
Perşembe iDARE YERi 
12 ADANA • Abidin 

BiRiNCi KANUN Pa~a Cadde$i 

1940 Telefon : 315 

-· TVR S . •• v Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

..._ Sayısı her yerde 5 kuru' GÜNDELİK SİYASI GAZETE 

Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onaltmcı yıl - Sayı : 4902 

Edirnede mühim 
bir seylib felik ı· 

Tunca ve Meriç beş 
Yıkı jan evler, ölen 

buçuk metre yükseldi. 
yurddaşlarımız vardır 

MÜRACAAT EDİLDİ. BÜTÜN ' TEDBİRLERE 
MUGLADA DA TABAKHANE DERESİ TAŞTI 

ı.. Ankara: 11 (TUrksözU Muhabirinden)·· 
"\I •abah buraya gelen malOmata göre, 
tttırnede bir seylab felAketı baş göster· 
'•ttr. Meriç ve Tunca nehirleri tabii 

sine çahfılmaktadır. HanUz tesblt edile· 
memekle beraber nUfus ve hayvan zayi· 
ati da vardır. Vilayet ve kumandanllkça 
bUtUn tedbirlere tevessül edllmıştlr. LU
zumlü her tUrlU malzeme ile zaylatm 
önüne geçllmeslne çalışılmaktadır. 

""lyelerlnden be~ buçuk metre yüksel· 
it ve sular Edirne bölgesini istila et· 
'•ttr. Yıldırım ve Kerplçhane de sular 
.tındadır. Bir kısım evler yavaş yava• 
krnektedlr. Tombazlarla halkm tahllye-

DIOer taraftan gelen malOmata gtire, 
Mujilada Tabakhane deresi taşmış ve 
sokakları sular basmıştır. 

Ingilizlerin 
çöl zaferleri 

lngiliz kuvetleri 
-..:. ZF 7 

Seydibarrani 
'5702 o 7 

Çör çil Avam kama
•asındaki cbeyanatı 

C>lLtz SAl11L MÜDAFAA 
~VfSLEldNlN TAKVlY.ESl 

Londra : tı (a.a) - .. Royter: 
tkil Çörçil avam kamarasında 
ti vaz'iyet hakkında aşaQ-ıda

~i'annatta bulunmuştur ... 
tqen Tcşrinievveldc orta şark· 
\' linim seyahatıııı yaptığı zaman 
~1>1ılarındaki lngiliz_ve impara
~ ordusu kumandanı Veyvl'ın 

daha büyük bir umumiyet 
Vermek iı;in değil, fak.st ta· 

geçmek imkanını vermek 
içın kafi miktarda malzeme 

'-kviye ııelmiş bulunuyordu. 

f;'akat bu csnade ltalyanın Yu· 

larıa tecavüzü üzerine Yuna• 
a yardım için hava kuvvet• 
~den büyük bir kısmını Mı · 

buraye göndermek lüzumu 
Oldu. Avam kamarasının bil
~tçhıe Yunan zaferinde lngi· 
\ta ku~velleri rolü fevkalade 
~olmuştur. 
~~va kuvvetlerimizin muvak 

Ciddi bir suretle azalması, 
~iş olan taarı uz planının 
rıc konmasmı az c.ok ge· 

~ittir. Mısırdaki hava kuv· 
1llıiz yeniden ancak bu ay 
' bir il er leme hareketine 

lu )'ardımı verebilect: k bir 

ttltniştir. 

litıun neticesi olarak 7 Ka· 

"~el gectsi lngiliz impara· 

kıtalarını ve Hür F ran 

"vetlcri müfrezesine tabi 

li ınüfrcztler ltalyanların 
Uç ay evvel Nısır hudut· 

ti ilkim etmiş oldukları 
~ 'e doğı u ileri atılmış 1ar· '. •lk hamlede 120 kilomet· 

lıstlltnin büyük kuvvetler 
1tı zaman hiç bir bir 

l ibtilatlardan iri 
G4:risi UçUncU sayfada) 

I". 

ARNAVUDLUKTA 

Yunan süngü 
hücumları 

Yeni mevziler alındı ; 
İtalyan zayiatı ağır 

Ati na : 11 ( A. A. ) - 45 
numaralı .Yunan tebliği : Tarruı. 
hareketleri dün bütün cephede 
muvaffakıyetle devam etmiştir . 
Düşmanm kuvvetli mevzilerini 
süngü hicumu ile zaptetıık . Düş· 

4 '.l!!l"XA •t• \:J :il'" :it rı ttt 'aı z,. 

' ' * Yunan·askerıerl, böyle $ 

ı şarkı söyllyerek neşe 1 
ile cepheye gitmek- • 

* tedlr. ı 
! .. -----------~ 
man ağır zay;ata uğradı . Üç top 
ele geçirdik. 

Atina : 11 ( A . A. ) - Emni
yet nazareti tebliği: Düşman tay
yareleri Korfo ile Mor anın gaı b 
ınıntakasında bir köyü bomb r-
dıı11an etmiş , fakat hasar ve in
sanca zayiat yoktur. 

Lon<ira : 11 ( A. A. )- ltal
y a ıı lar ın daha şiddetle mukave

( Gerisi UçUucU sayfa<la) 

B.Millet Mecı·sinde dUn 
yapılan görüşmeler 
Başvekiliıniz menıur ve subay evleri 
hak kında Meclise beyanatta bulundular 
Ankara : l 1 ( Türksözü muhabirind~n ) - Büyük Millet Meclisi 

bugün toplandı. Askeri tekaütlük ve göçmenlere aid kanun layihıısı 

ikinci müzakerelerini yapmıştır. Emniyet teşkilat kanun layihasını da 
müzakere etmiştir Keza jandarma teşkilatı kanun la;ihası da tetkık 

edilmiştir . 
Başvekilimiz \lzak verleıdeki subay ve memur evlerinin inşası me

selesini mevzuub<ı.hsetmiş , vııziycti hrzıra dolayısiyle bu işin şımdilik 

tah ıkkuk edemediğini, mamafıh nazarı dikkate alındığını beyan et· 

miştir • 

Şehirde et f igafına 
iki kuruşzamyapıldı 

Kasablarıo az hayvan ktstiği 
ve biraz geç gidenlerin et tu 

lamadığı müşabcde edilmtkte 

idi. Bu hareketin dela !et ettiği 
marıa şudur : 

Kasablar et için narh istiyor-

lar. 
Dün toplanan belediye daimi 

encümeni kasabların lrnk beı 

istemesine rağmen iki kuruş 

zanımiyle Koyun etiııin kilosurıu 

kı , k ilci kuruşa çıkaı mıştır • Va 

ziydttn anlu~ıldığına göre ' yine 

kasalllar bu zamdan memnun 

df'ğillerdir . Çünkü et bol n ik · 

tarda dükkanlarda göze çarp· 

mıyor • 

Başvekilimiz Saydam 
bugün bir nutuk veriyor 

Ankara Halkevinde verileck bu nutukla 
i ktisad, Tasarruf Haftamız açılacaktır 
lktisad Haftasında Adanada yapılacak törenlerin programı 

Aukar& : 1 L ( TurksözU mu· 
h:ı.birinJen) -Ba~vekilimiz Refik 
Saydam Y nrm (bugUn) saat on beş· 
ıle Ankara Halkevinden söy liye· 
cekleri bir nutukla Milli iktisat 
ve tasarruf haftamızı açncaklar· 
dır. 

* 
Yurdumuzun her yönUode ol· 

dugu gibi ;;c:brimizd,. de " Ulusal 
Ekonomi ve Arttırma Hnftası,, 

nın J 1 inci yılı lıuguoden itibaren 
lınşlamıştır. Bu mllnasebetle uınu· 

mi yerlere afi,.ler a,c;ılnıı~ ve n~a· 
gıdaki kutlama progreımı teı;bit c· 

dilmiştir: 

1 - Ulu~al Ekonomi ve Ar· 
tırnıa Kurnmu Adana şubesi baş· 
kanı ve Ticar~t Mektebi muduru 
Bay Nadir Arnt tnrııfından bugUn 
lıl\.) uklerinıize t:ıziıu telgrnflnrı çe 
kilecektir; 

2 - 15 J\;\nunul·vvel Pııznr 

gUoU ilk n~ oda C'l ul tnlcbtleı·i 

sııat 10,HO da 1 lalkc 1,;İ ör Unde 
toplan:ıcıdı lıır, bilflhnre l lıılkl vi 
B:ınclos•ınıın i~tid\ki~ le Atnltırk 

Parkına gidilt·(•ck vt• pnrkt.a kro· 
kide gö tcnll•n yt'rl, rini nlncıık· 

lnrdır. 

a - Parkta merasime istik· 
)al ıuarşi.)· le bn;;lanncnk, bunu nıll· 
ünkib Vehbi Evinç bir iiylc:v 

vert rek huf tanın ehemmiyetini 
nolat:acaktır. Sonra, llalkevi Ban• 
dosu Cumhnriyet marşını çalacak 
ve bu suretle mt'rnsime nihayet 
verilecektir. 

