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Yirmi ı;in ltalyan 
harp esiri Hindis· 
tana gönderiliyor 
Yeni Delhl : 18 (a. a.) 

- Garp ÇölUnde alınan 
ltalyan eslrlerlnden 20 
bin kl•I için Hindistan· 
da Usare kampları ha· 
zırlanıyor. Bunlar- ya· 
k.nda Hindistan• glde

1 

wkümet a lı milyon 
kılo pamuk alıyor 

k1Millet Meclisin-

i dünkü müzakereler 
~~ara : 18 ( A. A.) - Bü
ijillet Meclisi buaiin toplan-
•ıkerf maaşat ve teravers 
~rı müzakere ve kabul olun-

.. 

Hükumet emrine · şehrimizde hazırlanan allı milyon kilo pamuğa 
ait para meselesinin Vekaletçe halledilmiş olduğu haber alınmıştır. Bu 
hususta vekiller heyetinin eski bir kararına yeni bir fıkra ilave edildiği 

ve bu ilave hakkındaki vakiller heyeti kararının da çıkmış olduğu an· 
)aşılmıştır. Buna nazaran 6 milyonluk krediden bu muameh:de de isti
fade edilecektir. Emrin bir kaç güne kadar şehrimiz ziraat bankasına 

tebliğine intizar edilmektedir. 

ıçme suyu 
halledilmeli 

• 
•car ticaret ateşesinden gelen bir mektuba 
!&re, Macaristan pamuk mukabi\inde 

~dana Beledjye5ine tulumbalar verecek 

• 

ceklardlr. 

Almanya üstüne yeni 
taarruzlar 

Londra : 18 ( A.A. ) - Lon· 
dradan haber alındığına göre, kü
çük lngiliz bombardıman tayyare 
teşekkülleri dün gece Almanyanın 
cenu~i garbisinde ve işgal alhnda 
bulunan Fransız sahillerindeki he· 
deftere hücumlar ydpmışlardır. 

.. 

l 

rağmen 

Şehı imiz içme su tesi~ıılının 

bir kaç yıldanbcri hazır bir va· 

ıiyctte oldu~u ve fakııt döşenen 

borulara henüz su lemin edik· 

medi~i malumdur. 

Yeni tip lnglllz Jayyarelerlnden lklfl 

r. 

•vutlukla yenitlen 
t«ln esirleri alındı 

lepeaelen 
~Hunara'da 

rı ıaptedildi 
Una : 18 (a.ı) - Resmi Yu· 

cüıü dün akıam akşam 
vaıiytt hakkında şu beya· 

buıunmuştur: · 
Yunanlılar' ltalyanlara karşı 

'ıllvaffakıyetl~r elde etmişler· 
~<>viç'in ıimaU tırki tepele· 

ltaıyanlar büyük kayıblara 
tdilerek atılmıştır. ltalyanlar 

ltpedelen'e dôtru ıreri çe• 

ltdirler. 

~lsandanın takriben 2S kilo 

'1ıtıalinde bulunan Trpoler· 

bugün Yunan topçusu• 

'ttı mcvıii~e ır&nniştir. Tibo· 

So 5- "tkında Yunanlılar şiddetli 
yi~ ~ukavemetiyl.e ve bu~a 

11 •unp hücumıyle çok şıd · 
~,ıt ~r fırbnalanna ratmen iler· 

1'clir. Burada Yunanlılar bü· 

~\tvaff akiyetler kazanmıştır. 
'-kerlerimiı mühim müda· 

ndao içeri ırirmişlerdir. 

tlkada bir mıkdar esir alın· 
~ l'.ıirler arasıRda bir de su 

dır. Fena havaya ratmen 

bütün cephede düşman• 

halin cdir. 

ra : 18 ( Radyo g-azcle· 

~ ..... sovyet radyosunun bil· 

töre, Yunanlılar buırün 

i vı Hunarıyı iııril et· 

~hrimiz içme suyu mesele
sinin baş<1rılması için Macaristan-

dan tulumbalar salln alınm&sı ci

hetine g-idilmişti. Haber aldığımıza 

g-öre Macaristanın Türkiye tica· 

ret ateşeıi Belediyeye iÖnder

diği bir mcktubla bu tulumbala· 

rın pamuk mukabilinde temin 

edilebilecetini bildiımiştir • Bde

diye alakadarlaı la temasa geç 
miştir • 

Bu tulumbalıır temin edildiği 

ve mon'ejları yapıldıQ-ı ı~kdirJe 

Adanalılaıın lıkbcshaıda içme su· 

)'Una kavuoabilmeleri mümkündür. 

Bu işin biran evvel halli gerek tir. 

Parti Müfettişimiz 

Bay Hasan Menemen
cinin dünkü ziyaretleri 

Sayın Parti Müfettişimiz Bay 

Hasan Menemencioğlu dün mat· 
baamızı ziyaret etmiş'cr ve bir 

müddet kalmışlardır. 

lngilterenin zayiat 
blançosu çıktı 

Geçen ay içinde 4588 
kişi öldii 

SON ALMAN TAARRUZU 

PEK HAFiF OLDU 

Londra : 18 (a.a) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinden : 
Dün düşmanın İngiltere üzerindeki 
faaliyeti hafif olmuştur. Memleke
tin hiç bir tarafında bomba: dıman 
kaydedilmemiştir. Bugün öğleden 
sonra bir düşman tayyaresi düşü
rülmüştür. 

Londra : 18 ( a.a ) - Dahili 
emniyet r ezarcti, İngiltere üzerine 
yapılan taarruzlarda son teşrin ayı 
zayiatının 4588 ölü ve li202 hasta• 
haneye kaldrılan yaralı olduğunu 

bildirmektedir. Bu zayiatın müfre· 
datı şudur: • Ölüler 2289 erkek, 
1806 kadın ve 16 yaşından aşağ'ı 

493 çocuk, yaralanub hastahaneye 
kaldırılanlar 3493 erkek, 2251 ka
dın 16 dan aşağı 4ç8 çocuk. 

Londra : 18 (a.a) - Bahriye 
nezareti tebliA"ine gör~, ilk kanu· 

( Gerİ<tİ UçUocU sa,yf ada) 

Bazı malzemeyi yalnız 
Devlet getirtecek 
TlCARET VEKALET1M1ZIN NEŞRETTlGl TEeLlG 

A~kara : 18 ( A. A. )- Ticaret Veklletlnden teblli edll· 

mittir: 27 Temmuz 940 tarihli TUrklye ile Almanya arasm

da ticari mUbadelelere mUtedalr hususi anlaşmanm Uç 
numarall llhlkasındakl birinci grupa dahli bulunan mi· 
hanlk ve elektro teknik kısmı Devlet daire ve mUeese
aelerl ihtiyacına tahsis edllmı~dlr • Bu kısımdan mal ge
tirmek için hususi firmalar tarafından vaki talabler_lnfaz 
edllemlyece~U cihetle mezkOr taleblerln bu suretle top· 

• • • 
l•nmıf telakkl edll•c:•ll bildiriliyor • 

1 Garb çölünde 

İNGlLİZLER 
UÇ KA~E 
ZAPT ETTİ 

ŞARK1 1TALYAN AFRlKASl 
ŞİDDETLE BOMBALANDI 

Kahire : 18 ( A. A. ) - Dün 
akşam buraya ıelen son haber· 
!ere göre, Bardiya etrafında çok 
şiddetli muharebeler cereyan et· 
mektedir . lngiliı motör.ü ileri 
kuvvctleıi ilerilemeler kaydetmiı· 
lerdir • İngıliz piyade~inin ileti 
kuvvetleri motörlu cüzütamları ta 
kibetmektedir . l.ışe kamyonlan 
kıtalaıına gelmektedir. Hududda· 
ki Seydiömer, Şeferzen kaleleıine 
karşı yapılan hücumda yeni bir 
tak tik kullanılmış ve bu bas· 
kına dayanamıyan bu kaleler dün 
lı.ü tebliğde bildirıldii'ı a-ibi diiş· 
müştür. 

