevra ya
pıyordu. Müfrezeler hudut teşkil 
rden bir ırmağın civanna geldik
leri zaman birdenbire birçok silah 
c:esleri işitildi. Japon askerleri bu 
rlefa hakiki mermilerle ateş etmiş
ler ve karşı tarafta 15 Çin askeri 
toprağm üzerine cansız serilmişti. 

Bu basit bir hudut hadisesi idi. ı 
Ve şimdiye kadar buna benzer bir 
çok vak'a da olmuştu. Mamafi bu 
son hadise tarihin en büyÜk ve en 
manidar harplerinden birini ateşle
meke kafi gelmişti. Neticesi ne o
lursa olsun Uzak şarkın tamamiyle 
de~işmiş olarak çıkaca~ı muhak
kak o\an btr harp .. 

Japonlar Şimali Çini ~ür'at\e 

işgal ve Pekini zaptettiler. Sonra 
bin kilometre daha cenubta Şang- j 
hay'ın etrafında yeni bir harp cep
hesi daha tesis ettiler. Burası Şang
kay - şek'in merkezi idi. Mareşal 
tek bir şikayet ve ittiham cümlesi 
sarfetmecjen yine kül rengi otomo· J 
biline .. binerek Hankeu'ya gitti. 
Hankeu, Çin merkez demiryolu · 
ile Yang·çi nehrinin nekati nokta
sında çok ehemmiyetli bir şehirdi. 

Mamafih, Şang· Kay· Şek, Han
keu hicretini organize edebilmişti. 
Bütün fabrikalar öküz ve el ara· 
baları !berinde nakledılmişti. Ma 
reşal , Çung-Kingde Fran~a ve 
İtalya nüfusları mecmuu kadar 
bir insan topluluğunun bulunduğu 
Se-Çuen'de ( Büyük site ) sini 
kurmağa muvaffak olmuştu. 

HARB DEVAM EDiYOR : 

Haeuaıları kadar inatçı olan 
Japonlar Çinin hemen bütün de· 
niz ve nehir limanlarını işgal et· 
tiler . 

Ticn-Çın, Sing- Tau, Şanghay, 
Amoy, Kanton, Hankeu bher bi 
rcr ellerine düştü . Sung ailesinin 
beşiği olan Hainan'i zaptettilu • 
Ve son defa da Şang·Kay-Şeki 
arkadan vurmak üzere Hindiçini 
demiryollarınıian istifade imkanını 
buldular . 

Pakat harb devam edi}or .. 
Çünkü , Japonlar için çok güç 
bir mesele vardır : Bütün Çinin 
istıllsı. Filhakika Japonlar büyük 
şehirleri, de.niryollaruu şoselerin 
telakki noktalarını ellerinde bulun· ı 
duruyorlar. Fakat henüz muazzam 

Bu sırada Japonlar Şan-Tung 
ve Ho Pei eyaletlerini de işgale 

muvaffak olmuşlardı. Yine o za
man, Cenub ve Şimal orduları ara
sında irtibat tesisine de karar ver- 1 

diler. Ve bu kararlarını 1938 yı
lında Su· Çeu muharebesiyle tahak· 
kuk ettirdiler. 1

: bir Çin hür \'C mücadeleye azm 1 
etmiş bir halde duruyor .• 

Çinliler hiç bir zaman hakiki 
bir mukavemet göstermiyorlardı. 
Japonların tayyareleri , tankları, 
motorize kıtaları ve muntazam or
duları vardı. Çinlilerin iter muka
vemet teşebbüslerinde J pon kıta. 
lan geniş çevirme hareketleriyle 
hasımlarını muhas ua edebiliyorlar· 
dı. Fakat, Su·Çeu muharebesinden 

Biraz evvel Carintis'e mülaki 
olmak istemiş. Messidor'un son 
katındaki otel hizmetçisina ikamet 
et~i~ ~~çük _odada birleşmişlerdi. 
Gurultulu . bır müzakereden sonra 
karar venlen şeyler şunlardı : 

~rtık son perdeye gdmişlerdi. 
Üzerıne aldı.~ı. mühim işi yaptık
tan sonra muzıkhole dönecek 

• , O· 
radan siyah bavulu alarak tak . 
. PLM . Si ıle . . . ıstasyonuna kadar nak-
ledecekti. - Carintis'in kapıcıya 
dediği gibi Messidor'a değil _ 

orada bir dost bekleyecekti. Bunun 
Paris civannda küçük bir evi var
dı· iki arkadaş oraya sığınacaklnr. 
Orada kıyafeUarini ve hüviyetlerini 
değiştireceklerdi. 

Ducolin'in taksisi Sen Mişel 
köprüsü yanına geldi. Mcssidor 
oteli Lüksemburg civarında idi. 
Sen'i geçmek lazımdı. Şoför ya
vaşladı. Ducolin kapıya eğilerek 

- Ne oluyor? 

_ Bilmiyorum... Bir kaza ol · 

- Sonu var -

Köy bütceleri 

941 yılı ~öy Lütcelrrinin bi· 

rinci kanun içince tanzim edil· 

mcsi hakkında vilayetimize Ve

kalettru bir tamim gelmişti. 

----- Gece 
malı ... 

Kırılmış bir parmaklık, kaldı
nm üzerinde kan izleri. Aşağıda 

adamla bağırışıyorlar, bir şeyler 
soruyorlar. Bir nöbetçi motörü 
nehrin üzerinde gidip geliyor, do-

laııyor, projektörü ile bir sandalı 
aydınlatıyordu. Yolcular bir polis 
memurunun etrafına toplanmışlardı. 
Birisi baA-ırdı : 

- Bu, yirmi dakika evvel 
köprü üzerinden geçen bir otomo
bil ... Şoför oradan sıçratmak ister
ken kafası parçalandı. Görülüyor 
ki adi bir araba içindeki insanlar .. 