4 - llaftı& devamınca Hal · 

Macaristan 
Yugoslavya 
müzakeresi 

Kont Çaklnln Belgradla 
bazı anlaşmalar yapaca· 
ğı yolunda faylalar var 

Belgrad : 11 ( A. A. ) - Si
yasi mahfillerde tahmin edildığfoe 
g5ıe, Macar hariciye nazın Kont 
Çakinin ikameti cısnasında , Bul· 
gaıistanla alr..dedılecek olan ''d_ost
luk,, pak tından maada, bazı kım· 
selerin tahmin ettiğ'ine göre, Ma· 
caristan siparişler almak arzusun· 
da bulunduğu cihetle müzakere· 
lerin iktisadi bir ccıeyan alması 
da muhtemeldir . Belgradda bu· 
Junan ecnebi müşahıtler , Maca
ristanın ayni zamanda bir iktisadi 
ve siyasi istiklal i1.har etmek ar
zusunda olduğunu da zannediyor• 
)ar. Peştcdc bulunan siyasi mu· 

habirlerin çekmekte olduğu tel· 
graflara bakılırsa , Peşte siyasi 
mahfillerinin gayri kabili taham· 

mül olarak tefsir ettikleri Macar
Romen münasebetlerinin ani bir 
surette gerginleşmesiyle Macar 
hariciye nazırının bu ı.iyarcti ala
dar görünmektedir. 

Bodapeşte : 11 ( A. A. ) -
Belgrada gitmiş olan Kont Çaki· 
nin seyahati ıki gün ıc.ürecektir • 

Macar si)'asi mahfilleri Macar -
Yugoslav münascbelleıinin art· 
ma .. ından pek zıyade memnun 
olmakta , Macaıistanın ikinci bü· 

} ük komşusu olan Sovyet Rus
yanın da bu hususta memnuniyet 
izhar etmis olması bilhassa teba· 
rüz ettirmektedir • Bu ziyaret es· 
nasında bir dostluk protokolu 
imzalanaca~ı ıannolunmakladır , 

~ 

'lBaşvekilimiz Dr. Refik Saydam. 

kevinde.rsincrualard:ı, kahvehane · 
llrJe konferanslar verilecek ve 
g ızetdertlc bu mevzu tizerinde 
ynzılar ynzılac:ıktır. 

5 - 1 I:ıı·ita iç;nJe vitrin mU· 

snbakalnrı t1:rtip c<lilektir, 

6 - Okullarda aıUsamerelcr 

ynpıln nkbr. 

7 - Kız S:ın'at EnstiWsU ta· 

rafından llalkcviMie .. Ev ve Ka· 

<lın l~lcri St:rgisi " açılmıştır ; 

8 - Pazar gUnU Ataturk par· 
kında so.at 10,30 da yapılacak o· 

lno merasime herkes davetlidir. 

Son nutuklar , 
İngiliz matbuatı 

Londra : 11 ( A. A. ) - Dün 
Hitlerin söylediğ'i nutuktan B'Z 

2aman sonra Çörçil tarafından 
Avam Kamarasında çok açık şe· 
kilde izah edilen çöldeki Grı syani 
kuvvetlt>rine müteveccıh lngıli1. 
taarrurnnun müsait inkişafı ga 
zeteler tarafından derin bır mem· 
nuni;-ctle karşılandı . 

Gıızetelcr cht!mmıyelsiz bir 
muvııffc.ıkıyttsizlik ve tereddüt 
devresinden sonra lngiliz ordu· 
sunun lıalyaya karşı taarruza 
geçmesinı büyük bir eoşk unlukla 
kaydeylemektediıler . Bu taarruz 
ltalyanların Yucani'l'.tanda mühim 
heıimctlcıe ug-rsdıkları bit zama· 
na tesadüf etmek te:fü . halyan 
adalaı ında tam bu esnada düş
man hava kuvvetlerinin taanu· 
zuna maruz kalmıştır. 

Basarabya' da 
Sovyet kültürü 

~1oskova : 11 ( a.a ) - So\'
yetler Birli~i halk komiserler he
y yeni oldavya Sovyet cüm
huriyetinin en büyük kısmını teş· 

kil eden Basarabya'da Moldavya 
dili için şimdiye kadar kullanılmak
ta olan Latin a fabesi yerine bir 
kanunusanidcn itibaren Rus alfa
besi kullanılması hakkında bir ka
rar almıştır. 

FELAKETZEDELER İÇİN 

Adanadan Romanya· 
ga giden pamuklar 

Geçen ay zarfında Romanyada 
çok şiddetli bir zelzele olduğu 
malümdur. Bu zelzele felaketzede
lerine Kızılay cemiyetince yardım 
edilmesi takarrür etmiş bu meyan
dıt beş bin kilo en iyi cins Dağ. 
malı yataklık pamuk gönderilrnesi 
de muvafık görülmüş oldu~ndan 
Kızılay umumi merkezi.bu pamuğu 
Adan adan Kızılay meı kezi marif e· 
tiyle mübayaa ettirmiş ve sevke 
hazır bir vaziyete sokmuştur. Ya
kında beş bin kilo pamuk Adana· 
dan Romanyaya sevkedilecektir. 

İngiliz deniz filolarının 
gösterdiği faaliyet 

Kahire : 11 ( A. A. ) - Res· 
mi tebliğ : 8 · 9 ilk kanun gecesi 
harp gemilerimiz askeri harekata 
müzaheret etmek üzere Musavva 
ve Seydibaraniyi muvaffakkiyetle 
bombardıman etmiştir. 

ı . 

; ıngiliz - Alman 
.topçu düellosu 

Fransa sahillerinde 

büyük yangınlar çıktı 

Londra : 11 ( a.a ) - Uzun 

menzilli Alman ve lngiliz topları 

tarafından dün akşam 19,30 da 

Padökale buğazı üzerinde düello 

yapılmış ve saat yirmiden biraz 

sonra durmuştur. İngiliz tayyarele

ri Alman batarya mevzilerine bü

yük bombalar yağdırmış! rdır. 

Fransız sahillerini gizleyen kalın 

sis tabakası arasından kızıl alevler 

semaya yükselmiştir. 

KADIN 
Kitap ·Halinde Çıktı 

EVRENDILEK, SADIK ALDATMAZ, BEDRi OÜLEK 

KiTAP VE KiRTASIYE EVLERiNDE SATlLI'l. 



[~ 
BUGÜN K Ü 

ÇİN __ 

SÜNGÜ BU!.. 

R oma gazeteleri, İtalyan 
radyoları Yunan ordusunu 
vahşetle ittiham ediyor

lar. Sebeb; Yunan ordusu süngü 
kullanıyormuş, süngü ise vahşilere 
mahsus bir sılahmış, yirminci asır
da sür.günün yeri olur mu?. 

Bır mılletin Başvekilinin evine 
siyasi bir gece baskını yaparak 
onu itaata davet eden, o nııllctin 

hürriyt:tıni, istiklalini, gasbetmek 
ıstıyen koca Roma imparatorluğu· 
ııuu feryadı: Yunanlılar nıçın sün
K u kulıarııyorlarıııı~. 

C.vtt, italyaıı ordusunda tank, 
tayyare, top, alev saçan el bom· 
lJaıcsn ve her türlü uzaktan insan
ları yakıp kavuran sılahlar var. 

Mareşal 
ŞAN - KAY • ŞEK 

ve Karısı 

ıç: • 
ihtilali 

nasıl başladı? 

Çinlilerin mukavemeti 

nasıl devam ediyor? ) 
..,.,,.._,...._ . ~ 

) uııan orduları bu derece zengin 
dcaıl, fakat Yunan ordusunun bır 
yurt:ii var kı, o bu yürtkteki cc · 
:;aret ve ımaula hasmuıııı kucağı · 

1 
ııa dlılıyor. :Suııgüsüyıe h:Jılıkt:yi 

kt:ndi, öz hudutlaıınuan öbur tara
ta defı.:dıyor. 