Kahire : 18 ( A. A. )- lngi· 
liz hava kuvvetleri tebliği : Garb 
çölünde Tobruk ile Bardiya ara
sında bulunan düşmanın bütün 
h•)yare meydanlilrı hava kuvvet• 
lerimiz taıafından §idıietli hücum· 
lara tabi tutulmuştur • Hava şart· 
ları mükeıı . mel olduA-u cibeUc 
pilotlarıu:uı. hedeflerine kolaybkla 
hücum edebilmqJgpir • Kış1-W_, 
askeri binalar , demiryoUarı üıe· 
rine 12 ton bomba atm)flardır • 
Tobrukıan maada Bomba , El'a· 
den, Elfos, EK'azayadc hücumlar 
yapılmış ve bir çok hasar husule 
ıretirilmiştir. Taaı ruzi keşifler ya· 
pan tayyarelerimiz ıekiz tayyare 
düşürmüşleıdır • Sollumu işgal 

eden lngiliz k-.vvetleri 10 tayyare 
bulmuşlardır • 

Bu tayyarel~r geçen haftaki 
hava akınları esnasında hasara 
uğrayıp terkcdilmiı olan tayyareler· 
dendir . Garb çölündeki harekata 
iştiıik eden tayyarelerimiz sali
men üslerıne dönmüşlerdir • Şark 
ltalyan Afr.kcısında Gora ve As
maraya bava akınlaıı yapılmış • 
30 kilometreden görülen bü • 
yük bir yan2ın müşahede edıl • 

(Gerisi U9Un<:U ıayfada) 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onaltıncı yıl - Sayı : 4908 

Cenub Ormanların -
cla istihsal vaziyeti 

BlR AYLIK iSTiHSALiN BiLANÇOSU 
Adana Orman çevirge müdür· 

lü~ vi:ayete biı rapor vererek 
Birinci Teşrin 940 ayı zarfında 
k~şfi yapılan :ve satışına müsade 
edilen kömür ve odun miktarını 
bildirmiştir. 

Bu rapordan aldıtJmız rakk am· 
tara göre birinci Teşrin ayı zarfın
da tam tarife ile 8606 kental ve 
onda bir tarife ile de zati ihtiyaç 
lar için 1309 kental olmak üzere 
9915 kental odunun keşfi yapılmış· 
tır. Ayrıca serbest satış için 1347 
kental kömür, 417 kental odun, 
tam tarife ile 5953 kental kömür, 
5151 kental odun, ondabir tarife 
ile de 22048 kntal odun olmak üzere 
7300 kentaJ kömür ve 37531 ken
tal odunun keşfi yapılmış ve satıl· 
malarına müsaade edilmiştir. 

Orman Çevirge müdürlüğijnün 
ikinci Teşrin 940 ayı varidab 
6289 lira 29 kuruş olarak tesbit 
edilmiştir. 

LOID CORC'UN 
HAVA NAZIRI 

OLMASI MUHTEMEL 
Londra : 18 (a.a) - Royter 

p.ırlamento muhabirine göre, Va
şington büyük elçi iğine tayin e
dilmek üzere gösterilenler arasında 
hava nazırı Arcibol Sinkler de 
vardır. Loid Corcun da hava ne
zaretine getirilmesi ihtimalinden 
bahsolunm ~ k tadır. 

Draç dün bombalandı 
Kahire : 18 ( A.A. ) - lngiliz 

tayyareleri Aınavuılukta Draçe şid
detle bombardıman etmişlerdir. 

Havanın muhaleftine rağ:rµen taar
ruz şidetle neticeleumiştir. Dog 
mıntıkal nnda büyük infilaplar ve 
yangınlar olmuştur. 

HEYETiNiN KARARINA GÖRE 

Payasta bir Belediye 
teşkili kararlaşbrı dı 

Ankara: t8 (TUrksözU muhabirinden) - AldıOım ma• 
ıomata göre, Veklller Heyeti, Dörtyol kazas1n1n Payas 
nahiyesinde Belediye te•kll edilmesini kararlaftırmıftlr. 
Bu hueus Vlllyate ve Dörtyol kaymakamll§ma blldlrllmlf 
tir. Bu tirin nahlyemlzde belediye kurulması, nahiyenin 
imarı bakımından çok hayırh bir lf olmuftur. 

Çukurovadangapılan 
muhtelif ihracat 

Deri ve yapağı ihracatı evvelki aylardan fazla 

L;.aval meselesi 
pek esrarh 

j 

Alman elçlslyle yapllan 
görUf melere ~aten dUn 

Livan de davet ettı 

Berlin : 18 ( A. A. ) - Ma· 
reşal Peten ve büyük elçi Abet 
dün Vişide yalnız olarak 2.S saat 
süren bir görüşmede bulunmuş· 
lardır. Müteakiben içtimaı Uval 
da davet olunmuı ve iörüf me 
yarım saat daha süt müttür • 

Londra : 18 ( A. A. ) - Hür 
Fransız ajansı bildırlyor : 

Almanyanın Paris elçisi Abet 
ile Paristcki Fransız mümessili , 
Napolionun otlunun kemiklerinin 
Fransaya g-etirilmesi münasebe· 
tiyle Mareıal Peteni Parise çağı
racaklardı • O zaman Mareşal 
Versayda ikamete mecbur kalacak 

( Goriıi UçUncU sa,.fada ) 

lkinciteşrin ayı zarfında Vila
yetimizden diğer iç memleketlere 

3 at, 45 öküz, 36 inek, 3 dana, 
94 tosun, 26 manda, 8 tavuk, 76 
koyun olmak üzere 291 canlı 

hayvan ve 12456 kilo yapağı, 400 
kilo barsak, 200 kilo boynuz, 580 
kiJo pastırma, 80 kilo sucuk, 3850 
kilo sı~r derisi, 2186 kilo manda 
derisi, 3600 kilo koyun derisi, 

200 kilo kuzu derisi, 800 kilÔ 
keçi derisi, 600 kilo oğlak derisi 
ki cem'an 11236 kilo da deri 
ihraç edilmiştir. 

Bu ihracat arasında canlı hay. 
van ihracab evvelki aylara naza 
ran çok_ azdır. 

o es un ame 
bir nutuk verdi 

Hamburg : 18 ( A. A. ) -
Göbels dün fabrika amelelerine 
bir nutuk iradetmiştir. Nutkunda 
bilhassa şunları söylemiştır: lna-i
lizlere karşı yaptığımız harb sek· 
sen milyon Almanın bayat ve is· 
tıkbalinı tayin edecektir. Almanya 
attığı adımı artık geri alamaz . 