Ducolin bir hissi kalbelvuku 

TORKSôZO 

Halkevinde 

" Ev ve kadın 
işleri sergisi ,, 

Yedek su , 8y çocukla
rına okullarda tenzilat 

Yar m başlayacak olan tasar 

ruf haftası için yapılmakta olan 

hazırlıklar ikmal edilmiştir. Bu 

sene de haftanın layık olduğu 
<'hemmiyetle yapı'm:1sı hususun· 

da büyük gayretler saıfolunıLUŞ 

tur. Bu cüml~den olmak üztre 

Kız Enstitüsü de ( Ev ve Kadın 
işl f' ri ) adıyle bir sergi hazırla· 
mıştır. St rgi ayın on üçüncü cu· 

ma günü Halkevi salonlarından 
birinde açılacaktır. 

Silivri Liman 

inşaatı bitti 

lstanbul: 1 o (TUruözU 
muhabirinden) - Slllvrl 
llmamnda inşa edilmek· 
te olan Mendirek ile 200 
metreden fazla uzunluk .. ~ 
takl rıhtım tamamlanmış:
tır. Şimdi llmamn içi te
mizlenmektedir. Yakmda 
Mendirek ve rıhtımın kU
fat resmi yapllacaktır. 

"' 

Maarif Vekaleti, çocuklarım 
lt~yli müesseselerde okutan ve 

askere alınan yedek subaylara 

leyli ücretten ayrıca tenzilat 

yapılmasını kararlaşbrmış ve bu 

nu bütün leyli mf'ktcplert"', vila· 

ye t maarif müdürlüklerine bil· 
clirrııiştir. 

Terızilit talebe için verilen 

ücrelttn yüzde 10 iskonto ş ı k 

!inde olacak, şimdiye kadar ve· 

rilt'n taksitlerle bundan sonra 

veriltc k taksitler 1 u tenzili ta 

tabi olacaktır. 
Bayanlarımızı çok yakından 

alakadar edeceğinden şüphemiz 

bulunmayan bu faydalı serginin 

büyük bir rağbet kazanacagı 

muhakkaktır. 

Orman kanununa göye Hatayda ~ğitmen . 
müsadere edilen mallar kursları f aahyete geçh 

Ağrı dağı suçlulara 

beraat ettiler 

930 yılı 28 Temmuz günü 
geceleyin eski adı Çö•emek olan 

Hakkari vilayetinin Oram:ar mer 

kez nahiyesinde çıkarılan isyan 

hareketine iştirakten ve bu is 

yan sırasında jandarma onbaşısı 

Receb, jandarma eri MEhmed 

ve hüviyetleri tesbit edilemiyen 

iki askerimizi öldürmekten suçlu 

olarak naklen şehrimiz ağırceza 
mahkemesine ge1en dava r-vrakı 

üzerine suçluların mevkufen mu 

hakemeleı i yapılmış ve suçlan 

sabit g3rü1emeditinden beraat: 

)erine karar verilmişti. Yük,ek 

Temyiz mahkemesince ağırceza 

mahkemtmizin bu kararı l:ozu 

!arak dava dosyası iade edildik· 

ttn sonra Oramar nahiyesinde 

buçlulardan Şiho, Abdullah, Ab· 
durrahman, • hmed, Hacı, Mth

med ve Mustafa haklarında mev 

kufsuz olarak tt'krar yapılan 

mahkeme Jt"', bunların, bu isyan 

harekatına iştir alc ettikler'ni le· t 

yit eder. deliller elde edileme 

<liğinden ve dir.!erıen k"mselerin 

de ifadelr.ri ııuçlu!arın ale ~ hleri 

ne göı ült'mİyerek mahkememiz 

ilk katarda olduğu gibi suçlula· 

rın beraati ne karar veı miştir. 

ikmal edilen o <utlar 
Sofu'u boynuyogun ve Bey· 

celi köylerinin müştert-ktn yap· 

tırmh kta olduğu eğitmenli okul 

tanıamlanm ş Vô hemen ders faa·' 
lıyctine geçilmiştir. 

Orman kanununa uygun o!· 

mıyarak istihsJI edildiğinden 
dolayı zaptedilen emval için sa

tış izni alınıncaya kadar bu em· 

valin muhafazasının beledi~ e, 
muhtar veya ihtiyar hey'etJerine 

tahmil edilmiş olduğuna da;r 

Ziraat Vekaleti vilayete bir t.ı

mim göndermiştir. Bu tamimdt: 

., Binaenaleyh zaruri ve kakuni 

bir mahiyet kesbeden muhefaza 

işini iyfa ve kabulden imtina, 

nıutla k surP.tte takibatı müstel· 

zem Lir keyfiyettir" d<'nilmtk· 

tedir. · 

Bölgemize gelen 
ziraat mütehassısı 

Genç ve güzide ziraatçılaıı· 
mızdan N"mi Duru vilayetimiz 

dahilindeki Selektör vtı1iyetini 

tttkik etm(k üztre şehrim:z~ 

gelmiştir. Cenub ve Orta Ana· 

doludaki sele.ktör faaliyetleıini 

tetkike çıkan Nami Duru, lıu· 

radaki sdektörlr.rin randıman· 
!arını tetkik etaiş ve bu maki

nelerin çiftçi tarilfından beğe· 

nilcli~ioi mamnuniyetle müş •hade 

etmiştir . Nami Duru Dün şeh· 
rimizden ayrılmıştır. 

Bir ecnebi atlasi 

meuolunrlu 

.. H Vagrıer E Debeı," ıırş· 

riyal müeEsesesi tarafından Leip· 

zig'dc basılmış olan .. Mitterer 

Schulatlas" ın memlekrte sokul 

ması V "killer Heyeti tarafından 
menedilmiş o'du~u:ıdan, Maaııf 
Vekiltti alakadarlara bir tamiın 

göndererek t u atlasın muallim. 

ve talebe e inde l ulundurulma

masını hildirıııişlir. 

Antakya: 10 (Türksözü mu· 

babirinden) - Hatay'm muhte

lif kasaba ve köylerinde aÇJlan 

1 Oç millt t mektebinden başka 

79 köyde de Eğitmen kursları 

açılarak facliyete geçilmiştir. 