-DUnden artan

Jpoııların Şimalde 550,000 ce 
nubda ise 30W,000 kişilık bir ordu-
ları vardır. j 

. .Bu orduların karşısında ise 1 
Çınlıler onbir milyonluk bir kuvve
te sahibtirler. Muııtazam kıta ha· 1 
tinde on bin kiş · lik 200 fırkaları ı 
vardır. Fakat bundan ba~ka ba- ! 
zen çok değerli ge . ırı allcrin ku- 1 
manda ettiği eyalet ordu larını da 1 
hesaba katmak lazımdır. Eski ko · ı 
ınunıst orduları, bütün gençliği 

bağrında toplayan milisi kuvvetle-

ltalydıı ordusu, lıaı l>i bir ma· 
nevıe saııdı. Koıkulukıan urkeıı 

seıçeh:r ~ıbi Yunan oıuuı.uııu ur
kulccek, Ak.Jcnıze cıogı u bır ge
zuılı )apacöklı. tluna Yunaıı suıı

~uıı.u set çek.ta. ülkeıcnuıt:k ıazıııı

uca-ıı mı ·ı ... 
ltalyan tayyareleri sut çocuk-

larını uombölarlar. '1 ayyarelcıı 
)Oktur, mukiibele cdcmczh:r dıye 1 
liabeş kadııılanııın, delikaıılılan- ı' 
ıım cıa-erlc:rıni :tehirli ~azlarla 
ooıuuıurıar. l aıık katılclt:ııyle 1!1- ı 

1 t:ıı bağlanıııış mazluııııarı ıdam 

t:ut:rler. Ate~ bombalaııyiı: et · 
raflarını kasıp ka vuıurıar . Hun- 1 
laı 111 hıç bııı.sı vahşet Ueiıl, ifÖ· 
~u:; Kogi.ıst: harLcat:cek H: ou 
ı.ıraua .suniu kullarıal'.ak kau.r 
cncı.u:llt:rı ~c kauıuydlt:ri olnıaaı
uı~ı için, :.uuguyu vahşetııı bır 

vasıtası olaraK lavl:iıf cdt:rler. 

) a2ıııa yok!. Hüı rıyt:Uer, ıstik
laller, l>alta, bıçak, a.ürıgü, dış, 

lıı ııak; dele hön~ı vasıta oluısa 

oı~un oııunla yapılır. IVıusoııı.i 

"'Yuııan nıuletınin cıa-erlerıııı sö 
keceg-ım.,, dıye ba~ırıyor. liir ka 
sap hıtabclıııe kaı şı yıKılçc kuı· 
laıııı;m yalçın ıı.Üo1'üyu koıııaııın 

t.ıkbıh oegıı, lakdıs etmesi ıawıı· 

dır. Çuııkü, harbın, eı keklığın en 
büyük mezıyeti döğü~ ml'ydaııla
r anda aııcetk döğ üşe lutuşaııi•mrı 

hcsapla§masıdır. bu hesaplaşma· 
11111 en asil vasıtaM ise .ı.üııgiı ve 
kılıo~tır. 

Evet iyi bitiyoruz, .süııgü ve 
kılıncı her miliel, her ııısan kulla· 
namaz. Hunları kullaııınök tarihi 
ciddi kahramanlıklar , büyük ihti
lallerle dolu milletleı e mahsus bir 
şeydir. Çünkü, süngü ve kılıııç 
kahbelığı reddeder. Uu ıki silah 

daima zaferin bir işareti olmuştur. 
Çok doğru: 

"Kedi yetiştmediği ciğere 
pis,. dtımiş. Dayanmak lazım ... 
Sünaü Lir makarna paketi değil... l 

K. O. 

- Carintis yok ... 

- Boşuna bt-kliyece~iz ... 

Arılamış~ardı ki akrobat kay
bolmuştu. f ransuva ve M· d a am 
f ormoııt isticvap edilmedıkçe bır 
şey öğrenilemiyecckli. 13iııaenah:ylı 
bu gece yatıp isfiıahat etmekten 
başka yapılacak bir şey yoktu. 

• • • 
Madam Formont sakin b. . . . l ır 

gec~ ~e~ır.~ıştı. ç_ti~i ş~ruplu ilaç 
öksuruğunu kesmıştı. Sabahleyin 
gözünü bir kere açtıktan sonra 
tekrar uyumuştu. 

Hararetini almağa gelen hem
şire termometreye bakarak mırıl

dandı : 

- 37,5. Konuşmağa taham

mül edebilir. 

Genç kadın şaşırmıştı. Hemşi
re emniyetbahş bir gülümseme ile 
yirmi dört saata kadar evine dö· 

nebilecekini beyanla ilave etıi : 

_ Siıi a-örmck isteyen bir 

ri bunların haricindedir. Ve niha· ı' 
yet düşman ordularının ar knsında ı 
yoıulmak, yılmak bilmi) en ve mü- ' 

temadi bir çete muhareb esi yapan 
i"Yti nıurıtazam kuvveth: r vard ı r 
ki, bunlar dört, UCŞyÜz kişilik nıÜS· 
takil 1-.ıtalardan ·ibardtir. j 

Bu kıtalar saycsiııd ..; Mareşa l 
Şang kay-şe k, Çuı . g-Kiı ıg\lcn bin· 
lerce kilomdıe uz klaıda bile J a· 
poıılarla düğüşnıek iırıkAııını bul· 
maktadır. 

Çin- J..ıpon harbi şimdiye ka · 
dar ıki buçuk milyon irısanırı lıa 
ya\ına mal olmuştur. Bunlardan 

iki milyona yak ını Ç ıni i ve yarıın ı 
nıilyon?~n fazlası <la J.ıpoııdur. 
Mamalı ı~i nıi ıyon ölü dörıyüz rnil 1 
yonluk bır nüfusa sahib olan Çin 
ordusu için insan bcıkıuıından bü- 1 
yük bir zayiat sayılamaz. Jaı.ıonlar 
için de yarım miıyonluk zayiat bü

yük bir şey değildir. Çürıkü, iki 
nıemlekt:Lirı ele üç scııelık <loğuın 
artışı bu mikd-.rın çok üstündedir. 
En ehenımiydl: ı . okta, bu lıaruin 
Çir.de yaptığı değişiklık yani mu
azzam, muhteşem irıkılabtır. Evvel· 
ce Çin içtimai bünyesinde asker, 
hizmetçiden sonra gelirdi. Ve ek

seriyetle asker b ir h;ıydu ; lau baş
kcı bir şey değildi. 

Filhakika Çinliler çok vatan
p erverdirler. Yabancı devletlerden 
biri Çini tehdit ettiği zaman Çın 
liler bu memleketin emteasına li:ar-

1 şı boykot yaparlar ve tüccaılarıııa 
ellerinden geleıı kölülügü yapıııa
ğa çalışırlardı. 
Ünlformall Çin 

Bugiin Çin, Milli Çin, Şang
kay-şek'iıı Çini arlık üniforııı.ılan· 
mıştır. Sokaklarda her renkle as · 1 

Gece 
mösyö var. 

Madam Formont bir dakika 
yalnız kaldı, gözleri biiyüdü, du
daklarında bir titreme hasıl oldu. 

Müfettiş Ducolin odaya girdi. 
Kadını selamladı ve yarııııa otura
rak sabit nazarlar la bakmağa baş
ladı. 

Söze yine kadın başladı : 

- Sizin gelmiş olmanızdan 
çok memnunum... Ben sizden ... 
bazı şeyler isleyeceğim .. Size söy
leyecek çok şeyler ... 

Sakin bir tavırla müfettiş ba
şım sallıyordu . Kadın tekrar baş-

ladı: 

keri kask e t ve elbiseli in~anlar 
d an başka bir ş y göı ülmcrm klc
dır. Yıiksck rütbt-li za bitler ynh· 
la• ıtıda beyaz \i C}'d sarı i~arctl r 
taşımakta Jı r. Küçük 7.a bi ler ise 
çakctleriııin hakı r düğmelerinden 
ta n ı nıyor. Askerlerin kollları üze
rinde alaylarının numaraları vardır. 

M1.1cize ôl) arında bir değişik 
1 k. Çınde aı;kerlik yeniden layık 
olJugu ı tib::ı rı k.ız . nınıştır . E ski · 
cJen en bÜ)Üı' ıhtııasları alırn 
olmak olan Buıjuv.t cıile!ere men
Süh gençk r şiındı ya zabıt ve} a
hu t pılot o l uy oıJar . 

Çın kadınlaı ında da l>uyüic 
biı uııifoı mu aşkı uyanmıştır. 

E~ki Çınde bır aıınenin en 
buyuk ış ı ve başlıca eııdışesı kı:ıı 

beş y<.şıııa g~ıır g ~lıııeı. onun 
uycı ı.ldııyıı: n11. ~&uı olıuak .ı . Za· 
v .ıı lı .ınııe uu 1111111 mıııı uyaKıa.ı 

<leuıır çenberler içine ko.} ar, sar
gılaı la sım Sll\l sarardı . 