' Cihan harbind~n 20 sene sonra 
AJmany4oın katlandığı hayatı ha· 
tırlayanlar , düşınanlanmız mem· 
Jeketi mağlup ettıkieri takdird.: 
yapacakları tahribat hakkında hir 
fikır edinebilırler • 

Göbel, ameleye teşekkürle 
sözlerini şöyle bitirmiş tir : 

- Almanyanın deniz silahla
rını günden güne takviye eden 
amelemiz lngili:r: gece bombaıdı· 
mantarının barb istihsalatını ciddi 
surette sekteye uQ'ratmadıA'Jna en 
büyük ıahiltir • 1, 



1 - Akaba Kanall : 

S üveyş ve Panama kanallannın 
açılması ve bu iki büyük deniz 

yolunun kazandığı muvaffakiyet 
hükümetleri ve hususi müesseseleri 
mesafeyi kısaltmak ve iki denizi 
birbirine batlamcık için vadiler, 
göller, nehirler arasında toprağı 
delik deşik etmek için akla g-elmi
yecek projeler yapmağa sevket
miştir. 

Süveyş kanalı 1886 da lstan· 
bulda imzalanan anlaşmaya iÖre, 
sulhta ve harpte deniz ticaretine 
hasredilmiştir. Bu kanalın kapatıl· 
ması hukuk bakımından imkasızdır. 

Böylece, tğer bugün - İngiliz 
donanması Ak ve Kızılderıizlere 
hakim oldukça buna imkan yok
tur - bir ltalyan veya Alman tica
ret, hatta harp gemisi Süveyş ka
nalının önüne gelse, Kanal kum
panyası 1886 anlaşması mucibince 
bu gemiye yol vermek mecburi· 
yctindedir. 

işten bu iki bakımdan, yani 
hem stratejik hem deniz ticareti 
bakımındandır ki, lngiltere tema
men lngiliz olacak ikinci bir kanal 
açmayı düşünmüştür. Bu kanal 
Akdenizi, Kızıldeniz üzerinde bu
lunan Akabeye birleştirecekti. 

Bu projenin büyük, ekonomik 
bir faydası olacaktı : Bu kanal sa 
yesinde güzergahta bulunan çöl 
arazisi kolonize edilecek, toprak 
altı servetleri işletilmeye başlana
cak ve liman tıpkı Süveyş ve Port· 
sait gibi inkişaf ve tekamül ede
cekti. 

Şüphesiz böyle bir teşebbüs 

kolay olmıyacakb. Çünki, Süvcyş 
kanalı açılırken olduğu gibi, bu 
çetin ve sıhhat için kötü mıntıka
ya her şeyi taşımak mecburiyeti 
vardı: Su, gıda, malzeme, ve bin
lerce amele. Ayrıca yeni yollar aç
mak ta lizımdı. Fakat, altmıı sene 
evvel Süveyş kanalı bu gün bize 
çok basit ve küçük g-örünen hal
buki zamanı için muazzam denile
bilecek vasıtalarla açılmıştır. Akabe 
kanalı projesi ise bu gün modern 
vasıtalarta daha çok kolay tahak
kuk ettirilebilir. 

Yalnız bu projenin tahakkuku 
için müteşebbislerin karşısına bir 
güçlük dikilmektedir : Süveyt ka· 
nalının açıldığı sıralarda Mısırda 
angarya usulü ciri idi. Bu usW la
zım olan bütün el emelini kolay
lıkla temin etmişti. Bir taraftan 
hararet, diA'er taraftan epidemilerle 
kasıp kavrulan yüz binlerce ame-

Ak denizin 
Dünyadaki 
Ehemmiyeti 

Bu Deniz Etrafında 
Yapılan Projeler 

Bugün, tarihte bir kere daha dün· 
yanın mukadderatı Akdenlzde cereyan 
eden hôdiselere boğlonmı$ bulunuyor. 
Bunun içindir ki; bu denize verilen 
ehemmiyeti bir kere daha gözden ge· 
çirmek foydolı olur, 

Akdenizln milletlerin g6zundeki bu 
ehemmiyeti anlamak için de onun et
roiında yapılan fakat henüz lahakl<uk 
ettirilemiyen muazzam projelere kısa 
bir göz olmak kôfidir. 

Yazan : - P. P. 
leyi tedarik etmek çok kolay ol
muştu. Bütün Şark memleketlerinde 
angaryanın ilga edildiği bu günde 
Filistinin kavurucu çöllerinde çalış
mağa razı olacak on binlerce ame
leyi bulmak kolay bir iş detildir. 1 

2 - iki deniz kanall 

Eğer harp patlamasa idi, bu 
gün Fransa (iki deniı) kana

lını açmakla meşgul bulunacakb. 
Ve bu teşebbüs asnmızın en cesu
rine, en hayret verici bir eserini 
meydana getirecekti. 

Mamafih, yapılmış olsaydı, 
belki de Fransayı hezimetten kur
tarabilecek olan bu büyük eser
den bahsetmeyi yine de faydalı 
buluyoruz. 

iki deniz kanalı Bordo'yu Ga· 
ron nehri vasıtasiyle Tuluza ba~ .. 
layacakb. Bittabi nehir büyük to· 
najda gemilere geçit verecek bir 
şekilde genişletilecek, derinleştiri
lecek, ve tanzim edilecekti. Bun
dan sonra Tuluzun zaten mevcut 
olan Midi kanalı vasıtasiyle Akde· 
niz sahillerinde bulunan Narbona 
batlayacaktı. 

Bu suretle hem ticaret gemi
lerine, hem harp gemileriae AICde
nize ıitmek ,için ispanya ve Por
tekiz'i dolaşarak Cebelüttarıktan 

seçmek mecburiyeti ortadan kaldı· 
nlacakb. 

Bu kanal sayesinde kıtaabn 
ve mühimmatın nakıl ve sevkinde 
o nisbette bir kolaylık olacakta ki, 

NE VAR? NE YOK? 

Kamer garpten doğar, şarktan batar - Afrika
daki uzun saçlı kadınlar - 21 harfli alfabe 

Kamer garpten dotar ve prktan batar) fakat sürati dünyamn mihr 
veri etrafında dönüşünün yirmi sekizde biri kadar oldutu için prktan 
dotup, iarpten battıA'!nı iÖrürüz. 

§ 

Afrikadaki yarı vahşi kabilelerde kadınlar uzun saçı çok 1everler. 
Kendi saçlan pek fazla uzamaz. Fakat ölen kadınlardan kelÜmif AÇ· 

lan kendi saçlarına eklemek suretile, u7.un saçlı görünmek çaresini 
bulmuflar. 

belki de Fransa son harpte böyle 
bir hezimete uğTamaktan kurtula
caktı. 

Kanalın inşasına 1940 da başlana
caktı. Bütün planlar hazırlanmış ve 
muazzam sermayeli bir Framız -
lngiliz - Hollanda şirketi teşkil edi
lerek işi taahhüt etmişti. 

Almanya ve ltalya zahiren 
iktisadi bir mahiyette olan fakat 
hakikatta tamamiyle kendi aleyh
lerinde bulunan bu projenin teka
mülünü ve tahakkuk safhalarını 

büyük bir dikkat ve endişe ile ta
kip etmişti. 

Kanalın inşası on sene devam 
edecek ve iki milyar franka yakın 
bir para sarfolunacaktı. 

Bu iki deniz kanalı fikri yeni 
değildir. ~omalılar zamanında dü 
şünülmüştür. Birinci Fransua zama
nında bahis mevzuu olmuş ondör
düncü Lui zamanında ise Tuluzu 
Narbona birleştiren ilk kanal açıl· 
mıştı. 

