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BU AKŞAMDAN iTiBAREN 

ütün Memlekette 
ıkları Karartacağız 

Halka Vali Dün 
Beyanname neşretti 

'u akfamdan itibaren bUtUn yurdda olduğu gibi ıfık· 
" karartılmasma şettrlmlzde de başlanacaktır. Bu 
aaebetıe Seyhan Vallsl Faik Ustun halkımıza •u be· 
"•meyi neşretmiştir : 

SAYIN ADANA HALKINA : 

liava Taarruzlarına karşı ışık
söndürülmesi hakkındaki 15-
0 tarih ve 2114660 sayılı ka
llıenin 2 inci maddesi gere· 

cc Birinci Kanunun birinci pa· 
~Ününden itibaren ışıkları sön
e ve karartma işleri hususi 

enlerde de tatbik edilecektir. 

Bu İtibarla Sayın Adana hal 
' vilayetçe evlı-re tev7.i ettiri· 
1
Halk için hava taarruzların· 
korunma bilgisi) adlı risalenin 
~tı söndürme ve karartma 
ildeki esaslara göre bu gün 
a kadar hazırlıkların tamam· 

asını ve bilhassa 27/l 1/940 
1 Adana gazetelerinde ilan 

11 noksanların da hazırlık sı
a göz önünde bulundıırul-

~I ve ışıkların söndürülme ve 
' 1lınas1 sırasında nizamname 

lerine uygun hareket etrııi 
hakkında passif korunma 
ııun cezai hükıimlerinin tat-

Kanada şefleri 
lngilterede 

Londra : 30 ( A. A. ) - Ka 
nada milıi müdafaa naııriyle ge· 

ne! kurmıty reisi dün Londraya 
gdmıştir . bunlar , lngıltere mu 

harebes;nin ne gıbi şartlar daire

sinde cereyan etmekte oldu~unu 
y~~ ından letk k edecek ferdir . Ve 
bugün ist kb<ıl ·ç:n icahedecek 

hn rb planlım hakkında lng li7. ma 
kaınaıı ile muzakerele y,ı pıf;,ca ... · 
'I'. M ı i mü hıftt.ı mı11ıı bey; na 
1111 ia : " Kanada hükiı neti , yal 
nız hiitun kııvvetll!ıırıı değil, tıiı 

h.ıssa en mü ;; •ir ku .. vdlt ııni de 

( 

Hİ1 LER LAV ALI 
DAVEf ET1İ 

Londra : 30 (a.a.) -
Haber ahndığma göre, 
Laval Hitler'ln daveti 
Uzerlne Berllne gide· 
cektlr. 

Mücevher fiyatların
da mühim yükselme 

lstanbul : 30 (Türksözü muhabirinden) -Altın fiyatlarında olduğu 
gibi, mücevherat fiyatlarında dıı mühim bir yükı;elme görülmektedir. 
Mücevher fiyat lannın yükselmesi Sandal Bedestenindeki satışları ar t tır· 
mıştır. Ellerinde mücevher bulunanlar veya vaktiyle ucuz fiyatle mücev
her satın almış olanlar bunları iyi fiyatla ellerinden çıkarmaktadır. 

Dün Sandal bedestenindeki satışlarda bir hayli alıcı ve satıcı bulun -
muştur. On altı kırat bir pırlantaya on beş bin lira kıymet kondutu 
halde pırlanta on dokuz bin liraya kadar yükselmiştir. Fakat mal sa
hibi bir leblebi büyüklü~ündeki bu pırlantayı on dokuz bin liraya sat
mamış, geri almıştır. 