Sekiz bö'geye taksim ediltn 

H tayın 79 köyünde açılan bu 

kursla.rda 4 bine yakın köylü 

vatandaşımız okumağa başlamış 

bulunuyor •. 

Gerek millet rnekteblerinin 

ger~k'·Etitmen kurslarının faali

yeti neticesinde hu yıl okuma ve 
yazmı nimetinden mahrum va· 

tandaştarın l u büyük nimete 

kavuşacakları muhakkaktır. 

re~ekkür 

Eşim 1stikla1 okulu öğrt tmen

lerinden Nu;ret fuı halı ölüm

den kurtaıan ve çocuğumu ha· 

yata knuşturan Dotuıntvi Mü
dürü ve Kadın hastalıkları mü· 

tt hassısı Doktor Bay Şükrü ile 

mtsai arkadaşları Doktqr Niaar 

E~e H ediye ve Bellcis Batanlara 

teşekkürlerimi aızedr.ık~n Do· 

A-umevindcki intiz· m ve bakım 

huı;usunda gösteı ilt n vaı lık ve 

a lakaya yurd namına ift ı har et· 
mem· k i ııkaosızdır . 

inan yazıhanrsi sahi~ i 
Remzi Turhal 

Brezilyc.nıo yeni bir 
maslahatgüzarlığı 

Londra : 10 a a) - Royter: 

rlerezilya hükümeti, Londradaki 

Norveç, liollaoda ve Po!on~ıa 
hükumttleıi nndin .. bir masl1'· 

hatgüzar tayinici kararlaştırmıı· 
tır. 

Bekçisinin Esrarı 
YAZAN 

Claud Ascaln Tefrika 
22 

ÇEViRl~N 

Sami Göksu 

ile bunun sebebini araştırmanın j kaç kelime mırıldandı. Rıhtıma gi· 
akılsızlık olduğunu düşündü ve den inişten aşa~ya doğru yürüdü. 
şoföre Messidor oteline götürme- Başka bir grup daha. 

sini söyledi. Cereyana mukavemet eden 
- Siz beni aşağıda beklcrai· sandal bir kuvvetli kürekçi tara-

niz... fından yaklaştırıldı. Bir kano oto· 

Nehrin gölgeli yamacından 
hararetli bir ses işitiliyordu : 

ses 

- Birisini bulabildiniz mi ? 

Kayığın kenarından bir başka 

aobil suları köpürterek onu takip 
ediyordu. Omuzlanna bir pardesu 

atılmış, sovuktan titrcyek dişleri 

takırdıyan bir adam gördü. Bu, 

suya düşen adamı kurtarmak için 
suya dalan bir polis memuru idi. 

- Evet orada ... Bir kadın. 
Rıhtıma çıkar çıkmaz tebrik

Oucolin teessüre kapılarak bir !erle götürüldü. Kaputlarına bürün· 

-

müş, diğer polisler hareketsiz kal
dılar. 

Dııcolin motöre elektrik lam
busını çevirdi. Donuk bir yüz, ka
~alı gözler. Hayret içinde kaldı. 

Bu, Helen Formont'tu 1 • 

Arabada aceba başka kimse 
yok mu idi? " 

Kurtaran memurun söylediğine 
göre bu kadından başka kimse 
yokmuş: O da hastaneye nakledi
liyordu. 

Ducolin elini alnından geçirdi. 
Carintis kayıp mı olmuştu ? Karı
siyle beraber bulunması lazım de
Ail miydi? .. 

Yunanistan '11 d ~rbt" 
Sİ!; ert !'Onra f ıaly• 

( B:ış l\\"\uıl~clc•n Rl't•19) 

soliııi, Musolirıi bunların hepSI 
kumanda ediyor gibi görünüva" 
Fakat, Papalık ve imparator ailest' 
ne bağlı ordunun mühim bir ktsd' 
Musolini'nin nüfuz ve diktatörfi· 
k\ine hiç bir zaman yatgın rÖfÜ'l" 
memişlerdir. 

Bugün iş patlak vermiştir. t{r 
diselerin görünüşü uzun yıllard•ll" 
beri en mükemmel bir meıtd 
gibi dünyaya ilan olunan kud~ 
tinin, iyilitinin bilhassa disiplill 
bakımı•dan eşsiz oldu~ söylene: 
Façizm ve onun başefendisi ınıJ 
lak bir buhran geçirmektedir. 

ltalyan milleti harbi ist~ 
mekte haklıdırlar. ltalva harbe :; 
meden önce Akdenizde herk 

dıJI' saydı~ bir muvazenP. olarak 
makta idi. Kılıcını, Fransanın ,,. 
kasından çekti~i gün, sayS!'ı gö~ 
rilen bu kuvvetin maskesi düştil· 

ltalyan hava, deniz, kara ""; 
vetleri her tarafta mıhlanmış ~ r 
mışlardır. ftalya iptidai maddele 
den, yiyecek ve geyecekten teo:; 8 . 
men mahrum bir halrledir ve°" 11 

bu zaruretini, açığını büyük a:;. "6 
daşı ne tazmin ve ne de te _. •n 
edebilir. Harp sanıldı~ srihi ffS ~ 
sada sona ermediA"i gibi da:,. 
zun ve müşkül harp yıllan 

mektedir. ~ lb 
Belki akıllara, Am:ıvutlttk , ~I 

ftalyan hezimeti için şu gele~ ' 
"Oradaki ftaly;m ordusu, Y? ti 
ordusuna karşı hın:ır de~ild•...,..1 
mikdan da azdı ... ftalyanın htJ!C"' 

kü vaziyetine sarih ttşhis ko 
mak için bir sebep teşkil t'!1, ~G 
Kuvvetli bir ordu, sa§"hım bı~Afll ._ 
karı umumiyP., idarede hirlik. r~ 
otorite. a7.hkta da çôklukta 
kendini S!'ÖStP.rir. ltıılyanın f>.r 
vutluktaki ordusu, örnek bir .. ~ ~ 
idi. Donanması da dünyanın o 
bir donanmaııı idi. ltalvan ta r, 
recili~i ile cfünvanın kulakları 
du. Afrikadaki kıt'alann ş~hrt f 
dinliye dinliye tzberlerimıze 