Geçen asırda, kanallar moda 
olduğu ve bütün mühendislerin 
dünya denizlerini teknik usullerle 
birbirini bağlamaktan başka bir 
şey düşünmediği bir devirde Lui 
Vestrae adında bir mühendis iki 
deniz kanalını açmağa da teşebbüs 
etmişti. Fakat bu proje mali, tek
nik ve tabii kuvvetlerin çok üs
tünde olduğu için tahakkuk ede
memiş ve zavallı adam da intihar 
etmişti .. 

(Sonu yarın) 

Kadirli'de Erlerimize 
hazırlanan hediyeler 

Kadirlı : 18 (Tüı kıözü mu
habirinden) - K"dirli bayanla. 
rı, i\' ebınetçiklere hediye ba7.11 • 
lamak üzere bir komite trşkil 
ederek faaliyete gtçmişlerdir. 
Komite l>ışkanlıtına seçilen 
Jandarma Komutanının ref.ka· 
lan Nigar Demren ve B.çki 

Yuıdu sahibi Bayan Kübr;e ve 
arkadaılara, ev ev dolaşarak 
kadınlan ve halkı t~şvık etmit· 
ferdir. 

1 k p1rti olarak 253 parça· 
dan ibaret olan pamuklu ve yün 
çorap ve saire Kızılay merke· 
zine ttslim edilmiştir. 

Kazarıın memur ve balkı i· 
cabeden tt şebbüslerde bulun. 
muşlar ve bu arada köylerde 

de bu hayırlı teşebbüse başlan 
musım alikalıları teblit etmiş
lerdir. 

Bir rakı kaçakçısının 
yapılan muhakemesi 

Rakı kaçakçılığından suç'u 
ve mevkuf Akkapı mahallesin 
den Mehmet Limooçiçtli, ltcinci 
Asliye Ceza Mahkemuince du· 
ruşDI sı yapılar ak 6 ay heps·, 
100 lira 60 kuruş para ctzasını 

§ mahkıl n edilmiş ve yakalanan 

Finlandiya alfabesinde ancak yirmi bir harf vardır. Bütün dünya- l iletlerin müsaderesine karar 
daki alfabeler arasında en az harfli olanıdır. verilmiştir. 

MiLLi EKONOMiDE 
TÜRK KADINI 

ÔRGÜ ÖREN TÜRK 
PRENSESiNiN 

HiKAYESi 

Yanzan : MUrflde Akyol 

' · Askeri zaferimiz, Ulusal E 
konomi ile tamamhnır 11 veciu 
siyle sözlerime başlayacağım: 

Vatanın batrına bir kıvılcım 
sıçradığı zaman, bütün Türk mil 
Jeti, bir iman hılinde yükselerek 

vatan müdafaasına koşar. Hu 
dutlarımızdan ufacık bir sald rış 
cür'cti değil, tasavvurlardan u 
çan hayallere karşı bile Türk 

milleti, Türk kahramanlıtı halin· 
de tecelli ederek arza sığmıya
cak kadar büyür, Yenilmez bir 
kudret ve bir kuvvet kesilir. 
Tüık sınırları süngüleri~, çelik 
azim ve irade ile örülmüştür ki; 

) ıkılamaz ve geçilemez. 

Türk ordusuna karşı güve· 
nimiz ne ise Türk yarasına karşı 
da imanımız ayni selibcttedir. 
Ş~rdliyiz; baıımız yükseklerde, 
düıman eteklttimizdedir. Kuv· 
vetliyiz; milıi hey,cınımız, milli 

şuurumuzla yanyana yürür. 

Kahraman lnönü : 11 Doğı u 
lutu bir meziyet aaymıyacak ka. 

dar :tuideyiz,, diye buyuruyor· 
lar ki, bütün üıtünlüklerd'n da· 
ha üstün oldutumuzu iddia tde 
cek bir hakikatın sabahındayız. 

Devletçilik prensibinin yur· 
dumuza getirdiği kudret, hudut· 
larımızdaki emniyet ölçüsündedir. 

Yurdun her köıeainden ıfışkıran 
güzellik, bayındırlık han ketlui, 
Endüstrimizi işleyen fabrika ses

leri, bize ebedi bir yükselişin 
müjdeaiai tekrarlamaidadır, ve 
ruhlanmıza derin bir haz, gö· 
ğüslerimize sarsılmaz bir iman 
doldurmaktadır, 

Dünya bir felaket kasırğası 
İçerisinde yuvarlanırken, biz Türk 
milleti, bugünkü huzuruınuıu, 

saadetil'Jlizi, refahımızı, istik bal 

'mniyetimizi, tic· ri ve zirai kud 
retimizi inkılibımızın kudretioe 
borçlu bulundutumuZun hazzı 
içinde çırpınmaktayız. 

Cihan savaşındaki para l uh· 
rarıamız, Türk milletinin çt- ktiği 

1 
yoksulluk ve ızhrllb, hiç şüphe 1 
yok ki iktisa:H istiklalJrn mabrum 
oluşumuzun hazin hir nelil'eai 
idi. Türkiye cumhuriyt tinin, l u 
gün Türk milletine bağışladığı 
bu tükenmfz hazine, elbet mil· 
letleri kıskandırarak hir mahi 
ydtedir. 

Zmgin ve muz11ffer olan mil 
!etlerin ha tırı sayılır şertfi ar t i! r, 
itibarı yükselir. Ccmiyttlerdc de 

öyle detilmidir ki? hakaret ve 
( Geriııi Uç Uncu sabif ede ) 

On köyümüzde hayva 
hastalığının önü alın 

Bu köylere konulan 

Veteriner Müdürlüğü Vili· 
yete vcrditi bir raporla Ca. 
musuu, Hadırfı, Kayışlı, Büyük 
ve Küçük Çıldırım, Aptiotlu, 
Ziyamed, Kadıköy ve Kuranşa 
köyl"inde hayvanat arasında 
zuhur eden Barbon hastalığının 
söndürülmüş oltfujundan t vvel
ce konulmuş olan kordonun 
kaldırılmış oldu~u bildirilmiştir. 

Yeniden Köprügözü köyü 
ile Osmaniyenin Kırmacılı kö· 
yüud~ tavuk difterisi, Kadıköy 
ve z~tarlı'da koyun ç·çeği, Cey 
hanın F rcnkoğlu, Karaisalının 
Gü\ienç, Hacılı köylerinJe Ya

nıkara hastalıiJ çıkmış ise de 
süratle tedbirler alınmış ve a 
şılar yapılmııtır. 

Ruama tutulmuş 24 at ve 

kısrak Malıein tatbikı suretiyle 
muayeneden geçirilerek tedavi 
edilmiıtir. 

ikinci Orta Okul 

hesap memurluğu 
Seyhan Matbaaıı ıahibi ar. 

kadaşımız Rıza ş,n'in atabeyi 

Fahri Şen, şthrimiz ikinci Orta 

Okul h( sap memurlutuna tayin 
edilmiştir. 

Küçük talebelerin Meh-

metçiklere hediyesi 
Şehrimiz Beı Kiounusani ili( 

okulu taf ebeleti harçlıklarından 
artırdıkları paralarla Mehmet· 
çiklere 14 çift çorab, bır f dnila, 
bir yün eldiven , ilci · pamuklu ve 
digcr hediyeler alınmak üzere 

51 lira 89 ku:uş V.'.'rmişlerdir , 

Adananın bir aylık 

et istihlaki 

Gtçen bir ay içinde ş·hri
miz Kanarasında 3822 koyun, 

3316 keçi, 44 manda, 200 ö 

küz, 44 inelc, 29 dana ve 4 
malak olmak üıcre 7 459 baş 
hayvan kt>sirmiıtir. 