Kızılay Haftası hararetli 
bir törenle dün açıldı 

Atatürk anıtına çelenkler kondu 

Şehrimizde Kızılay Haftası dün· 
den itibaren bnşlamıştır. Bu müna· 
sebctle dün bir tören yapılmıştır. 
Muallim mektebi ve Erkek lisesi 
izcileri ilk mekteblerin son sınıf 
talebel~ri, Kızılaylılar dün saat 
9,30 daKızılny binac;ı önünde topla. 
narak lıalkevi bandoc;unun da işti
rakiyle Abidinpaşa-Kolordu cad
desi üzerinden Atatürk parkına 
gitmişlerdir. Vali muavini Bay Ali 
Rııa Tarhan Parkta kafıleye İnli· 
zar etmekte idi. Lııılay . Parti ve 
Beledivc namına haıırlanan çelenk· 
ler Atatürk heyk eline konduı tan 
sonra Halkevi bandosu tarafından 
islıkliıl marşı çalınmış ve törene 
işl dik ede ler hep bir a~ızdan İs· 
tiklal marşını okumuşlardır. 

1 

Yüksek murakabe 

komisyonu içtimaı 

Ankara : 30 ( TürksözÜ mu· 

birinden ) - Ali Mürakabe He

yeti bugün Vekıller , Mebuslarla 

ala. adar erkan ile saat onda top

lan '"'ı. Bıışvekiliıniı Saydam bir 

ntJtuk ~öyleı erek devlet Müraka· 

bes:rıe tabi iktisadi teşekküllerin 

939 senesi fa'tliye•i hakkında yir· 

mi iki rapor hil1.ırlandığını • bun· 

ilece~ini sayın yurddaşları· 
iririm. 

lııgı ltereye getirmeğ'c aımetmiş· 
tır. fng , jz hiıku net yle fii.. •r taa
tileıi yapmak sureti~le K11nada 
hükumeti en mükcmınel iş birli· 
~ini temin arzusundadır . ., demiş. 
tir , lngiltercde du~ııı·Ult>n bir Alman tayyıırcsi alevlC'r içinde yanarken 

Marşı müteaakib törene niha· 1 
yet verilmiş ve Kızılay haftac;ı bu 
suretle başlamıştır Şehir başlanba· 
şa Bayraklarla donatılmıştır. Cad· 
delere dö\•izler asılmıştır. 

ların tetkik edılerek bir neticeye 

raptını istedi. Beş lhtis1s F.ncü· 

meni s:!çildi. H::yet Pdzartesi ça

lışm1sına devam edecektir • 

lyan taarruzu 
~t ~sirsiz kaldı , 

1,~ 'ki Adalar teslim 
~imal< üzeredir 

11
, ~tıa : 30 ( A. A. )- Yunan 

~ tı'ıandanlığ"ının dün akşamki 
llıaralı tebli~i: cephenin muh· 
\oktalarında cereyan eden 
tbeler neticesi olarak Ar· 
11.ık arazisi dahilinde ve 
le Komispolis şimalinde ye· 
~~iler işgal edilmiştir . iki 
Uteaddit olomatık silah ve 
İıtıize düşmüştür. Hava kuv·e 
ll'ıiı düşman hatları üzerind 
~Çuşlan ve avcı devri yel eri 
ttır. Oüşmıın hava kuvvet· 
:tl>he üıerinde bazı nokta· 
ilir, Kefelonya, Lopard,Dan· 
&.1c.ıranın garb sahillt:rinde 
~hir ve köyleri bombardı· 
ı ...... 
·•ııştır . 
dra : 30 ( A. A. ) - Yu· 
hududundaki Royter mu 

\ııen ı Bütün şimali Arna-
4/ (Gerisi UçUncU sayfa<l ) 

• 
LIK MAÇLARININl 
ÜÇÜNCÜ HAFTASI 

DÜNKÜ MAÇI 1 - 5 ÖGRETMEN OKULU KAZANDI 

BUGÜN DE STADDA ALTI TAKIM KARŞILAŞACAK 

Bugün Şehir stadyomunda To· 
ros Sporla Malatya Mensucat, 
Muallim Mektebiyle Milli Mensucat 

ve idman Yurduyla Seyhan Spor 
takımlan arasında yapılacak maç
larla lik maçlarının üçüncü haftası 
da kapanmış olacaktır. 