çirdik. 
Ôğreııilen hazı haberlere 

Almanyanın, ftalvan donanma. 
mali kavnııklanna, üslerine "' 
hale edP.Cf'~i anlaşılıyor. BıJ 
herler helki dP. tahminlerdefl,.., 
rettir. Fakat. Almanv;\ için, btJ 

kü ftalyan ataleti karşısında 
labilecek başka hir iş yoktu'· 

Günün birinde Roma in'I 
torlu~. Romanya ~bi Alman 
sadık, muti bir ülkesi haline 
şerse huna havret etmemelivit-· 
rihteki diktatörliildf'rin ve dikl• 
terin hayatlannda buna benı:t 
vardır. 

Bugün mutlak bir şey 
Yunanistan tarihe bir kere ~ 
yıkılamaz bir kuvvet sanılarıd 
velin bir evhamdan ibartt ol .. 
nu kaydetmiştir. Mihver teraı:• 
bundan böyle ltalya bir 
olamıyacaktır. ftalyayı bir kıl 
sanarak bir çok dostlar kaY 
Almanya ise yeni siyasi rt1~ 
neler aramak, bu .uretle dıJ 
müşkillerden sıyrılmak için 
!er arayacaktır. Bulabilir mi. 
maz mı? O da başka bir rt'I~ 

Ferid Celll Od 

· Grupu" takip etti. Kadı0 

salona götürüldü. Orada kaı:J 
kında aydınlatıcı bazı şeytetf 
oldu. 

Vak'a Sen Mişel köprü~il 
rinde oluyor. - Şüphesiz oır 
lış direksiyon hareketi - k 
üzerine çıkmış, ilerliyerek 
lıklara çarpıp nehre yuvarl 

Orada hazır bulunan 
memuru 

- Düşünüyorum, dedi, 
bu tehlikeli vaziyette free.Y' 
yerde sür'at;pedalına bas'' 
sıçramayı yaptı. Adam ~~ 
anlayınca yere anlamak i~ 111 
tılışı yanlış hesapladıA"t içıll 
zenesini kaybetti, sahilin k 

1 
lan üzerine düşerek başı Y-' 

Ducolin şoförün de ~ 
neye kaldırıldığını öğrend•· 

Ç d . 0rdı.1· 
- ok fena... ıy 

Ducolin iki memurun~ 
duğu Messidor oteline °" ; 

- Gerlel 
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Ulh akdi 
kansızdır 

Jhur bir Amerikan 
harriri böyle diyor 
~C\'}'or k : 10 ( A. A. ) -

r muharrir Voltr Lidman 
Otk Herald Tıil ünde hu· 
6 •art Jar dahilindr. bir sulh 
irı nedrn dolayı imkanı;ız 

u trtkik tderdc diyor 

•• fngilizlrrin ~klısdim sa 
~~ büyük siys!'İ tt'crüheye 

hir millet orduHuını ve 

~Ürı oldu~u raman hemtn 
a yapmakta f.üyük bir 

t~t ~österdiklerini unut. 
lıyız . Bundın maada Bü· 
bıitanya vaziyrtin icabla

,. 'ıiicad~le sahasından uzaltta 
·ıı . , •rılardan e.lhdtr de ha iyi 

f'tmtktedir . fnıril•ertnin 
tota]itrr bir hiikumtt 

dikçe Hitlerin asla mt.m 

~llıayacail a~itcarrlır . Av 
' ~'"rımcmiş ve iyi rrüdıfn 

ıtıiş zer.~in topraklı•ı da 
"' ~ti şiiph,.sizdir . ~.Jalhulci ,, 

' 

11kJarın Alm=-nya ,.line 
llı•si Birlrşik Drvletlerin 

ef• ~Glc menfaati iktiıasıdır. ,, 

e: Örçilin nutku 
tıdra: 10 ( A.A )- Çör 
'natta bul un arak A frikada· 
tkatın irıkişafından 'liman 
esirlf'rindcn, diğer İngiliz 

f,kıyetltrinden bah'letmiştir. 

verdi 
~ Sl\hifC"dcın artnn) 

cebri haksızlıkların tamiri 

tôrmek söz söylemekten 
· 8unun için uzun boylu 

miyeceğ'im. 
i1leri yarım hırı.kan adam , 
Memleketim için her te-

t bulundum. Ve şerefimi 
ttmiyerrk yine memleketim 

harekete kalkısaca~ım. 
~tdj se ·edenbtri harp iste 

yapmak istiyor. ~i~ de 
tce~iz. Biıim lugatımızde 
~lrtıak kelimesi mevcut ıie· 
"Orı nefesime kRdar, z1tfe-
r garbi A vnıpada harbi 
tttirt'ce~m. 

~lı1ar Ber&t ve Te-' 
tleni işgal üzre 
ti sahif t:dc:n nı tan ) 
tı : 10 ( A. A )- G!· 
ttlt>re göre Yunanlılar 

"' Ttpt"drlerıe doğru 
il"rİIPmelcterJir . ltalyım 
3Ür';ıtlr , miinhnim l:ir 
Çclilmı kte , Bnat ve 

işg 1 edilmek üze· 

«hıyarla yeni 
~ararname ç ı ktı 
''t: 10 ( A. A. - Ye 
bir kararnam• , t>cndıi 

-

İngiltere ve 
kuvvetler • 

yenı 

Londra : 10 (a a) - Kanada 

Havııcıların fan bir g•u~ dün bir 
lngiliz Limanına çıkmıştır. eurı· 
Jar pi'ot ve işçil .. rden mür,.kkep 
tir. Bunt~r lngi!terede h!!iva CÜ· 

zütamlnrınıı rfagıtıf&caktrr. Hu 
Kanadalılar imparatorluk pilot 
y<'tiştirme kampında antrf'nman 
görmüşlerdir. 