Maarif kadrosunda 

Birinci Oıta Okul Tarih -
Coğrafya stajyerli~ine Atatürk 

Liıf'sindrn Osm&n Sumer tayin 

edilmiş ve okulun tabiiyye öt 
retmrni Satıh l'oktaş tir derece 
ttıfı tttirilmiştir. 

Halkevimizin 
vereceği tem 

Hası atı ile 
kışlık bediy~ler alınmak Ü1 

Halkevimiz tarafındın bir 
samere hazırlanmakta oldu 
evvdce yazmıştık. Temsil 

Ar Şubeltrinin müıterekeD 
zırladıkları bu müsamere 26 
27 kanunuevvel perıembe 
cuma günleri akşamı A<1rİ' 
nemada verilecektir. 

Temsil edilecek piycaio 
Halk Tüıküıcri Ekipi k 
nin provalara son safhaya 
miş, bu müsamere için yeni 
korlar yapılmış tar. 

Bölge ceza heyeti "11 

Evvelki gün toplam. n 
Terbiyesi Ceza Heyeti geç 
ta kadar toplantıya devam 
rek Salı günü tekrar topla 
ve karariar vermek üzere 

tılmıştır . Ôğrenditimize 
ceza heyeti bundan sonra her 

günü bir toplantı yapacaktı• 

Malmüdürleri arası 
terfiler ve nakille' 

Ankara : 18 ( fürksöıii 
babiı inden) Kızılca 
malmleiirü 88. Remai 
Feke malmüdür6 Hüseyin 
dem, Erdek malmüdürü T 
din Gerenaon, Af)on Vı 
müJürü Niyazi Ung.m terfi • 
rilmiştir. Bozkır malmüdüri 
bir furan Sütçüler mallll 
lüğüo~, Koyu.lıısar mal 
Galip Akel Polı tlı malmüdi' 
jüne, Kara varidat memurf 
min Kawr.cu Kars vaıidlt 
dürlüğünt, f uuceli varidat 

dürü Mehmet ti.liı Yiic8' 
göl varidat müdürlüjünc, 

varidat müdüıü Salıb Y" 
Tuı celi varidat müdürlü 

nakleil tayin edilmiılerdir. 

Bir esrarcı dört '1 
hapis yatacak 

Esrar içmeld(n suçlll 

mevkuf Yolıeçtn kiy 
Tevfik Yıldırım'ın ikinci A• 
Ceza Mııhkcmuinde dün 
yet bulan duruşması aorıuod' 
ay hıpse mabküm edilmiıtil• 

terken Fransuva direksiyond• 
Orada bir poli.s bulunuyordu· 

Ducolin helezoni merdivenin 
albndaki karanlık "Yeri rösteriyor
du. Orası geniş detildi. Fakat bu 
yılan adam ID6kemaıel bir surette 
girip gizlenebilmişti. 

Ducolin sözlerini jestleriyle 
temamlıyarak devam ediyordu. 

- Gece Bekçisinin Esrar ı 
Polisin söyledikine göft 

thieu zannedildiğinden dahi 
dı; fakat henüz ölmüş değııdi• 
ten Madam Fourmont da 
ediyor ki o hiç bir zaman 
işlenmesini istemiyordu. - Martelet getirditiniz mü· 

cevherleri sıraladı. Kasanın kapısı 
merdivenin alhna. dotru açıktı. 
Kapanma aaabnda Carintis'in içe
riye girditini görmemeniz için 
kendi vucudunu siper ediyordu. 

- Kasanın içine mi dediniz? .. 
- Tabii... Oraya kapanmışıt. 

Altındaki küçük yere firmi,ti. Şim· 
di bakın. 

Not defterini çıkardı, aahlfete
rini gözden geçirdi. 

- Kilit akşam saat 6,45 ten 
sabahın 8,45 ne kadar işlemek 
üzere tanzim edilniişti. 

- Evet, ondört saat ... 
- Mükemmel, mütehassısın 

söyledikini hatırlıyor musunuz ? 
NhımJD itilmesi ve zenberete da· 

yanması vaziyetinde müddet yarı
ya indirilebiliyordu ... Carintis bunu 
biliyordu, - bu nevi sistemleri 
etüd etmişti - yapacatmı yapınca 
kasa ondört yerine yedi saalta 
açılıyordu. Bu suretle gece yan
sından sonra ikiye çeyrek kala 
hürriyetini kazanmışb ... 

Mösyö Pellemart sordu : 
- Fakat, o boğulmadan yedi 

saat nasal kapalı kalabildi ? 

Ducolin cevap verdi : 

- Okaiienli maske ile. Ben 
cam tozlarını kasada buldutum 
zaman bazı müphem ıüphelere ka· 
pılmııtını. Az zaman sonra bunun 

YAZAN 

Claud Ascaln Tefrika 
28 

ÇEVİREN 

Sami Göksu 

tıbbi bir ampulun parçalan oldu
ğu anlaşıldı. Bana öyle geliyor ki 
Carintis maskeyi çıkanrken bunu 
kırmıştır. Fakat onun için mühim 
olan şey muvaffak olmaktı ... 

Kilidi eli ile sizin kurdutunuz 
vaziyete ~etirdjkten sonra odanız
dan aşırdığı valize yatma ettiti 
mücevherleri doldurup ÇJkh. Ka· 
pıcı müphep bir surette aşağıdan, 
saat ikiye doğTU birisinin çıkbğını, 
hatırlıyor. DiA'er taraftan öğrendi
time göre hırsızlık günü Carintis 
otele çok reç - yahut daha doA'
rusu çok erken - Şafak vaktı ıir-

1 mişti. Bu aradaki zamanda yakın 
bir yerde beklemekte olan otomo
bili sayesinde nehrin dik sahilinde 
uykuda bulunan Mathieu'nün cese
dini kaldırmağa gitmişti. 

Bu şiddetli soA-ukta onun artık 
uykusundan uyanmıyacatına e
mindi. 

- Fakat niçin öyle. 
- Durun ... Daha bitirmedim. 

Carintis'ye yardım eden sahte bek· 
çi, cambaz kasadan çıkıp gittikten 
sonra, sabahleyin gelince sizin 
kendisini tanımanız ihtimaline bi· 
naen relme aaatınazdan evvel ye· 

rini terketti. Çıkınca doA-ru Mathi
eu'nün evine gitti; tahkikatı güç
leştirmek için zavallı adamın elbi
sesi içine bir kaç mücevher sak
ladı. Oradan Chatelet meydanında 
kc~rıdisini bekliyen Carintis'e yetiş
ti. ikisi birlikte köprü altına gitti
ler. Orada Mathieu'ye pardesüsü 
geydirildi ve boyun atkısı sarıldı. \ 

Ducolin biraz levakkufla du
daklannı ıslatb. 

- Bir son sahne hazırlandı, 
gece bekçisinin cesedi taı yıjın· 
larına kadar getirildi; içinde Ma
dam Fourmont'un bulunduğu oto
mobile dönüldü. 