Bugün yapılacak olan bu maç
lar arasında bilhassa Muallim Mek
tebiyle Milli Mensucat takımının 1 
karşılaşması muhakkak ki heyecanlı 

olacaktır. Zira likin atbaşı bera- 1 
ber giden bu iki kuvvetli takımı, ı 

kuvvetlerini bugün de birbirlerine 
karşı deneyeceklerdir. Bu itibarla bu 1 

iki kuvvetli takımın karşılaşması 

futbol meraklılanna hayli zevk 
vereceği gibi iki taraf da galibiyeti 

elden kaçırmamak için canla ba~la 
gayret gösterecektir. Bu maçtan 

sonra sahaya çıkacak olan idman 
yurdu ve Seyhanspor takımları 

müsabakasının da oldukça meraklı 
safhalar göstermesi pek muhte
meldir. Dün Muallim mektebiyle 
Demirspor maçında 5 - 1 Mual
lim mektebi takımı galib gelmiştir. 

Bugün sabahleyin saat 8 de 
de Beden Terbiyesi mükellefleri 
iki saat talim yapacaktır. ilk maç 
saat on otuzda başlıyacak, altı ta
kımın üç maçı akşama kadar de
vam edecektir. 

Bugün hava yağışlı olduğu 
takdirde maçların teehhürc uğra 
tılmayıp yapılacağı öğrenilmiştir. 

ô' lokornotifler ~ i 
Romanya da 

vaziyet vahim getirtiyoruz 
. 

yenı vagonlar da gelecektir 1 Alnıan!ar tam himaye 
Ankara : 30 ( Türksözü mu- tatbık arzusunda 

Petenin 

İngiltereye 
dünkü akınlar 

Hücumlar mevzii oldu 
Lon•lra : 30 ( A. /\. ) - ln

giltereye bugün Alman tayyare· 
!eri hücumlar yapmıştır . Bir kaç 
bölgede yangınlar çıkmış ise de 
derhal önlenmişler . Ôl i! nler ve 
yaralananlar vardır. Bugünkü akın-1 
lar e-.velki güne nazaran daha az 

1
. bir şiddette olmuş ve az tanare 
iştirak etmişt ir . 

Yeni Suriye 
komiseri öldü 
Vişi : 30 (a a) -~uriye Aıi 

komiserliğine ht>nÜz tayin edilmiş 
olan Bay Chiamp Fraııs:ıdan tay 

yare ile yeni vazifesi başına gi

drrken yolda maktul düşmüştür. 

Sardinya civarında vukubulan 

muharebe esnasında Lir mermi· 

nin Bay Chiamp'in tayyaresine 

isabet ederek maktul düşmesine 

sebebiye verdiği söylenmektedir. 

t ........... ._..~ .. .......... . 

i • t . . 
! • 
t Bütün ~chirlcrl· 

• 
ınesa11 

habirinden ) - Haber aldığımıza 
göre Almanya ile yapılıp Anka· ALMAN ŞEFLERi BÜKREŞTE 

i mizde umumi yer· 

i !erin ve mesken

i terin iki hcltcdır 
i ı$ık l..orortmo i$1e

t riyle meşgul oldu· 

i ğu malumdur. 

: 30 ( A A ) - Havas : 
A.merika komitesi ına· 

1
1
tn'in Amerikaya hitaben 
•nı ihtiva eden bir ha· 

'tt bülteni neşretmiştir . 
~htıda mareşal Peten Ame
~:•ı takibettiği politikanın 