Garp çölünde 
savaş büyüdü 

( Birinci sa,vfocl:ın artan ) 
yıkın esir almış ''e alm;ık tıt de
vam etme~ te-Jir. Dün fecirle baş · 

lavan hir saatlık hücumdan sonra 
lns(lizfer ~u kuvula rı yakınında 
bulun n Vf' ilk hrdeflerini teşkil 

eden hir ltıılvıın müstahkem mev· 
kiinl 7ıtptetmişlerdir • Bu kı aata 
kumanda eril"n ftRlyan G 0 nerali 
maktul düşmüştür . Kum,mdanın 
muavini esir edilmiştir . ilk beş· 
vüz kişilik nir kııfi1tsi Sidibarııni 
civArtncf" sahil mmtakHındıı alın 
mıştır. ikinci 400 kişilik e~ir ka-
filesi de ~ahilden takriben 30 ki
lometre mesafr.de b•1Junım ıfa~
lıkta e!'ir edilmiştir . lngiliz hava 
kuvvetleri ordu ile !'ıkı bir işbir
li~i vımmaktıttiır. fn2'i'iz hıtva kuv
vetler;nin Or tRşark Baş\c uman ti anı 
General Vevl hir lnı:!'iliz : Türk 
ve Aml"rikalı g ;17f'le muhahirletine 
lnR'i'iz t:ııtraını hal. kında ilk ha
herleri taarruz b~şlııdılr tan hemen 
dö• t ~aıtt sonra bi1ıat kendisi 
vermiştir • 

Kahire : 10 ( A. A. ) - fn
jliliz umu"nİ kar11rgahı t .. hliti : 
Garbi çölcfe ordu ile sıkı hir 
işJıirli~i yapmış of an f ngiliz tay

yarf'leri hütürı ~n düşman kı· 
batını hırpafamıştsrdır. Bu mü· 

temadi bombardımanlarla ve 
mitralyöz attş•eriyle motörlü 
bir düşman n?kliye ko'una v~ 
duşman lcıtaatrnıt atır zayiı.t 
vtrdirifmiştir . fltrilerkPn t.11ar 
ıuzu kf'şif y;ıpı:ın lcuvvetlnimiz 

muvaffalcıvetfi hareketltrde hu· 
funmuşlardır . iki düşman Avcı 
tavyaresi düşürü1mfüıtiir . Diis· 
m9n tıtyvare meydanlarına hü. 
cumtar yapılmış Ad4"nde bir han 
gar tamamen imha ,.dilmiş ve 

sair hasarf11r oll1"uştur . DüşmA 

nın muht,.Jif mttydanlıırınıt kar
şı havR .. oınbarcfımı.nları icrA 
f'dilmiştir."' f'nİnaiye güneşin bat· 

masından fl'cre kadar birbirini 
takihedtn dafg~lar halinde pf'lc 
aiır barruı1ar icra f'dilmiştir . 
Bu hf'def mıntakaııın~ 20 torı
dan fazla bomba atılmıştır . fık 
tayyarelHin çıkarmış olduklım 

yangınlar hütürı gt.ce ncfı ardınr:ı 
yapılan 1:-ombardımanlarla ge
nişl,.miş ve nihayette bütün tay· 
yare mf'ydanı alevin içincfe kal· 

mıştır . Sidibarani , Sollum ve 

Bardiyaya da hücumlar yapıl· 

ttt,, "'e ~ u 'uıaıı v ~ } u mıştır . 
1
t' • G b ro-ıu··nıJe fngilizleıin al· 1 ın al yhiode vazıy. t ar .... ı 
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pamuk kon~resi ihzari 
toplantısı dün yapıldı 

8.00 

8.03 
8 45/ 

Program, saat a}•arı, Ajans 

Müzik: Hafif program 

9.00 Ev Kadını - Yemek 

12.30 

12.33 

12.50 

Program, Saaı ay.m 

Müzik : Şarkılar 

AJANS 

13.05 Müzik : Türküler 

13.20/ 

14.00 Müzik : Rac:iyo orkestrası 

18.00 

18.03 

18.30 

Program, saat ayarı 

Müzik : K~nçerto 

Konuşma {Dış politika) 

( Birinci ~ayfadM nrbn ) 
toplantı y:ıpılmıştır· Bu toplantı: 
ya belediye reisi Ka .. ım Enl·r, zı · 

raat mUdUrU Nuri Avcı, çiftçiler 
birliği reİ'iİ Fazlı MPt,o, p:ırmtı~ 
Uretme mUes<ıeSr'ii mu "'uru Zekı 
Sayar, Amerikalı pamuk n utehn-;· 
'il'il mi .. ter Klark, çiftçilerimizden 
Ekrem Avni Zaimlcr, Rt•cai Ta• 
rımcr, Tevfik Kadri Ramnzanoğlu, 
z,.vncl Mili? i~tirak dmişlerclir . 
Halihnzır ~nrtlar d:ıhilinde böl· 

18.45 
gemi:ıde pamuk z"r'iyahnın ne cıu• ı 19.15 
ntle grnişletilebilecrği konu,ul· 1 

Ç ocuk saati 

Müzik : Çocuklıır için 

Saat ayan, AJANS muş ve tnm bir mutabakat h:ı-;ıl I 19.30 
olmuştur. Mutabık kalman esular 19.45 Müzik : Şarkılar 
şunlardır: 20 15 RADYO GAZETESi 

1 - Orvl('t dinde bulunan 
hafri •11{ makinelerinin hedc·l mu· 20.45 Müzik : Fasıl heyeti 
kabilinde vt-ya .rarclım şı klindc 21.10 Konuşma (Neslimi7.İn hayat 
Aclnna çiftçikrine vrrilmc<;i; ve sihhati) 

2 - Adana hölg,·sinde Akala 21.25 Müzik : Sematler 
yerine Klevlant ikame edilme .. i; 

:l - Pamuk zrr'iyatının tev · 
siki ve inkişafı için IUzumlu maki· 
ne yedek puçalarmın serbest 
dövizle b:ıriçten temini; 

4 - Mibzer ve Çapa maki· 
nclt'rinin celbi. 