E.v.enme çcığıııa gduığı za • an 
uı.ıı. mıtı ı l\ILCa&ızın a1.oca tJu.a · 
uıı .ııe.>ı ıçııı ku.;uıs. .. y ... l\l :a r"' .s..ııııo 
vlıncıı.ı t:ıı oııu ı: l!:'t: lt:u ş .. ı tı .. nJ .. u 

IJuı ıuı. O •I k ... uıııııı eı ı.t.k.. cu ı.u· 

su ıı u c..:ıuı..<l, uıı111t: tı ı ıc,ııı a, ak.ı..ı 
ııııı.ı hUC,Uı<. o . ııı ... sı laLJIUUI. J.)U ı. U 

ıVlı:.) oııcııeı çuK ı> ı oı.ıı. \:uııı.u, 

ıııu L ı.;llldCilyt:n Hıı hllJ"ıı yıııl ı ı\.!ıııı 

ı.. ..... u.kı ıı.c 1'Clı.:ı ... K h.uvur. l>.ı 

\il; cıy..ı~ııı ~" J.ı..,t::. ıa: U..Sjulluıııı· 

> .ı .. ıb. ı~ıc: ... ıkl . n guııa .ıı ı ıır<ıı .. l 

Lıb..C ı ır.ı ıı:-u ıııı ... ş .-. ı u ı .. 

•' .. r.cıl u .. ~ ull, yiıı . İ &.t:ı.Ç ı..ıı; 

! ... ıı ") u t\. lu. ıııu.. a.sı.cı 

u.auı; u ıı .. ıuc.: .suı-" ı..ı .. r ..... ı 
ı..ı.;u goı uyu. u.ı; • 

\. J.Ul~lt;J 1 

UUıi.l~li· 

yUlll!ı' ,,ı.ıguc , ı.1 .. lıa uUıı J..ı· 

ı ıl IJu '.-·il uııuc:ı 1 v ... u udyuıı 

~ .. .ııg- ı'\.il.)i ·.:;;> .;K, y•tl r..auıı.ııııu uu 
UUjL4K KUı .u ıu~ llad!Kl;. ll.1111 Od~·U · 

uu l>uluııııı .. 11. Luu ıı. "-1.H.:cı:.uıuı ıay· 

y ... ..:"'·'·ı ıo .. r..: t:...ıı.;ıı , uu.uu '.-l u J 

UO i.lv<i ' ""' 1'.0U)eıcuıı.ı.u v~l..:U , 

yuı.a:n, ..; ıuuc:-.sc:"'cyı: rıyd::.cl c~cu 

.. c;ıık , .sl!f..ııcl ve ııu.ı.li.ıııııK ... kaı :wı 
u.u,tıi~ oır uıuc..ıul..lt: aç.ıa uu 111.i.ı· 

uı .. 1.:.11 ıı.:ııyou C.:ıuıı & t: ııc; kıı;a 

\iC gc:ııç ı..auıııa oı ııcr. olııı. kıu

oıı . 

:ı, r lUr JU bı l mı; · , ı uk cu ıuCK 

l>lltnl!ycu ııaı t> ılllıy..ıı ~rıı ınıµ •• 
raıoı .ug uııuu Jı.ıı .ıu l sı vn.ı .ı..111.ı..u 

} cp ycııı l>ıt çil il 1 ~'·'· IUdS lll ·I 

.sı;u"IJ o . U.)Oı • EsKı H! ıııulıar.lJ 

Çıuı bıLuıc:r ll( ıU uu CUfllıı:::ılt.. ı '"' 
1'<..l oır lll n fli1 ve ucğ-. ı a ı nı.ı kl u • 

dıı. Çıııin gc:rçckle~lır uıck uzc c 
ol ...ı u~u uu yd.iıım~ b.11\ı o~ r.a
c.iııııu ve c i.ın;anın 1.:11 t.ıU}UK v..: 
ıc~. ılı ıııkı . alıı ol .ıcakıır. 

- Bitti -

Paramızı koruma 
kanunu müddeti 

KiTAPLAR ARASINDA 

l İLK İ OLAN 
KADIN 

Yazan : Do11id Garnclt. 
r rorısu:codun ı .. rcürn c e• 
dtın : N e vzad Guvcn . 97 
~ohile:.so kuruı . Türksözü 
Mal boası 

VEDAD GUÇLO 

T ilki Olan Kanını, çocukluk rü-
yalarlrnızı dolduran garip nıa 

sallan dinlediğimiz zaman hisso
lunan sürükleyici alaka ile, bir de· 
fada okudum. 

Güzel bir kadıncağaz iken 
birdenbire tilki oluveren zavalllı 
madam (Tebrik) in ölümü ile bilen 
tuh. f nıaceıası, kadın ile tilki ara· 
sıııda ötedenberi sezilen, kelime· 

lerle ifadesi güç benzeyişleri yer 
yer çerçeveliyen tablolar ile dolu. 

Silviya, romanın lılki olan 
kadını, kadınlığa en fazla yakldŞ· 
tığı zaman bir tavşanı parçalaya· 
cak kadar ( tilki ) , tilkiliğe t:n 
fcııla yaklaştığı zaman da kocasının 
yüzünü göz yaşlaıı ile } ıkayacak 
kadar ( kadın ) dır. 

Kadın kaprisi ile tilki kurnaz
lığını kendisiııde birleştiren bu i"a
rıp mahluk kocasını yarı deli lıalı · 
uc gctıroıkten sonra azılı av kö
pcklcriııiıı dışlerı allıııda can ve 
ıır 

* 
Zarif bir masal kılığı aitında 

bize rn0dern bır t~ııa.:>ulı lıadısc:si 
nakleden muharrir, öyle zanııedi

yorum ki, kadın olan tilkilerden 
bahst:tınege cesaret edemediği için 
işı şakaya dökerek, tilki olan ka
dırıı anlatmıştır. 

Yoksa onun seııelerdenbcri 
lngilterenin bilmem ne tarahndakt 
villasında kadın olan bir tilki ile 
beraber yaşamakla olduğunu her
kes bı ir. 

• 
Muharririn ismini ilk dda işi 

tiyorum. Fakat eser, son zaman

larda lııgiliz edebiyat ve tcfekkü
ı üııü Fransaya tanıtmakta büyük 

uir gayrı::t gös teren meşhur Fran
sız muharriri Aııdrc tı.laurois lara
fıııdan Fransızcaya te rcüme edı l · 
miştir. 

Türk okuyucularının da çok 
iyi ta ıdığı .Maurois' nin inız:ısını 

muharrir h<ıkkında kfıfı bir garanti 
telakki elınt: kle aldarıınaıııış olu
yoruz. 

l 2 Birinci Kanun 940.--ı" 

Köylerimizdeki taın 
teşkilatlı okullar 

Hn 

f e vzii arazi komisyonu 
yakında köylere çıkıyor 

Vıı ayetimiz merkez kaza. 
sın da f aaliyde geç c k olan 

teni ar<-zı komisyonlarının ııi.ıfus 
ve hu ~ u~i muhasebelieki faJiyd 
lerıni bitırnıek üzere oldukları 
ve yakında köylere çıkac kları 
habe r alınmıştır . 

Portakalların sevk işı 
Öunuaıı boyle istasyJnlardan 

s e: vkt:ı..lilecek poı takaılar kılo 
iızerıuden stvkeJılınesi ve agaç 
tan kopJrt ıldığı guııün kcıç gun 

olduğu oİl u İı !lmesı hakkınd.ı ve 

katetten vilayetiıııııı: llir tamim 

geioıİ:jlİr. 

Bir firari yakalandı 
IJersim dukuzuııcu jandarma ! 

taburundan fıraıi oJaraK Şfhti· 

Maaıif Vcka eti, yakınJ• 
i lk nıekttp bu ı unmıyan ve)'a e; 
•. 1 ' lk k ' ' kOf b. gıtmrn ı ı ıue t e p ou un;ın ..,.•lı 

cnstıtülerinin içinde veya y•k1 

rııııdakı tğitmenlı ınekteplc.:rde 
tam teşkı. atıı ilk mektep 11çıl 
m~smı kararl;.ştıı ınıştır . 

Def terdarıu tt!f tişlet• . .,. 
Vı .ayet üdttrdarı Uay (.,c: 

att .;>tnoı'uu ı..<ıZ;alaıı tdtııe 
çıktıgı hal>er lltımıştır. 