11lı çizmiştir . 
,': inııanlı~a hürmet va
~~~Ye müstenit bulunan 

t 1ikan demokrasileriyle 
t L~ 

••ur metle baklı kala 
t\iı ettirmektedir • 

rada imzalanan yeni Tüık · Al· 

man ticaret anlaşması esasları 

dahilinde olmak üzere Alman hü · 

kümeli , memleketimize 32 loko· 

motif satııcaktır . Bu ma l>ırı mu· 
ayyen miktcırdaki vagonlar ıakib 

edecek tir. Alman yadan memleke

timize gelece'.< malların konten 

jarıı, 21.5 milyon liralık yeni mu· 

ahede11in maddei mahsusasında 
tası ih edilmiştir. 

ROMEN KRALININ 
ANNESİYLE FİRARI 

Londra : 30 (a.a) - Müstakil 
Fransız Ajansının Bükreşten ha· 
ber verdiğine göre, Demir ınuha· 
f ızların asi bir gurupu Bükreşteki 
Demir muhafızların umumi karar
gahına hücum etmeğe te:jebbüs 
etmiştir. Otomobille gelen gurup 
lejyonerlerin üzer ine ateş açarak 

(Gerisi UçUncU sayfada) 

. 
• Resmimiz Anka· 

i roda •$ıklorı l<o-
• 1 rarlmu faaliyetin· . 
t den bir cm.tonla-
• 
t ned r . 

• . • • . • 
. • • • i . 

........... .., .•.•. ! 

Pamuk satışlarımız 

Sümerbank mübayaatl 
aiti milyon kiloyu buldu 

Sümer Bank Adana Pamuk 
Satınalma Bürosu, kaba balya ha
linde yerli ve klevlant pamuk 
mübayaasına her gün munta7.am 
surette, hızla devam etmektedir . 

Bölgt'miıdc diger bazı yerler
de de yapılmakta olan mübayaat 
hariç olmıık üzere , çok kısa bir 
zaman zaı fında yalnız şehrimiz· 
den bugüne kAdar üç milyon k lo 
koza, iki milyon kilo klevlant ve 
bir milyon kilo da yerli pamuk 
satın alınmıştır . Hergün vasati 
125 . 150 ara':la koza ve binlerce 
ldlo klevlant ve yerli pamuk sa· 
tın alınmaktadır . Büyük bir inti
zamla yapılan mübayaattan ve 
fiyatlardan pamuk müc;tahsilleri 
çok memnundurlar. Mübayaa edi· 
len pamukların bedelleri derhal 1 

ödenmekte, müstahsil hiç bir zor
luk ve gecikmeye maruz bırakıl· 
mamaktadır. 

Sümer Bank Adana pamuk 

salın alma bürosu teşkil!t kad· 

rosu ilk zamanlara nazaran şimdi 

daha genişletilmiştir. Önümüzdeki 

mevsimde Çukurovada çok büyük 

mikyasta pamuk ziraatı yapılaca

ğ'ından Sümer Bank Adana pa· 

muk satın alma büıosunun ran· 

dımanı da o derece yükselmİ$ 

olacaktır . 

Dün bir 

altısı 

-
İtalyan deniz 
ha.tırıldı 

istek--

Londra: 30 ( A: A ) - Ati· 
nadaki Bulgar elçisinin, Bulgar 
istekleri hakkında Atina hüküme· 
tine nota verdiğ'i hakkındaki ha· 
berter tekzib edilmektedir. 

Yen\ İngiliz siparişleri 
Vaşington: 30 ( A. A ) - in· 

gilizler Amerika fabrikalarına ye
niden 200,000,000 dolarlık sipariş· 
te bulunmuşlardır. Ayrıca altmış 

deniz ticaret gemisi de sipariş 

edilmiştir. Bundan başka altmış 

v purun daha inşası konuşmalan 

yapılıyor. 