21.45 Müzik : Riyasetic11m. band. 

22.30 Saat ayarı. AJANS 

22.45 Müzik : Cazband 

23.25/ 

2~.30 Program ve Kapanış. 

5 - Çiftçi emrine 300 ton ~~~~~~~~~~~~~= 
mazot, ::lOO ton gıız, 200 ton lıt·n· ~ 

zioio t:ılui~i; _ ~ BU AKŞAM : --
6 -- Çapa mevsiminde kafi 

miktarda amelenin Adanaya cd- Nöbetçi Eczane 
binin temini. 

Toplantıya geç vakit nilıayt t 
verilmiş, konuşularak antant kalı· 
nan rnt•vzuların bir rapor halinde 
Ziraat Vt·kalı tine bildirilmt· cıi kn· 
r11ra bağl:ınmışhr. Bilahnrc Çift ' 

İSTJKAMET 
HUkQmet yamnda 

çil l'r Bir) iği tar ıı f ın dan tayin ed i · ;;;iiiii_iiiiii_iiiiii_:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;; 

SU VA RE 

8.30 BU AKŞAM 
iki şaheser birden _,_ 

İkinci hafta başladı 

MATlNE 

2.30 

ŞEHVET 

KURBANI 
Binlerle sayın müşterilerimizin gözya~lan içinde devam ediyor 

-2-

Hayatmızda birçok gUzeı fllm görmu,~olablllralnlzl 
Fakat romanı bUtUn dUnyaJ dlllerlne çevrllmlf, 

ylrmCb•f:mnyondan fazla baaılan 

Kaçak Korsanlar 
Şaheseri kadar harikulade bir film görmüş olamazsınız ... 

• 
Bugün gündüz matinede 2 film 
Ş,ehvet Kurbanı - ~ on Koz 

DiKKAT : Sinema tam 8.30 da (KAÇAK KORSAN) filmi ile 
başlıtr. 

Yol, Asfalt Caddeden Sinemanın önüne kadar a
çılmıştır. 

lerek Ankaradaki ko"grt-.ye gön· -----
dt·rill'cck olnn Uç nıurahha~ın da 
Pamuk Konırt·~inde mud:ıfaa <'de· 
ceklı:ri sUje bunlar olnc:ıkbr. 

Fiat tereffüünden 
belediyeler n>es' u l 

Mürettip alacağız 

Matlıaamızın gazde kısmm-

d:ı .:; llış 1;ak üz.erelıir miireltihe 

ihtiyaç vMdır lda ıthanemizt ( Birinci sahifeden artan ) 
1 

kömUr, i...tas.vonlarda vagonla t<'p· müı ac <otlıırı . 
tan ve d~polardan mu,tt-rilerin ı 
nakil vasıtalarına teslim ş trtİ.) le 
perakende sAtışlarrnın azami fiyat-
ları Eti Bank tarafından tesbit 

1 
edilmiş ve Vekalt timizin tasvi · 1 
bine iktiran eden bu fiyatlar Mnh · 
rukat kanununun tatbik edildiği 
mahallerin mUlkiye amirlerine ve ! 
Eti Bank'm ııjanshklarrna tamim il 
~dilmişti, dcnilmekh-dir. 

Bu sene mezkCtr banka yalı· 

mz vagonla topt:ın t..-sliın fiyatla· l 
rmı ta.yin ederek rı~ podan mU~te· ·ı 
rilerin nakil vasıtalarına teslim 1 
surdiyle yııpılocak perakt"ııdt• sa· 

l bş fiyatımn teshiti h usu'ıu Ko f 
ordinıısyon lley't tinin kArııriyle be 

1 lcdiydt're bıralulmışbr. Böyle 
( olduğu bal.le şimcliyc kaclnr muh· 
! tdif bcl"diy, !erden lktisnt Vl'ka· 

it tine göndcrih·n ct·tv·, ilerden an· 
lıışıldıı;ıına göre belediyclt rinıiz 
tarafından bu "t:ne tayin ed;Jmiş 
bulunan fiyatlar go.: çcn cıent:ki fi 
yatlara nisbet.le hayli yUk'i,k gö 
rulmuştur. 

l lalkım11.m köııı'Jr ihtiy:ıçln

r1nrn nıUınkUn oldugu lrndar ucuz 
bir fi vatla temini için bt lcdiyele· 
re emir verilır:csi lkti .. :ıt vekilliğin 

cu vali!~ rdcn ri en edilmiştir. 

80 R SA 
Parnuk - Hu bu hat 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K s K. ·""· Ko>;a 12 

v L 

Yurddaş !. 

Hava kurumuna aza ol 

D 1 ve 
Möble Evi 

Ate iyesi z 
Abidinpa~a cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

os --
Ziyaret Ediniz 

:: ;; 1 

ttl'Fin t:w'ıyı-llen iskat dığı uir miktarı döıtbi~i g,.ç· l 
''' ..... İn_i_H_'d_i_r_m_e_k_te_d_i_r_. ___ u:_e_k_te_d_i_r_. _________ ı 

Ma: parİ<tjtı 49 50 
\1a. temizi 47,5U 48,50 
Kapımal-ı - 1 

Mutedil Fiyatlar 

hirecilerin beyanna_ı 
·verme müddeti bitti 

TIN TEMDID EDiLMESi MEVZUBAI& DEÖIL 
1
': 10 (Türksözü muhabirinden) -Arpa, Buğday, Çavd r ve 
'1trin n dört gün za fında beyanname vermeğe mecbur tutul • 
~lunıdur. Bu mühlet dün bitmiş bulunmaktadır. Alına~ ~abe~
~llrdun hemen her tarafında zahire tüccarlarından buyuk bır 

~l'larrıelerini vermiş bulunuyorlar. Beyanname verme keyfiyeti 
tGC<!arlann lehine olan bir kayıttır. Beyanname verme müd · 
~trııyacağı sanılmaktadır. Vilayetler beyanname suretlerini 

de merkeze göndereceklerdir. 