Deıuir köprü ydnaod' 1 1ı 
bır esrar zıyafelİ l 

kı 
• rl H .. sau l ılıı.ı, Nıustafa :>e ' 

Ahmecı <_:. meu, Alı <,:ı~eK "e Çoc 
ı ldllmuu L.ııJ Uunı;ju aJıııdJ 
Otş e.)rııırKc~ \kmı ı kopıü c .~~~ '· 
ıın.J.:a uch ı Kc: u.tıııı;Ja esıcsr ıÇ 
h:ı:k::n y .. kaı.ıuaıı~ı.uuır. _e,,~ ca 
kc:~.c::r kuçuk uır şı:j .:, kaıgı, r 

111eı• 
tate., Vt: çauıurı..ıcm ıruaı etli .. 

"e t:Sr aı n.sı gııcıı.i111..lcıı ouıu'2u çc.: 
~ rck huıya akınteuıı<Je uç.uı•1 t 

mizıJe buıurıuulu aıııaşılan M ... · oa:.kıni:l LAıır.ımışıaı ve .ı.uç al' lışı 
latyanırı Kırçuval mcıhaıleııinden ı .. ıiyıe ouıh.lt: ;oıı.:4ı4ııu.ıı~latd1 '' \.ı.11ı,; 
Mehmed Oilu s .. bıkalı kıınsder huocı ast ıyt: ctz.ı oıahkı:ıJle lılt 
den Huseyin l'ııımaz ıstıklaı ma smc se\k tuııeu tıu oeş est"'" nııı 
haUesinJe bir , uükkan soyaı ken 

1 
uiın lc~kıt euııuıışierı.Jır. ı it~ 

y.ıkalaumış ve adlıyeye teslim l h . ~b lllı 
edı lmiştır. dıriııci su ıh ceza mah . !Vieş Uı esr a ı cunn ın t 11 
kcmrsinde mavkulcn duı uşması ı kUmıyelİ lastiı' edıldl ı:. 
yapı 'an Hüsey,n Tınmaz bir sme Esrar ıtatıuaktan suçlu ı<ııı' t4,e 

ıkı ay h;ıpse mahkuın edılıniştır. tu , oş wabke.üeıı.ın1en oekır oı; lıı 
Ziı aat lisesi AhuıeJ Çe.ı~ın 1 :; n~ aıaf'"' ıe r~' 

ve :llJO IJrd agır para cezallf vg, 
kadrosunda 

Eski Öğh: tıucnlerden B, Hüs 
ı.ü Baç kır ş~hrimiz Zuaal Lise· 
si s a b it ı-erınnye muhasiplığ ne 
tayin ecJ ıiıııiştir . 

Katil iki ıc.ardeş 

nıahkfını oldular 
Kaı. isa!ımn G ! rgi J İ koyün. 

<lc ıı Must ... f d o~lu 312 dogu ıı ılu 

Ali l'op'u ö ldü rmt'k Meksn J ı 

olmaksızın sopı ile b aşına ~ura 

ıak ö üıııünc st!bd.i1 et vrımt k 
l c:" n suçtu ayrıi köyden A dıı oğ 

lu 337 doğumu A i Katr~ n vt: 
öğ ü nle ne tıceıeur rı ~ u k a vga ya 

i~ti a· ta 11 suçu A ı Katnın ıu k ar 

d1; şİ M hnıe i K1 tra n hak l,v ın la 

lll"hkü nıyetıne dMU ılı.incı P ~' b 
ceza matıdllcsındt u verıic:n ~ 

r .. r suçıe t111 atıuuan lemyıı' 
ıuesı üur ıoe ttmyız mahkt~ )~1 
sıııc<: Lu karar oozularak eı/f ~ıı 
lade eJıımı~tır. ~~, 

Hakım fr.vf ık Ôz Jöl voı~ aa 
kar ruıa uyıııayaı .;ı 1• eski h~k~ 
l.lt: ısrdf cl.111~ V<: bu def 11 e 
kaıar l ... myız hey't:tİ u ourfl'~, 
sınce tasdık edilerek hüküıJI 1 a 
bi kat'ıyct e tmi,tir. eq 

Amerikaya sevkedİ' ~ 
lecek tütünleruJJiı, ~~~ 

lzmir : l l ( l'ürksözÜ "f. 
lıa ) İrind t" n) Şehrımiı Jc~1 

k ... k ,,,ııı 
meıı an ıutoıı ·uınpanya ·.,t t 

Kilap iki defa tl•rcüme pota
sında eritilmiş olmakla beraber 
çok güıeldir. Bu yalnız yazanın 

değil, ayııi zaınaıı<la, tercüme e
denlerin <le liyakntına delildir. 
Nevzad Güveıı'in kitap halinde 

gördüğüm bu ilk tcrcüıncr;i lısaııın 

saddiği ve bilhassa bugüıı konu· 
şulan Türkç:!ye uyması bakımın• 
dan hakikaten mükemmeldir. 

1 ağı c Z.\ m .ıb k ın sinde nıe vku· 
f.- n y-'ipıl"n duruşm;j n ıh J)'t:le 

depoi.uında ou u ıan tdk 
1

1
11' , 

30J ton kaJar geçnıi~ r1 02: 

m1hsulü tü tüııün, fhığd3dv~' 
Şöhretli im1.a!a rın himayesi al 

tında seri imalat halinde piyasaya 
sürülen bozuk dü7.c n tercüm ele rin 
tazyikiııdcıı · k111 tu lmak içi ı müler-

eı mİ!)tİr . B :mı yo iy le Ameı ikaya 5 ıı>' 
ne baş anmı~tır . Devlet dt Jı 
yollarının İzınire gönde 
mühim ıı iktarda vagon :ır" ;, 

Anbra : 11 ( f ürksözü 

nıuhabııiodrn } -1 üık pıra.,, 

kıymetini ko. uma k .. nunuuun 
meı iytt nıuddetı Şubat 1941 
.. yı içinde l>itt! ı.::ektir . Hı.iku net 

cu kanun 111üuJetirıin 3 sene 

d uha azaltılması hakkında i ir 

kaı,un p ro j · si h a zırlıyare- k Bü· 

)Ük Milicl Mrclısıııe 5, vketıniş 
ıi, . 

' cimden daha geni~ ölçüde bir ça 
!ışına bekl.yoruz. 

A i K;ıt,anın rı t ıcede l s ~M i 
4 :o. y 20 g in, 341 doğu rı u u lan 

M, hıııet atrnoın da 1 ay mü ı· 1 

det lc haµ~e konu ın a ları na ic rar 1 

veıi l rııiştir. 1 
letılen tulüır lt. r, p .. yJer pti 
kedılmtktedır . 

--

Be kçisin in E sra rı 
YAZA •" 

Claud Ascaln 

-
Tefrikn 
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ÇEVİHEN 

Sami Göksu 

- Kocam... Mcnf ur bir mah· j yi kcşf edebilirsiııiz. 
lük ... Korkunç ... O bir katildir ... 

- Jcaıı Marh:lcl'yi o öldürdü 
değil mi'? 

Genç kadın gözlcriııdcıı ya~
lar akarak: 

- Evet... Ondan evvel gece 
bekçisi Mathieu'yü öldürdü .. . 8eııi 
de öldürmeği tecrübe elti ... 

- O şimdi nerededir ? 
- Bılmiyorum... Yemin ede· 

riııı ki bilmiyorum. Fakal, Fransu
va, şoför Fransuva size malümat 
verebilir. Onu bulursaııız Caıinlis 

Ducolin y.ıvaşça 

- Fransuva bu gece ölı.Jü, dedi. 

Kadııı Ducolin'c baktı. Ona 
her şeyi anlatmıştı. Sonsuz bir 
acı ık ifadesiyle nefes alarak 

- Doğı u ... Cezaya layık biz
zat benım ... Uzun bır Öksürük sö· 
züııü kesti. Ducolin şuruplu ilacın 

dan içiı di. Kadın mırıldandı : 

- Mersi... Hen ... H " r şeyi si· 
ze söylemeliyim. 

Müfettiş: 

-

- Bir çok hadiseler var ki 

ben onları bili}•orum. Mesela bana 
karşı ya pılau zehirleme tecrübesi, 
~ütüme: konulan istriknin. 

- Evet, odur. Fransuva adre
sini:t.i öğrenmek ıçiıı sizi l.lkip et · 

Ducolin devam etli : 

- Pcllemart'ın mücevherlt:rİ· 
nin çalınışı da biliyorum. 

Dakikalarca söyledi. Genç ka· 
dın şaşkın bir vaz'ıyelte, sadece 
başiyle tasdik ediyordu. Sonunda 
kekeledi : 

- Hakikaten lcmamcu böyle. 