N FIKRALAR 
W W W W• .... 

AL MESELESİ 
Mehmed'in gözdesi meşhur nişancı Halet efendi Mekki 
Şeyhülislam yaptırmak istiyordu. 
Mekki zade, gençti, sakalına ak düşmemişti. Halk ise 

ak sakallı görme~e alışkındı. Halet efendi dostu Mekki 
haber göndertti : " Efendi hazretleri sakalında hiç ol· 
beyaz kıl _ı>eyda etsinler 1 ., dedi. Şeyhülislamlık hır· 

tuşan ~ekkı zade efendi de, sakalını birkaç gün üd a
tuttu, hır kaç kılı zorla ağarttı ve Şeyhülislam tayin 

eli değil atalanmız " sakalımı değirmende ağartmadım! ,, 

• . "' 
n ·• resmi irus ,, diye bir gelin resmi vardı : bu resim 
ktu olarak tahsil edilirdi. 
arus: 

an kızlannı~ _b~kirelerinden 60 akçe; Müslüman klzlarının 
O akçe ; Hırıstıyan kızlarının bakirelerinden 30 akçe 
lannın dullanndan 15 akçe idi. 

......... _ .. --- .. -----------~ 
' TABiAT TETKiKLERi ı -.. -.... ...._ ______ ~ .. --..... -.. 

.. 

Seferden 
edilen 

men 
vesait 

•• 
Uç kazamızda Genç-
lik Kulüpleri kuruldu 
Kulüp Reis ve İdare Heyetleri azaları seçildi 

Ceyhan kadınla
rının faaliyetleri 

Ceyhan da ihtikar 

Vali Bay Faik Ostün'ün re
fakatinde K\lzan , Feke ve Sa· 
imbeyli kazalarma gençlik ku 
lüplerir.i kurmata giden Beden 
Terbiyrsi Müdürü Bay Rıza Sa 
lih Saray dün şehrimize dön· 
mü~tür . 

Bölge müdürümüz Kozan ve 
Saimbeylide gençlik kulüplerini 
~urmuş, Fckede de bir gençlik 
grupu vücuda getirmiştir . Bay 
Rıza Salih Saray'm bu faaliye
tini yakinen ta~ibeden Valimiz , 
kurulan gençlik kıılüpleı inin 

idare ht-yetlrrine getirilen ele· 
manlara kıymetli direktifler ver 
miştir . 

Kozanda kurulan gençlik 
ku1übünün reisliğine Jandarma 
tabur komutanı Cevdet Çetin, 
umumi kitiblite orman mühcn· 
disi Bedri Kısakürelc, B. T Spor 
imirliğine muallim Şükrü Gök, 
yurd müdafaası imirlitine Tet
men Hüsamettin Yurdaer, hekim 
azalığa Dr. Hayri Gül , muha· 

sibliğe başmuallim Hayali Bay· 
kal ve kulüb imirlitine de Se· 
lahattin Okçu getirilmişlerdir . 

Saimbeyli gençlik kulübü 
reislitine ise C. M Umumisi 
Hilmi Arca, U. Katiblığe Vtt • 
Ahmed Barlas, B. T. amirliğine 
Astrtmen Selahattin Acarlı , 
Yurd müdafaası amirliğine Tet· 
men Necmi Ôzekez , hekim aza 
lığa Dr. Vahdet Fızlı Ataotlu, 
muhasiblite maarif memuru lb
rahim Tuğrul, kulüb idare amir· 
liğine belediye reisi Şinasi Yıl· 
dırım intihab edilmiştir . 

Feke gençlik grupu rciıliti 

ne maarif memuru Nuri Ünsal , 
iki azalıta da Jandarma başça· 
vuşu Rahmi Toksözlü ve mual· 
lim Necmi Tokgöz seçilmiştir • 
muvaffakıyetler dileriz. 

Su sporlan f eder". 
bölgelere yardım ta~ 
dün bölgemize de bif · 

göndeYilmiştir. Bu '.1 o'i 
şehrimiz su sporları 1~ 