Y. Pamuğu -1 Klevland 1 59 _59,25 1 
Su~nam 18,50 19 
K.b~~day 
iuğday T-;;:-

" 
yerli 7,75 

Arpa 5,00 5.25 
Yulaf 1 5-:rs-

10 11 1940 
t( ambiyo ve para 

I~ Bankasınddn Jhnmı~tıı . 

SalJn Ta1<ım\arı, garJroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YILDIZ Atelyesinde 
5 --

Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiniz Şekilde Yapıhr 

'J'aşradan . Sipariş Kabul Edilir 
ADRES: Adana Abidinpaşa Cadde'i Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,, Moble Evi 

Frank {Fransız) 

Sterlin (ingiliz.-')- -
1--r--Y- 1 12546 

,_D~o_la~r~(~~~m~e_ri~ka~>~-ı~~ imiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;:m;;::;;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;::;:;;:;;:;;:;;:;iiiii:;iiiiiiıiiiii:m:m:;miiimiiim;;;;;:i;mm;;;;;;m;;;:;;:;;~I Frank (isvi re) ı; 
1 
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5 T -Ü R K .S Ö Z Ü 1 
• • • • : GAZETE ve MATBAASI : • • • • • • : T •• k •• •• G t • Okuyucularına, dünyanın her tarafında • • ur sozu aze esı: vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. : • • • • • • • • • • • • 

· •••• Toprak Mahsulleri Ofisi ! Adana Ajansından : 
e Merkezimiz için kabul edilen yeni 
: mübayaa fiyatları 

İ Ekstra : 7,75 kr. BUGDA YLAR 
e Ekstradan gayri buğdaylar: 1'fl,5 kr. 
e ÇAVDAR: 6 kuruş 1 ARPALAR 
• Ekstra: S,15 kr. 
e Beyl'lz : 5,50 kr. 
• Siyah ve çakır arpa : S,2S kr. 
• YULAF : 6,50 kuruı 1 Yukanda y11dı yeni fiyatlarla ajansımızm alım faaliyet 
• başladı~ı ilin olunur. 10-1 t -12 

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

• Türksözü Matbaası . rita, Bili'ımum Matbaa işlerini Türkiyede : ( Memur alınacak) 
• :=:=:==.==:==:==:==:==::===:=::===::=•mevcut matbaalara rekabet eder derece- : P.T.T. Umum Müdürlüğünde 

• • • • ilin 

• de tabeder. : 1- ldıremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlere 

: • mekteb mezunlan musabaka ile ahnacaktir • 
• • 2- Müsabakada muvaffkk o'antarın idarenin teklif edecel" 
• : memuriyet kabul etmeleıi şarttır. 
• 9F a a n~ a a a a ~ Do ot k a • 3- Müsabakada muvafık olanlara 3656 sayılı kanun h6 

• u lbJI 1F ~s ©> ~ y ~ O S m O a • gÖ•• ıs lir• .. ı; m .. , v•y• 60 ı;,. ~·ret v.,;ı •• .ıcıi~ 
: - • 4- latelclilerin 788 sa~lı memurı11 kanunur.un dordünc:I 
A • dc!indeki şartları haiz olmalan ve devlet memuriyetine İ"' 
• Sagv lam, Temı·z, Zarı·f cı·ıt ( Tu··rkso··zu·· ) : gireceklerin Otuz yaşmı geçmemiş olmaları liıımdır. ' A • 5- Musabaluya girmek isti yenlerin 20-12 -940 giio 
• • mana k•dar dilekçe ve evrakı nıüıbiteleriyle birlikte imtib • M •• il• h • d y l • icra olunacatı P.T.T. merkez müdürlükltrine murcıcaat etlllt : uce Jt anesın e apı Jr. • - - 6-Müsabaka herViliyetteP.f.T.Merkez Müdürl~ 1 
• • 1 23-\2-940 tarihine müsadif Pazartf'ıi günü HAt 9 da v;:s 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : tır . 2f'-27-29- 9-11-19 

Adana Birinci İcra 
Dairesinden : 

Gayri menkullerln açık 
arttırma llAm 

No: 940-665 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne ol 
du~u : Biri 62 diğeri 200 ve 
üçüncüsü de 230 dönümlü üç 
parça tarladan 62 ve 200 dö. 
nümlü tarlaların tamamı ve 230 
dönümlü tarlanın da nısfı 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, numa
rası : Mihmandar k. de Göz 
mevkii ve Kız Yeter ve Çatal 
Hüyük mevkiler;nde 

Takdir olunan kıymet : 62 
dönüm1ü tarlanın beher dönü· 
mü 30 lira, 200 dönümlü tar 
lanın beher dönümüne 20 lira 
ve 230 dönümlü tarlanın beher 
dönümüne 13 lira kıymat takdir 
edilmiştir. 

Arttırmanın yapılacağı yn, 
gün, saat : Birinci arttırması 

Adana J nci icra dairtsinde 15. 
1.941 çarşamba günü saat 10 -
12 de, ikinci arttırması 25 1. 
941 cumattui günü saat IO -
12 de 

1 - işbu gayri menkulün 
arthrma Şartnamesi 7- 12-
940 tarihinden itibaren 940 -
665 No. ile birinci icra daire. 
sinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açık · 
dar. İlanda yazılı olanlardan faz 
la malumat . almak istiyenler 
işbu şartnameye ve 940 ~ 
665 dosya numarasiyle memuri· 
y~timize müracaat ebnelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarda yazılı kıymetin O/o 7,5 
nisbetinde pey akçası ile veya 
milli bir Bankanın teminat mektu 
bu tevdi edilecektir (124). 