- Marlelet ile vaz'iyetiniz ne 

idi. Bunu da öğrenmek istiY
0 

Aşıkınızdı değil mi ? 
Hafif bir sesle tasdik eııi. , 

ı." 
- Evet, bi<layelle bBfl ,ıi 

yapıyordu, uen de gülli.Y0 ~ > 
Uu, \....arİıılis'e projesini tal~' 
hasına koymak fikrini verd1

• 

da:' "Fakat, tuzağa ben s'\ 
Hakikaten J ean Marteld)1 şl 
y ordum, kendimi ona verr11dı 
Kocamın hiç bir şeyi görf11er f 
zannediyordum. F<ıkat, o . ııe f 
biliyordu. Sadık zaıınettik1~LI· 
suva ona casusluk yapıyor 1111ııı 
rintis zahiren hiç bır ş~Y 
görünüyordu ... ,, 

Ducolin sö1.üııü kesti : 

L 
. c 

- ı1tfen söyleyın. o r 
Boenos · Ayres'te Mayoı ıırııışı 
Bankasının paralarını da J1l 
değil ıni ? Bankanın bir rııeJ 
öldürttüğü ~er iki cür ınü ı.ı 

Kadın 



AN MEKTUBU ------
yhanda köy 

leri faaliyeti 
- .......-·-

~nıaların. bılaoçosu 
Ct)ban : 1 l ( l'ürksaz.ü mu
lrıdı..o) - Ceyhanda maa 
iyeli ne merkezde ve ne 

e· lfıcr başarılmış ve başarıl 
a kÔf Çalışuan ı~ıcr nt..h:rdu? 
n ,ki ~Here alakadar lcıır dan al · 

Ve aşağıda s11aJadıgım 

lltla cevap veıel>ilmz. 
bu dcıs }Ilı LöJg. mıı.iu 26 

ua tmcr ogı clmen kıtap· 
1 ltsıs coıımıştir . r"ıyrıca 

koy oku.unca cıöroer ta· 
lttınen uıc:sı, k mecmuaıa· 

llltq eJıtulıŞtır. 
~~ls, Doruk, Çakaldere, 

lı, ~ukıuyc, J\.ıraat okuı· 

il :.öv ~er k.;tdp.ı oı.er 

lı.ılap,,caıi:t)I kuıuımu~ ve 
'il D!aaaa ü)ı.ca cı .. nıuh 

ıod' ÇuCUk ı . .h:r ~ılcı ı ltWIU c:aıı-
.ıl r, 

Cı• 

r ıçcl bo.guııu ı..ulun kÖ)" ukuua 
; sııl '* Uc~ kılca ve l uık.ıye ha· 
ı, f' ı ile t.eı clutr ı..u u "'e mu· 
u"ıcı' kure Vt: tıcrı Jc:::,e, tc1oiat 
çc:1'0 üeı s alel.t.1 ı, marangoz 

•••• ~ hÇ!\lan lakıuııaıl tcuıın o· 
al'1 Ştur. 

dl'' k ıaı o' lı.:ciı<.kre, Üo: uk, üuı lı.mlı, 
k~&D ~il', ı ı .. n6ıt, musl11lauey11, 
, •• ~ ~iı vt: rl}'di okuııaımoa 

ltıı o&açı.ınıc:.ı hazıı lıklaıı 

pıa~ ıtıı§tır. 

ıdl ~)uk M<.ıııgıl oku.u aiaka· 
dl • . 

, I:" bu ıa..ı ~cııt:Clıı ıuaılcoı· 

u ~d' ~ek ve ga) ret mahsu ü 
ır ııae iJo,gc::oc ormk bır 

aı>~ ~k.u u haıuıc g .. Lııi iyoı. 
ıal'İ iıctmc:n.eı .. ,.ııca her o· 

,t!J.' bırcr kuuı :ı, ku.n htı~uz.u 
P , tr Je ko\lau lt:.:.ıs ttau:kı~ 

ıı' liıuurier, 

ke~ )~l kÖi Li.ılı.et rındt: köy 
eif •ıoan noksan ve ibtıyaçıaıı 

-hıca tahsısat konulması 
Oa gereklJ tcd~irleıin ıtü 

\CVl SSUI O UlıCU~U ~e 
habı:r aldığıma go. e l '2 
Oku unda zc::rıgıo vesaitii 
&tclyc tesis cuıkctk, Öğ · 

. ~rı kıtııpsaraylar1 zcrıgınlcş 
edJ' 1:1t bılumuın okullar da ço· 
ıııiı '•t..,psaro y!arı kuı ulacaktır. 
.. ıı • ~4 l köy bütı;eıtı inde, iıı~a 
u,,

1 
f. 1 kte olan 15 köy okulu 

Jc'" •ın.n ıkwalı için her türlu 
t ilİınacaktır. İki ıcikanun 
'u ıtıbaren l>ıncı!atın ma· 

Oz: İşçılığ ne ba~lanacak ve 

Vtıi.meksizin binaların ık 
ttCıhctine iİdılecektir. 

. 
lniJizlerin çÖ( 

zaferleri 
( Birinci sayfodan artan ) 

h reket te~kil etmediği na 
zaritibara alınmalıdır. Bu uzun 

· Arn~vullukla Yun an 
süngü hücumları 

( Birinci sahifeden artan ) 

met ettikleri şimal ce-phcsine şid· 
detli kar yağmaktadır. Yunanlı· 

lar burada Sk umbi ile De\ oli ça 
yı arasında bira1 ilcı ilemişleı diı . 
Merkez cephesincie Kerkerin iıal-

ve seri yaklaşmanın mu\'lffaki· yanlar tar&fındaa tahliye edild i ği 

1 
bildiriliyor. Eğe: bu haber doğru 

yetle başarılmış olmasını, ogiliz 1 ise ltaly nlaıın bu hudut yolu 
hükümeti memnuoiyt:tle bab r al· di'ğümü de Yunıır.lıların eline ge· 
mıştır (alk şiar) Jokuz kaııurı uevel ı çccl•ktir . En büyük tl erlenıe cc 
sabahı l:uvvetlerirniz srıhılde Se>· 1 kupta o muşt ur· /\y s .ıı and. nın 

• 25 K. m. şimalinde Pig rtye Yu· 
dibaraniden Çöle kadar geniş ı nanlılar v '1rmışhn dı r . 
bir C<'phede düş ·nanla tt masa Atina : 1 l ( A. A. )" - Mıl ti 
gelmişlerdir. Seydibarani cenubu ' Yuı.an ku.ı.andanı E•gıri belediye 

na doğru İtalyan deniz bölgesin dairesi balkonundi! ıı bir ı utuk 
de bir mevkia karıı hücuma kal. !-iÖJ Jiyc ıek herkesin işi ve gücile ' 

meşgul olmo sını istem iş t ir. 

11.XII.940 Perşembe 

8.00 Program, saat ayarı, Ajans 

8.03 Müzik: Hafif program 
8.45/ 

9.00 Ev Kadını - Konuşma 

12.30 Program, Saa• ay:ırı 

12.33 Müzik : Şarkılar 
12.50 AJANS 

13.05 Müzik : Şarkılar 
13.20/ 
14.00 Müzik : Karışık program 

18.00 Program, saat a) arı 
18.03 Müzik : Rarlyo Caz 
18.40 Müzik : Türk müzi~i 

19.15 Müzik : Tangolar 
19.30 Saat ayarı, AJANS 

19.45 Müzik : lncesaz 
20 15 RADYO GAZETESi 
20.45 Müzik : Film musikisi 

kınmıştır. Hlicum edilen ve btı 

lan yerini müdafaa bölgesinde 
500 esir ve bir miktar harp mal· 
zemcsi tlımize grçınıştiı. Uu 
mtvzıa kumanda eden ltdlyau 

kumandanı öiırıü~ ve mu . vıııi 
esir edilmiştir • Ayni gün de 

Romanyada yeni 
k a r arlar 

l 21.00 Müzik : Dinleyici istekleri 
21.30 Konuşma (Artırma kurumu) 

Biraz sonra dahile daha ya· 

kLn daha mühim bir ikinci mev· 
ziJe de mühim bir ileıileme ya· 

pılmış ve burada da c~iı ler ve 
harb maılzemeliİ alınmıştır . Bcı~ 
ka lrıgılız ku\ovctleri dı.: Sidiba 

rani ile Vu~buk srasıı. da sabile 

1 

1 
1 

varmışlardır. v~ burada csir ıer 

ve nakıiye malzcın r leıi ddc t t 

mişlerdir. Halen yapılmakta olan 
~cniş harekat ın şümul ve neti-

1 

ccsi hJkkında tahminlt re giriş· 

mek ttşebbüsü ieaio vak.t her.üz 
çok erkendir. Fakat her halde 
ilk safharıın nıuvd ffakıydle ne 

ticelendiğini söyleyebi!irim . 