Kan koca kaldınm üzerinde· 

• 

Esas~n Mathieu yaşasaydı 
Carini is 'in elinden kurtula fili)' 
b. Hastaneye kadar giriP 
söylemekten men için ilicıO' 
bir_ koyacaktı. . 

Bunun gibi Fransuva, bıf 
ka hırsııbA"ındaki ıeriki 
rini kurtarmak için Boenos· 
kadar gitmişti. 

Ducolin bir sigara yakll-
- Carintis dün ~tı:' .. ~1.-.... 

rün gelmesini bekliyordu . ._,ı; 
sıkışmıştı. Bu gayri ka11P" 
g-aybubet, bence, onun ı.aJ 
nihayet vermiıti. 

9 - '",,, ..... 
-SON-



DISELERIN iCMALi 

ansada vaziyet 

ransadan gelen haberler, 
Vişi • hükumetinin buhran 
ıi geçirdiğini anlatmakta· 

ilin azli iki sebebe atfe 

et,nle ihtilafı ve Petene 
t tertibi ihtimali. Yeni ba 
her iki şayianın doğrulu· 
teyit etmektedir. 

- 0 Alman büyük elçisi 
Lıvilla ~ir buçuk saat 

görüşmüşt ür . Anlaşılıyor 
'liıin Abetlc dostluğu de 

· Esasen Abet, eskiden 

da Alman~·a nıo gizli lfş· 
ıefı idi. Ve o zamanki 

ız hükumeti tarafından ko· 
tu. Ve daha o zaman A

Lavalle giz'i temaslarda 

Yordu Göıülüyor ki La· 
"bet o z ~mnndanlıf'rİ ta· 
lır. 

e bugün Laval Fransız do
llnm Almanyaya teslimine 

eti "11vafakat etmekte ve Fran 
~riltereye ka r şı harbe SÜ· 

ek istemektedir. Bu gay<'• 
lliıunda Abetlc elele ver-

e Petene veı ilen bu malu· 

ki Lava in azlini intaç et· 

alin yerine gelen Flanden 
l11ıan tarafraradır. Fakat 

kadar deği ; belki de Flan 

diıelerin i1rkitafını bekle· 

tayuiyle h st 1 göıünmtkte 

en çıkmamakt&dır. 

~il iıi son derece Esrar· 
bir ~ekil a l nır~tır. Fı ioden 

İaeluin sonunu beklemek 

göstermiş ola~ilir. 

lyanm ma~lubiyetleri üze· 

ransız efkarıumumiyesinde 
t tamamiyle detiımiştir. 

Fransızlar bir karış top 
0

)le fedaya razı değillerdir. 

ma~lubiycti, lngiliz za 
·'le mukaveıneti foransada 
teıirfer icra etmektedir. 

ir yalancı şahit 
lnahkfim oldu 

uk Mabkcmı-sirıde yalan 

~~inin et nrkten suçlu Nar 

~öyündrn Mehmt t A i 
'İn ikinci Asliye Ceza 

uinde yapılan duruş · 

'°rıunda 1 ay hapsine, 30 
t para ceusiyie mahkG 

ve 3 ay a ,, me hizme 
tbahrumiyetine karar ve· 

pek 

esrarlı 

( &irinci sahifeden artan ) 

'tiıte Lival'in reisliğinde 
~t hükü.T.et kurulacaktı. Da
ı..ıırı bu plandan haberdar 
"e Marcıal Peteni haber· 
fıtir . Mar< ıal da der bal 

1 ~•ıif esinden çıkarm1tbr . 
ıra : 18 ( Radyo gaze

ll )-- LA~al'ın vaıiydi ti· 

l bir aafbadadır . Alman 
~betin Uvalle Peten ara 

ta çahıtıtı sanılıyor . 
dtir ıafıilit hadiıeleıin 
'itınumuzdadır • ) • 

Örgü ören Türk pren
sesinin hikiyesı 

(ikinci sayfadan artan) 

zillete mahküm olanlar elbette 
zengin, şerefli, hatırlı olanlar de 
ğildi ı ler. 

Yalnız ki, kuı ulan bı. milli 
iktisad, ancak milli tasarrufla 
kuvvet bulur. Giyec" kl~rimizdf', 
yiyeceklerimizde Ye bilhassa lüks 
ttyada tasarrufa niyet etme
nin milli bir borç oMuğunu idrak 
etmek lazım gelir. Miıli tuarru· 
fa riayet etmek,I milli kredimizin 
hacmini g1-nişletmeğe gayret 
aarfclmek milli ahlak ve milli 
fazi !etimizi göste ı i r. 

Bu münasebetle , l i l hassa 
ou yakın senelerde hemş!ı ileri· 
min altına katşı gösterdikleri 
rağbtt bir iptıl a mabiy<tin-fe 
olduğuna işaret etmek isterim • 
Bu ihtiras adeta , Milli Korun· 
maya karşı bir biyan· t denc:cek 
ö'çüde göze çarpmaktadır. 

Bugün altına \'erilen pata· 
lar, Maalesef ki başka memle· 
ketlere çekilip gitmektedir. Hal
buki dünya sulh ve ıükOna ka· 
vuştutu zaman altın ; yine nor 
mal haline dönecek ve buıür,lcü 

kıymetinden muhakkak iti dü· 
şecektir. O zaman altın\ karşı 
feda edilen bu kadar para , hiç 
)'Ok yere gidecektir. Bu akıbete 
utrayanlar , o vakrt , büyük bir 
nedamet cenderesi altında kıv· 

ranacak, ayni zamanda milli bir 
kusur ve milli lir günah iş1e· 

dikler ini anlayacaklarından vic· 
dan azabı duyacakludır • 

Halbuki, Milli Tasarruf ve 
Milli lktisadda kadının rolü pek 
büyüktür . Ahlaklı ve faziletli 
olan Türk kadınının , Milli lkfr 
sada ve Milli Tasarrufa düne 
kadar çok hizmet c ttiii ıu ta· 
rihi hadise ile tebarüz etmek 

tedi~ 1 

Bundan yedi , sekiz yüz yıl 
önce Anado!umuzda Scl~uki dtv ~ 
leti bükum ıürüyo ·du . Selçuk 1 
Prenıulcrindfn hi i, her ) ıl Kaz 
vin şt brirıe gider , oradaki çi· 
menler üznine çadırını kurar 
ve bütün bir bahar hayatını 

orada geçiıirdi 

KPzvinliler , şt h• in imarına 

pelc meraklı idiler . Memteı· et · 
lerini bataklıklardan :kurtarmak 
için aralarından para toplayarak 
şehrin imarına koyuluyorlar. Fa
kı1t top!adıklaı ı para kafi gel· 
nıeditindfn,üst taraf mı cia Prrn· 
sesten i•Jtemete karat ve riyoılar 

ve aralarından bu it için bir 
, btıyet ayırıyorlar . 

Heyet , Prrnsesin çadırına 
kadar gidt'f. Bir de ne görsün : 
Prens"'• örgü örmtlde mtşgul... 
Bunu böyle gören h•yet geldik 
lerine püşman olarak para iste 
me fıkrinden Vi'IZ geçerek dön· 
meğer karar veriyorlar • Fakat 
açık o' an çadırın kapısından 

bunları gören P"nses , heyetin 
içeri girmelerini emrt:der. Prcn· 
sesin huzuruna gi ien heyet mev 
zula um an1atır!ar. Perenıea mrs 
elcyi anlayınca heyete : 

••- Hılktn topladığınız pa· 
raları yine halka dağıtınız 1 Şeb 
rinizin imarı için ne kadar pa
raya ihtiyaç varsa htc psini kt n· 
dim ödeyeceğim . ,, der . 