3 - ipotek sahibi alacak· 
lalarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını bu· 

susile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını İ§bu ilin taıihinden 

G. E. c. 
Bataryalı lngiliz radyoları 

K. B. 
Ceryanlı lngiliz radyoları 

Ç91<aO<dlö 
Muharrem Hilmi REMO 

Abidinpaşa Caddesi No: 112 
Telgraf : Rem o - Adana - Telefon : 11 O 

itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitclerile birlikte memuriye 
timize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde haklan tapu sicil · 
liyle sabit olmadıkça satış be· 
delinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde ar 
tırmaya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumu~ ve lüzumlu 
malumat almış ve bunları tama· 
men kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin editen zamanda 
gayrimenkul üç defa batırıl· 
dıktan sonra en çok arbrana 
ihıtlc edilir. Ancak artırma be· 
deli muhammen kıymetin yiizde 
yetmiş beşini bulmaz veya satış 
istiyenin alacağına rüchanı olan 
diter alacaklılar Lu'unp ta 
bedel bunların o gayrimf'nkul 
ile temin edilmiş olacaklarının 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa 

en çok artlranuı taahhüdü baki 

kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdid ve on beşin· 
ci günü ayni · saatta yapılacak 
artırmada, bedeli satış iıtiyenin 
alacağına rücham olan diğer 
alacaklıların o gayrimenkul ile 
temin edilmiş alacakları mec· 
muundan fazlaya çıkmak şartile, 
en çok artırana ihale edilir. Böy· 
le bir bedel elde""edilemezse iha-
le yapılamaz ve satış talchi 
düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine 
ihale olunan kimı1e derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 

vermezse ihale karara feshotu 
narak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimıe 
arzdmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona razı o'maz veya 
bulunmazsa hemen onbtş gün 
müddetle artırmaya çıkarılıp 

en çok artırana ihale edilir. iki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
pnler için yüzde S .Jen hesap 

ilan 
Adana Halkevi 
reisliğinden: 
(Rı-sim ve fotograf ıergısı 

tehir edildi ) 
Evvelce 15112/940 tarihinde 

aç laca ğı i ıau eoilen resim ve fo 
tograf stt gisi 2/2 ioci kanun 
941 tarih;ne tehir edilmiştir. 

Şeraiti anlamak istiyenlerin 
Halkevi bürosuna mürcicaatlan 
rica olunur. 11-14- 17- 20 

o'unacak faiz ve diğer zararlar' 
aynca hükme h:ıcet kalmaksr 
zın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur. Madde (133) 

Gayri menkuller yukarıda 
gösterilen 15- 1-941 tarihinde 
Adana 1 nci icra memurluiu 
odasında işbu ilin ve gösterilen 
artırma şartnamesi daire 
sinde satılacaj• i'in olunur. 

12483 

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
t - idaremiz ie münh<1I maaşlı ve ücretli memuriyrtlff' 

mnunları musab' ka ile alınacektı t. 
2 - Müsabakada muvaffak olanların l ı larrn'n teklif 

yerde memuriyet kabul etmeleri şarttır. 
3 - Musabakada muvaffak o!anlıua 3656 s1yı!ı lcand0 

müne göre (20) lira aali muş veya t?S> lira ücı ,.t ve~il~ 
4 isteklilerin 788 sayılı Memunn Kan·ınu n 1ı1 ı doı ·~ 

dt1intitki şartla_H haiz olmaları ve Devlet Memuriyetine • 
gireceklerin (30) yaıını geçmemiş olm~lanlizımdır. .. 

S - Muıabakaya girme le is~ye~ler ~ 4- 1 ~ -~940 ~~~ 
mına kadar dilekçe ve evrakı musbıtcle11le hırJık le ını 

icra olunacatı P. T. T. merkez müdürlükle.ine mü,acaat e~ 
6 - Mu .. ahaka Lise mevcut olan P. f. T. merhz 111~ 

leriftde 19 -12-940 perıembc tünü saat (9) et• yapılıC 
12537 2 - s -7 11 

dikkate Nazarı • 
• 

Mürşit Görgün fabrikasından : 
Fabrikamda, müıte,ilerime ait veya ellerinde pusul~ 

henüz çititlerini kaldırmamış o!ınlarm tarihi i a1dan ıtı 
hafta zarfında çititlerini fabrikamd~n _lcald~rmadı!<la~.ı t~~t 
ğitlerinin ısınarak yanmasından ve çurumesınden mute\' '-it 
larım ve zararlarını kabul edemiyec~tim gibi anbarlara "'ıı-: P 
dolayı alınacak ücretin müşterilerle elinde çitil pusulası dl' 
lardan tahsil edilecetini ve bu ilanın me ısim sonuna ka .. 
kamda çiiit bulundutu müddete şamil olacatmı sayın 
min nazan dıkkate almalarını ehemmiyetle ve .aygılaraaıll 
lerim. 12553 8- 10- 11 

ilan 
Adana çiftçi birliği reisliginden: 

. e bt' 
Birlitimizin Ziraat vekaletine viln müracaatı üzerın . 

Üretm~ çiftli~i müdürlütii tarafından cidden muhtaç . 
(200,000) kilo kadar meccanen diterlerine de mevc~d 
nisbetinde ve kilosu yedi kuruı esaıı üzerinden teanı d 
biJeri verilmesi kararlaŞIDlf oldutundan aync.t ilin t ' 

iündtn itibaren Viliyette teıtk~ül. e.decc~ k.omiıyon•, tJ 
etmek üzere hılcilcaten •htaç çiftçarun lroy ıdaıe beY ·ti'_ 
şimdid,.n lizımgelen vesaiki tedarik etmeleri diter çif~' tff 
bider ihtiyaçlaraıu birlitimize kaydettirmeleri ehemllll~~ 
olunur. 125SS 8 ........ 

TtinasŞ 
~ 4'AS11-·-

Abone ve İlan 
Şartları 

Seneli ti 1200 Kr. 
Attı aylığı 600 ,, 
Üç aylığı 300 .. 

Aylık ta abone edilir. -
ilanlar için idareye 
•U•acaat etmelldlr. 