Çörçıl , dt niz v..: h:ı' a kuv· 
v .. tlrriııin hare-kata kıymettar 
yordıml.umı tebarüz etlirerrk : 

- Muhakkak ki p .. i( yakın 
da b:.ş'.rn ruHJu rıat alac,1ğız . 
dem ştır. 

Beyanatım uitirJiği zanıt:n 

Çör~iı hararetle al\.;ışlanmıştır. 

Londra : 1 1 ( A A. ) 
Çörçil Avam amarasında sa· 
bil müdafaa lertiuatı hakkında 

demi~t ir ki : 

Bukreş : 11 ( ..ı\.A ) - Bir c · 
mirnanıeyt.' göre, devlet menafii i 
cap l·ltirıli~i taktirde hutıın resmi 
ve hu~u,} nıU ssc<>ata ciheti nskc· 
riyt ce el konul:ı.bill cektir. 

ltalyan eslrlerlnln 
adedi 6000 oldu 

Kah re : 11 ( A A. ) - in. 
gıı iı karaı gahından Yat çölün· 
dt'ki harekat mcmnuı.iyeti mu· 
cib Şt'kilde devam ediyor . Alı· 
nan esirlerin adedi altı l inden 
fazladır . Henüz sayılamay~n 

bar l gıınoia: i e imize geçmiştir . 

teşekkür 

Kmm Muazzezin t ir kaza 
neticesinde attş ve kaynar ııuda 

vücudunun t ir çok kısmırırn yan· 
nı eı sı soı uııda ytlişrn Memlt ket 
bastaban< si Başhekiwi Bay Tev 
fik Pamukçu kendisine has l 
liyakat ve hazakatla tedavisine 

başldmış ve muhakkak olan bir 
felakettt n kurtarmıştı:-. 

Yanıkların sızılaıını 24 sa 
atta dutduran ve 14 gün sonıa 

h staınızı yataktan kaldıran sa· 
1 

}in doktorumuz Bay fevfik Pa· , 
n.ukçuya açık minnet ve leşek · 
küı lerinıiıi sunarız 

Çıftçi 
Emin Gökçe 

Zayi tasdikname 

Os•naniye O: hı Okulun ~un 
>ıldığım 1 ~u\-ıat 934 tarih ve 

8 numaralı tasdiknamrmi zayı 

e) edıın . Yenis~ni alacağımdan 

fski inin bukmü )Oklur. 

121 numeı alı Mrhm~t 

21.45 Müzik : Rarlyo orkestı ası 

22.30 Saat ayarı, AJANS 

22.45 Mü1ik : Cazband 
23.25/ 

2:1.30 Pı ogram ve Kapanış. 

-
- -- BU AKŞAM -

Nöbetçi Eczane 

M. R İ r· AT 
Kale Kapısmda -

Mürettip alacağız 

Matbaamızın gazete kısmın. 

da çıdışmak üzerebir mürettibe 

ihtiyaç vardır . ldarehanemize 
mür acaatlPrı. 

y 1 L 

ASRİ SİNEMA 
SUVARE 

8.30 BU MATİNE 

2.30 AKŞAM 
iki şaheser birden 

-1-

lkinci hafta başladı 

ŞEHVET 

KURBANI 
Binlerle sayın müşterilerimizin gözyaşları içinde devam ediyor 

-2-
Hayatmızda birçok gUzeı fllm görmUf olablllrslnlzl 

Fakat romanı bUtUn dUnyaj dlllerlne çevrllmlf, 
yirmi bef milyondan fazla basılan 

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

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

başlar. 

Yol, Asfalt Caddeden Sinemanın önüne kadar a
çılmışbr. 

Yurddaş !. 

Hava kurumuna aza ol 

D 1 z Möble Evi 
ve Atelyesi 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• YILDIZ'I 
Ziyaret Ediniz lirada, bilşka çalışkan 

akaoıımız Bekır Suphi Ak· 
~c Maaı ıf memurumuz Ne· 
~•I olmak üzre köy ıhtıyar 
\it rirıi tebarüz lltir ir ve 
lltrıni tebı ik edeıiz . M, 

- " Tetkik ettitim l u me· 
s lede bava kuvvetleıim zin bir 
cüz'ı sayılabilrcek oldn ırnbil 
müdafaa servisimizde değişiklik 

yrıpmağa lüzum 01m1sığı neti 
cesine var dım. Huııunla ber~ber 

sahil ınüd c, fJa s1:ıvisimizın bu· 
güne kadar oyıı adığından de.ha 
mühim Lir rol oynaınası laıım 
geldiğine de kaniim. Bu itibarla 
mukfı, seıvisin ınchsiis deıtcc 
de aı ttnılması karaı leış ·ııış ve 
şimdiden kısmr n artlıı ılmıştır • 

oğlu 1 
Ali Tarh "' n 

r---8-0_R_S_A _ ___, ı 

12562 

NEYOK? 
- -- - - -- -;;-:..;..;:..._;-= 

Mavi Tuna valsı yüzünden bir kavga 
lldyo merkezlerinde verilen konserler (Podsdam) da meraklı bir 
davaya sebep olmuştur. Radyo istasyonlarından birinde sık sık 
1'una,, valsini büyük bir zevkle dinliyenlerden (P_ot.s~am) lı ya~
kadın buna meftun olmuştur. Kadın, bütün gençlığını ve ieçnıış 

hqlıtalarını yaşatan bu musiki parçalarını radyo merkezinde kimin 

Panıuk - Hububat 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az 
K. S. 

En çok 
K. S . 
ıı 

i\'1tı . paıla~ı 49 49,50 -a. ıemızi •--4-s--•--4s-'.-s1--• 
1'.tı pımal-ı -

-Y. Pıı.nıugu 
.._, ıe vland 1 1 ., 
:'>nsoanı 

K .bugd~y 

-----ı·----

59 
18,50 

59,25 
19 

dan idare edildığ'ini öğrenmiştir. 
liyar kadın kendisi öldükten sonra şükranını bildirmek üzere no· 7,75 ı ,, yerli 
~aptırdığı vasiyetnamede orkestra şefi Vılli Steinekr'e beş bin ı ._ pa 5,00 5,25 

1 ·.ı• ğday To. _ ----l----

~akid para ile aile: hatırası birçok kıymetli eşya bıra mıştır. ! ~--=1-.a-f___ 5,75 
dın v e f a t ettikten sonra vasiyetnamesi açılmış ve bu pa · 11------a....---:-----• 
eşyanın hi~bir şeyden haberi olmıyan orkestra şefine verilmesi 11 1 ll ı lı14U 

~ i( ambiyo ve para 
lıliştir. Lakin kadının diğer varisleri buna itiraz etmişler ve mü· iş öankasından aımrru~tır. 

t ın aklından zo u olduğu11u iddia eylemişlerdir. Nıhayet iş Pots· - 1 -- ı -- -
~alet mahkemesine düşmüştür. Mahkeme uzun tetkiklerden sonra l ı~:yişmark __:=. = 

'Vasiyetnamesini yolunda bulmuş ve vasiyet ellıği şeylerin teblİ· Frank (Fransız) 
lt.,.'tttıniştir. S~(-in-gı·-.1-iz . .-.:) :.___ı-.,- - 2 l 
."'lllteınede hazır bulunan orkestra şefi beş bin markı tesellüm Oolar (Amerika) 132 2U 
~n aile hahrası eşyayı bir o kadar kıymeti olduku halde ka- j fr..ınk (isviçre) ~-ı---ı 

tbaama iade ederek alicenaplık aösıermiştir. ._ ______ -....; _____ ...__ ..... 

1 

Mutedil Fiyatlar 
SalJ n Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 

sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

Y 1 L D l'Z f A t~e~ I y e s i n d e 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiniz Şekilde Yapılır 

'"raşradan Sipariş Kabul Edilir 

1 
ADRES : Adana Abidinpaşa Cadde•i Vakıflar Apartmanı Altında 0 YILD1Z,, Moltle Evi 

l:.=miiiiiiiiiiii=---=-=-=--=-=-=-=iiiiiiiiiiiiiiiiii;:9iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

12

•

54

•

6

iii11 



Sayfa 4 TÜRKSôZO 

•• •• •• 
TURK S OZU 

GAZETE ve MATBAASI 

T •• k .. •• G İ • Okuyucularına, dünyanın her tarafında ur sozu . aze esı: vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 1 
1 
1 •• 1 

1 Tür.ksözü Matbaası 
• Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha- 1 

• rita, Bilumum Matbaa İşlerini Türkiyede e 
• mevcut matbaalara rekabet eder derece- 1 

1 
1 • • • • • 

de tabeder. • • 
• 

lkn~mo -
a 
a 

~ -• • • • • • • 
Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 

Müeellithanesinde Yapılır. 