Bu eser karşısında hay· 
rete düşen heyet sessiz ka
hr .• 

Nihayet içlerinden bir ihıi 
yar kalbini samimiyetle Pren· 
ıese açarak : 

- Sizi fakir kadınlara ya· 
kııan bir ifle meşgul görünce 
baıiılitinize hükum ederek ıe· 

TORKSôZO Sayfa 3 

İngilizler üç 
kale zaptetti 

( Birinci sabif eden artan ) 

miştir . Düşman ncı tayya -
reler i~ le karşılaşm ala r olmuş , 
bir tayyaremiz hafif hasara uğra· 

mışlır. Asmarada bir fabrika ile 
garaj bombardıman edilmiştir . 
Düşman tayyareleri Südana bir 
akın yapmışlarsa da hasar olma· 
mıştır. 

Kahire : 18 ( A.. A. )- Orta 
şarktaki lngıliz umıımi kara r gahı 

tebliği : Mısırda Sollurn ile Ka
pulzodan sonıa kı t alarımız hu
duddaki müsait Siddi ve Şt!h ir 

Erden kalelerini zaptetm iş lerdir. 

Bardiya mıntakasındnk i muhııre

beler devam etmek le ve cüzütam 
kuvvetleı in gelmesiyle düşman 

üzerindeki tazyik artmak tadır . 
Avustralya kı ıalaıı blr düşman 

kolu ile mehtab altında muvaffa
kıyetli bir muhaı ebeyc tutuşup , 
nakil vasıtalaı iyle bir lop almış

lardır. 

lngilt~reoin zayiat 

b\ançosu çıktı 

19.XII.940 Perşembe 

8.00 Program, saat ayarı, 
8.03 AJANS 
8.18 Müzik: Hafif program 
i.45/ 

9.00 Ev Kadını - Konuşma 

12.30 Program, Saat ayarı 

12.33 Müzik : Müşterek Şarkılar 

12.50 AJANS 
13.05 Müzik : Münferit Şarkılar 
13.25/ 

14.30 Müzik : Karışık program 
18.00 Program, saat ayarı 
18.03 Müzik : Radyo caı 
18.40 Müzik : Şarkılar, Türküler 

19.15 Müzik: Melodiler 
19.30 Saat ayarı, AJANS 
19.45 Müzik : Radyo incesazı 
20.15 RADYO GAZETESi 
20.45 Müzik : Keman ve viola 

duo'ları 

21.00 Müzik : Dinleyici istekleri 
21.30 Konuşma (Sıhhat) 

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

23.30 Program ve Kapanaş. 

ASRİ SİNEMA 
d a 

SUVARE 

8.30 AKŞAM 
MATİNE 

2.45 BU 
Dünya Sinemacılığının son harikası 

- FRED 
Mac Murray 

' 

RAY 
Milland 

ın yarattıkları 

KANATLI 

-

i r~rs ANLAR 
11.AYETEN: 

Meşhur 3 Silahşör kovboylar tarafından 

Maskeli Haydutlara Karşı 

SON DERECE HEYECANLI ve MERAKLI FiLMi 

( Birinci sayfadan ortan) ~~~==~~===~~ 
nun birinde hı ten.hafta içinde düş· '_;;;;;_ BU AK Ş A M - 1 

.-----t: Pek Yakında :....,__ __ . -~-
Mahmut Yesari'nin yazdı~ı, Hazım, Cahide, Vasfi 

rnanın hareketiyle Ticaret gemile· Nöoetçi Eczane 
rinin uA-radı~ zayiat şimdi tashiha 

ve ditcr sanatlann oynadığı 

uğrayarak 81658 tonilato olduğu 1 S T 1 K A M ET Akasya Palas tebeyyün etmiştir. Bunun 50858 

tonilatosu lngiliz gemileridir. HUkOmet yanmda 

10 ilk k~nunda neşredi~n teb· ~~~~~~~~~~~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-r 
liğde yekün 522~9 tonilato olarak 
gösterilmiştir. 

BORSA 
Pamuk 

CiNSi En az 
K. s. 

'="'= 
Koa 12 
Mi: parlağı 49 50 
~a. temizi 47,50 48 
Kapı111al-1 -
Y. Pamuğu 35 
Kıevland 1 59,25 60 -Suaaam 18,50 20 

ı K.b ... dny 
-ı 

1~ğdJy T~ 
1 yerli 7 ,75 

" 1 
ArJ>' 5,00 5,50 ' Yulaf 6,25 

18 I 11 I (\140 
~ ambiyo ve para 

J, Bankasınd~~hn~ır__ j .... , ~-ı· Rayiımark 
- Frank (Fransız) 
sterlin(~-'-> _._ 2 ı i 
Döiir (Amerik,__a)'-_ ~ı~ ! 

Frank (İsviçre) 

ri dönmr-te karar veımiştik . 
Şimdi de cihan bıı~ışlayan fazi . 

!etinizin mtflunu krsildık. Bu ıki 
ha:eketin oıanismı Ur tüılü en· 
layamadık , der , 

Prenses ihti)'Jra : 

- " Resmi iıleıim olma
dığı ıımanlarda böyle el iıle· 
riyle meşgul olurum . Vaktimi 
havai şeylerle geçirmek iste· 

mem· Örgü örmek soyumun bir 

haııralldar ki onu ihyaya çalı11· 

rım. Kendi elimle iılediiim bir 
eşyayı kullanırken duydutum 
zevki hiç bir şeyde duyamam. 
Çalışmak her zaman için bir 

fazilettir • Milli iktisada riayet 

etmek bir leke detil , bir şertf· 

tir. Bu duy~ular benim halkım· 

dadır . ,, Diyerek heyeti tatnıin 
eder. 

lıte u!uaal t konomide Türk 

kadını 1 

Yurddaş !. 
Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete la11111n

dı çalışmak üzerebir mürettibe 

Hava kurumuna aza ol ihtiyaç vardır. fdarehanemiıe 
müracaatlars. 

y 1 L D 1 z Möble Evi 
ve Atelyesi 

Abidinpaşa cadde
ır sinde Vakıf 1 ar 
1 apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

Ziyaret Ediniz 

Eşyaları il 
Mutedil Fiyatlar 

Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YILDIZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiniz Şekilde Yapılır 

Taşradan Sipariş · Kabul Edilir 
ADRES : Adana Abidinpaşa Cadde'li Vakıflar Apartmanı Albnda "YILDIZ,, Moble Evi 
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~ayta 4 TORKSOZO 
Z::Z::2Dt& 

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

Dünyanın en meşhur radyoları yakında geliyor 

uharre Hil i 

C.H.~. Seyhan Vilttyet 
idare Heyeti reisliğin
den: 

22- 12-940 Pııar ıünü •a 
at 10 da Parti binasında bıı· 

laya cık olın C H P . Seyhan vi · 

liyet konrresi tekmil yurtdıı
larımızın istif aduine açık bulun. 
durulacaktır. 

Konrreyi ıörmek ve konu

~ulanlara dinlemek ve fayi:talan-

mak İlteyenlerin o gün muayyen ' 

saatte kongre . salonuna r clme
leri rica o~unur. 

İlan 
f icaret ve Zahire Bor,,. 

sasından: 

Bona od"cm Mustafa Tur· 

ıutun bu günden itibaren Bor 
sadın ılikaaı kesilmit olduiu 

ilin olunur. 
18 - 19 12586 

ilan 
Adana Halkevi 
reisliğinden: 
(Reıim ve fotograf ıerg111 l 

tehir edildi ) 

Evvelce 15/12/940 tarihinde 
ıçılacatt ilin edilen resim ve fo 
toi'raf ıergiıi 2/2. inci kinun 
94 l tarihine tehir edilmiıtir. 

ilan 
Telgraf Muhabere 'Bilgisi olan ·ık mektep 

mezunu memur alınacak 

P.T.T. Umumi Müdürlüğünden: 
1 - idaremiz münllalterine ille: mektep mezunu ve telıra! ~..u 

habere tiitfiıine vilnf o1matc ÜZtre ahrıacak m11İlı Yf\YI ücP"" 
memurlar için rniusat>afia imb'llanı yapılacakt:r. 

2 - Musabakıda muvaffctlc olanlaıın IJarenin teklif 
yerlerde memuriyet kabul etmeleri ıarltn. 

3 - Musabakada muvaffalC o!anfara 3656 11yılı 1'anu'i\ 
müne ıöte (10) lira maaı veya 40 - 50 lira ücret nrilcc,ktir. 'ô 

i .A r 
4 - idare dahilinden mu11lia~ayı iştir1ı k edecek bıt bat"' bG 

AbidİnRaşa Caddesi No: 112 Telgraf: Remo - Adana - Telefon: 110 Şeraiti anlamak iıtiytnlerin 
Halkevi bürosuna müracaatlara 
rica olunur. 11- 14-11-20 

kıa, baı müvezu ve bakıa ve müvezzilerin (30) yaıandan e •ll.ıl 
1 idareye intisap elmiı olmaları ıaıtbr. 

j S - İdare haricinden miısabıkaya girmek i tiyenlerlo b•~ . . . 
. . .. . , - .. ~ - _- - ~! :- - ~ ·: '! ~· ~~.;j.~~;-'.,.; )~-- . ~ ~~~~· -: .:.... _:- :~.:~~- . . , ~ ~~-~ 

..... ~te41tettet.-........ ~1941..mtet~ ................ 1941 .. • • • • • • • • 
TÜRKSÖZÜ 

ı idare .iahiliıade l>uluoan muvakkat memur, muvakkat bakıÔ . 
müvezzilerin 788 aayıh' memurin kıolİöunun dördüncü ma aı~ 
deki tartları h•iı dJmaJırı ve ôevlet imtihanın ilk def ı ahn• 

• • • 1 • • • • • 

GAZETE ve MATBAA&I 

'"'r! •• ~- •• •• /'!!'' t • Okuyuculanna, dünyanın her tarafında 
,I Ur KSOZU ~aze esi : vuku bulan hadiseleri günü gününet verir . 

i 1 • 1 1 Kitap, Mecmua Çek, Bilet! Afiş, Plan Ha- • 
: Tür.ksÖ~Ü Matbaası: rita, BilU.mum Matbaa işlerini Türkiyede 1 
: mevcut matbaalara rekabet eder- derece- l ı 

: de tabeder. 1 J 

! !i 
! Tüırksö~ltl <CfiDt kosihnn : ı ı . - ., 
: S l ) I · : ağam, Temiı, Zarif Cilt (Türk'Sözü - : 
i Müeelliilıanesinde Yrapılır. l 
•••••••••• , ........................................... . 

- 5 Kanunusani 1941 _ 
~~~ 

Adananın ~urtplu! Bayramında 
HALKEVI SALONLARINDA VERiLECEK 

Kızılay Balosu 
Mevsimin en nezih, 1n kibUJ -.ıoıudur. 

• • ıimdiden haıırlanın•z. Davettyeler Kızılay 
Merkezinde de sablmaktadır. 5- 7 

inhisarlar Adana Başmüdürlü
ğünden: 

Akçadeniz Tuzlası ku1a1darmdan iıt\hlıl edilen laaliacall lcöyü 
eivarın>Jıki c;uvıllımmı (SOO) ton tuzun pazarhk taribiadeo itibaren; 
•zami yirmi gün zarfında idarede mevcut ,erait dairrainde Adana. 
dalii anbarlara her türlü nakil vuıt~aile taıınması pıurhta ko· 
nulmuştur. 

Talipferin güvfh ık~si1e IMrlikte 20...:.12 - 940 tarihinde 111t 
13 te inhisarlar BıımüdürlüiiiM ıpilre~11tlır ilin olunur: 

ı2• 17-18-19 

lann (30) yıttnı reçdıcmiı bulunmalar1 lizımdır. , 

6 - Halen idarede mütıbdtm olarılaıdın muubıkay• ~buna 
mele i8tiyeater 30-12-940 pıuneai akıımını kadar yalnıı 

1 
Üilekçe ile ve idare haricinden ıirmek iıtiyeoler de yine mdk 
tarifi •'ıı wna ltı1.ar dılekç~ v~ eVtıkı ın ·iuitelı:rtla oirlikt~ 
tibanlar10 icra oluaacatı P. T. T. Merkez Müdürlüklerine mür'ıP 
at etteCWledw. • ~ıı 

7 - Muıal:>ılta Vilayet P. T. T. Merkez Mudürlüklerind•. :'!. ttın 
bıbereden 2- 1- 941 perıembe rünfi aaıt (9r da umuaif Dl'J" • 

lerinden 3 -1- 941 cuma fiinü saat (9) dı yapetacÜbr • 

12544 6 - 10-14- 19 

ilin 
( Memur alınacak ) 

P.T.T. Umum Müdürlüğünden t 

1- ldartmiıde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlere ,il 
mekteb mezunlan musabaka ile ahnacaklir. "• 

2- Müsabakada muvafflc:IC olanların idarenin teklif edeceti )A,. 

memuriyet kabul etmeleii pıtbr. ,j,, "'; 
3- Müsabakada muvafaK olaıilar 36S6 sayılı kanuo bük ~ 

göre 15 lira 111i muı veya 60 lirı ~crel veriltcektir. ~ ~I 
4- isteklilerin 788 ılyaTı memurin kanununun dördüncü (I 

desindeki ıaıtlan haiz ofmahl;ı ve dcvltt memuriyetine ili dt 
girebelderin Otuz yaıaru reememiı olmaları liz.ımd11. 

5- Mu'sabıkaya girmek iatiyenlerin 20- 12 - 940 günü -:; 
mma kadar dilekçe ve evraki müsbiteleriyle birlikte im~bail . 
icra olunıcatı P. T.T. me~k~z müaürlüklerine murı~at_ e~meli~ 

6- Müsabaka her Vılayette P. f.T. Merkez Mudurlukle~~j 
23-12- 94() ta,ibine müsadif Pazartesi aüoü aaat 9 da ya~ 
t 26- 27- 29- 9- 11- 19 12.Sr ar. 

Seneli ti 
Alta aybta 600 ., 
Oç aylıtı 300 ,, 

Aybl( ta abone edilir. - . 
lla'!ıar 1:91., ldarey 
mUr•c••t etmelldlr. 

Sahi~ ve- Batiiıuharriri 
FERiD CELAL aovıll 

Umumt Nelf'iyat Miidüril 
MACiD D0ÇL0 ~ 

Ba•ldıAı yer : TORKSôZO r.t• 