• • • • • • • • .................... 

E. c. 
Bafaryalı lngiliz radyoları 

K. B. 

ı ilan 
J Seyhan defterdarlığın~ 
1 

dan : 
K<aTanç kımuı.u mııcibince 

ikinci tak::ıit k -:ı zanç veıgi si ı · İn 

Kanunuevvel ayı içinde veı il· 
mui mukk!zidir. Bina,nal ~yh bu ! 

ay ıçinde kazanç vergiıini ver r 
miyenlerin borçlan °/• 10 zamla ı 
ve tahsili emval kaauou hüküm· 1 
leri dahilinde t •• hıil o 'uoacaktır . f 
Alikalılawı ma.unu o!m11k üze- 1 
re i lan o'unur. 

12564 12- 17 - 23-27 

Gaip Çocuk i 

1 

..... Toprak Mahsulleri Ofisi 
Adana Ajansından : 

Merkezimiz için kabul edilea yeni 
mübayaa fiyatları 

BUGDAY.LAR 
Ekstra : .7,75 kr. 
Ekstradan gayri buj'daylar : 7,25 kr. 
Ç~ VDAR : 6 kuruş 

Ek~tıa: 5,75 kr. 
Beyaz : 5,50 kr. 

ARPALAR 

S yab ve çak1r arpa : 5,25 kr. 
YUL L\f : 6,50 kuruş 

Yukarıda yazılı yeni fiyatlarla ajansımızın alam faa l iyetİI' 
başlıdıAı ilin olunur. 12)60 1O-1 1-12 
., .. lettel .... IMMMMI .... '! 

T. İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Pl a nı 

KEŞlOELER : 

4 Şuhat, 2 M nyn , l Ağııs to<ı , 3 lkincit. şrin 

tarihl~rin<le y a p lır . 

i941 IKRAMIYEL E~ı 

l Aılt·t 2000 Li1·3lak :.! ill i(! Lu·ıı 

a " 
lOOll 

" 
:i.rnıO 

2 it 750 ,, l.500 .. 
•l .. f>llO .. ~.(•110 

8 
" 

:,!!°)() •• ~.ooo 

:15 .. ıoo 
" 

: L~)!JO .. 
80 

" 
50 .. 4 .0011 .. 

800 " 
~o 

" 
ti.0110 .. 

Türkiye iş Bankasma par.ı yatırmak.hı yallııız para hirikt ir11>İI 
olma1., ayna zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

- TÜRKiYE CUMHURlYEff 

Ziraat Bankası 
Kurulu• l•ribi : ıaaa 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şu9e ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her ntvi banka muanıeldrri 

Para bıriktirenlere 28.800 li ra 
ikramiye veriyor 

Zııcıal B21~ ı~ırc. ı ı t n 1 <1 r lı H ,) 1 u ~ 11 ı a;ı ıı d hcsrıpl•'"' 

Cer-yanlı lngiliz radyoları 

geDcdlü 
Muharrem Hilmi REMO 

1940 Haziranın 4üocü günü Salih 

dosna fabrika11 civarında 7 ya· 
ıında Camile adındaki kız çocu. 
ğumu ga~ıip ettim. Saıı saçh Ü· 

zerinde kmnm elbiseıi olan bu ' 
çocuğumdan nerede o!datunu 1 
Karşıy~ka PoHı karago'uııa ha· 1 

ber vermelerini insaniyet namına ; 
rica rltigim gibi kendiıiııi ayrıca · 

memnun edeceğimi ilin ederin . 1 

en aı 50 lirası bulunanlara Sl'Dcde 4 de fa çek ilecek 
kur'a ile apğıdaki p lana göıe ikıamiye <l 11~ ılı laca ktar. 

Abidinpaşa Caddesi No : 112 -

Telgraf: Remo - Adana - Telefon : 110 

ilan 
Telgraf uhabere Bilgisi Olan Orta Mt ktep 

Mezunu Memur Alınacak 

Posta, Telgraf ve Telefon Umumi Müdür
lüt6nden : . 

1 - ldarecaiz mü b il · . n a tnııe orta mektep mnunu ve tclgt•af 
muh1•t>t:r~saı' _ valqbalk'Oi•k iiwe all•acak muı~ veya ücret li me· 
mur ar ıçıa muaa a imtihanı yapılaakhr. 

2 - Mü~k ıqıtv.,. .._laın idartnin t~ldif edtc e•i 

yc;rlerde mamufİy9'. kab.a "-el · '"""· 

3 - Müıa~da muv.ffak olanlara 3656 sayıla kanun bük· 
min~ göre lS ıara maat v.,a.60 tisa iicrtt Yeriltcrktir. 

4 - idare dabilindfB m~ılc9a iıtitak ede~k hat bafl>akr. 
CI, bat mÜ\fdzİ \le bakıa ve müvcUileaıia. 30 yaşınd•..evwt ida 
reye intisap etmiı ~maıa11 şartlar. 

S - idare haricinde müsabakaya giımek ialiyenlerle balen '. 

idare dahilinde baftlllft llHfY•kkat memurı DWakkat bekla ve mii- i 
veııileria 788 111ıh mrmuıia kınunun 4 ocü maddcıindcki ıartlan 

Baklalt köyünden Mustr. fa ~ 
og u Süleyman 

haiz oma an ve D e 'll let memuriyftine ilk dtf'a ahnacaklarm 30 
V< Ş m g<"çmemiş bulunmalan lazımdır. 

6 - Halen idarede müstabdr m olanlardan müsabakaya gır· 
mek istiyenler 20 - 12 - · 940 Cum1 günü akş1mına kadar bir 

di lekçe ile ve idare haricinden girmrk istiyenlcr de y ine mu.kur 
tarih akşamına kadar dilekçe ve evrakı müabit"ltrile biflikte imti· 
hanların icra o'urıac1tı P. T. T. Meıku müdürlükleıine müracaat 
ececeklerdir. 

7 - Müsabaka Vilayet P. T. T. MerkfZ müdürlüklerinde mu · 
haberedrn 25 - 12 - 940 Çarşamba günü saa 9 da y~ pılocak 
mub•here biJgiıioi isbat rdrnlcr urnumi lilgile rdr ıı J e 26- 12- 940 
prrıembe KÜrıÜ saat 9 da yapılacaktlf. 

3 - 7 - 12 12541 

Abone ve İlan TtiH.K. 8ÖıZ <J 
Şartları , coa.ıJK GAZl1I ~ADANA 

Seneliği 1200 Kr. Sahip ve Başmuharriri 
Alb .ayhtı 600 " FERiD CELAL GÜVEN 
Üç aylığa 300 ,, 

Aylak ta abone edilir. Umumi Neşriyat Müdürü - MACiD BllÇLO 
llınıar için idareye 

Basıldıtı yer : TÜRKSÔZÜ Matbaası mUraca .. etmeHlllr. 

1 
I '· 

ı 

4 Ad~t 1000 Liralık 4000 Lir• 
4 

" 
soo .. ~000 .. 

4 .. 250 ,. 1000 .. 
40 •• 100 ti 4000 •• 

100 .. so .. soao 
" 

120 
" 

40 " 4800 .. 
160 .. 20 

" 
3200 " 

DIKKA T : Hesaplarmdaki paralar bir ~ne içinde ~ 
radan aıağı düşmiytnlrre ikran>iy~ çıktıjı takdirde Y"' 
20 fazlasile verilecektir. et 

Kuralar ıtnede 4 dtfa, 1 Enlul, 1 Biıir.cUr.un, 1 ~ 
v;> 1 Heztr81l tarihlerinde çekilecektir. 

---------------------------------------t l. AN 
Ankara Askeri Fabrikalar Udi 
Müdürlüğünden: 

4215 Ton Demir Hurdası 
satın alınacak 

. 3284 atyıh kanun -mucibince 4215 TQn Demir hurda~~ 
ıltuyonlartada vaaıen dabil.nde ıealim taıtiyıle frnni ve.J 
nameleri veçbiJe ve 15 tondan a,•tı olmam•k ü.ı.uc: bar; 
941 tanhine kadar bt her tonu 17 ,50 liradarıaatan alıo~ 
tekliler şartnamesini her zaman ko nisyondı görebilirler. 6 
l(i Demir hurdalarını atmak itli1ftıler milftennı röre % I 
teminatlariyh 'birlikte Merlcft S.tmalme komİl}'OPU• 
lan. 12156'5 ıı-ı~-ı 