deniz tipi 6 tek 4 ~ 
yaptıracakbr: Bu kilcJe 
niz yarışlarn.,• iştiıilc .JIJ 
Daha evvelce ,.Y'~~r. r' 
rckli 6 çift tal ım filık 
Seyhan n~hrir.ıe ind 
sporlan talimleı •ine b 
tir. 

Bir kahveha.ue 
nio çok güzel lı• . . , 

Bir iki gün evvel ~ 
raber r işan yüzükleritlt 
Türk Hava Kurumuo• 
rini yazdıtımız Ko'~~ 
sinde " Güzel lzmır 
nesi ,, ve " Kır Kab~ 
teciri B•y Ali Somer' 
çiklcre kışlık hediyeler 
üzere kabvehanesinİll 
bütün hasılatını ~ıııl~ 
miş•ir • Bay Ala So ..a 
hıneıinin bugünkü b.,.., 
litına Kızılaya terk 
rıca bugün yaplmatl 
mutad masraflan dı ~ , 
rine almışttr · Bu t• rd 
çocu}unun , bütün Yo 

• 1 ·111ise Jarma ve zengın erı . 
olabi~tcek bu hareketi 
müzii cidden gururll 

maktadır • 

9.00 
9.03 
9.15 
9.30 
9.45/ 
9.00 

12.30 
12.33 

12.50 
13.05 

13.25/ 
14.30 
18.00 

Müzik : RadY~ 
Program, sa• 

Talebelerin M1:hmetçi
ğe hazırladığı hediyeler 

18.03 
18.50 
19.30 
19.45 
20.15 

20.30 
20.45 
21.15 

Müzik : RadY0 

Müzik : f asa~.J 
Saat ayarı, ~ 
Müzik: Şar ,ti> 
Müzik : Mu 
kopu 
Konuşma 

Müzik : sa:ı 
Konuşma 

21.30 
22.00 

22.30 

23.00 
23.25/ 
23.30 

13.20/ 
14.00 
18.00 
18.03 
18.40 
19.15 
19.30 
19,45 
20.15 

20.45 

21.00 

21.30 

21.45 

22.30 

22.45 

23.251 

Müzik : Şarı ~ 
Müzik: TaP~ 
Saat ayarı. 
Müzik : oarıf 

~ 
Program .,,e 

2.Xll.940 ı;.,t 
Pr~~ram. ad'f" 
Muzık: R te~ 
Ajans baht' 
Müzik : RadYo 

/~ 
Ev kadını ,t 
Prograın. ~ııl 
Müzik: ~ıı 
Ajans ha .,,,.ati 
Müzik: 'fil 

' 

M- "k ._, .tı1: •• uzı: ~; 

Program~ C 
Müzik R~ı 
Müzik:~~ 
Müzik: ,· 

Saat aY;r1'11 
Müzik: a-se 
Rad~. şan 
Milıık • . 
Müzik: D• 
Konuıoı•: 
Müıik: R 
Saat ,yatı• 

Müzik: C 

"------------------------------------------------------------------------------................... 23.30 
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b:.ı Romanyada 
pt~ Vaziyet vahim 
~ ta· · ~ ırınci snyfadnn artan) 

\Z ~ kaç kişinin ölmesine ve yara· 
lllasına sebebiyet vermişlerdir. 
ı.asi grupuna mensup ve halkın 
vcbiyet vermiş olduğu bir çok 
diseler olmuştur. 

ı 
Demirmuhafızlann icra komite

si neşreyledikleri bir beyanname 
Demir muhafız'arın her şeye 

1 ıf '.ıjhıen iktidar mevkiini müdafaa 
ş'~ Cceklerini bildirmektedir. 

~ - . Muhabirin ilave ettiğine göre, 
" Usadi idareden memnun olmıyan 

ı ltıanlar Romanyada tam himaye 
liinü tatbik etmek arzusunda-
. Alman askerleri sür'atle ço~al· 
~tadır. Şimdi 60,000 Alman as-
tı vardır. 

Bclgrad : 30 (a.a) - Roman
Valıde kraliçesi ile kral Mişcl'in 
ltıanyadan kaçarak 1talyaya git
crj haberine dair henüz mütem 
iti ınalumat alınamamıştır. 
. Bükreş : 30 (a.a) - Viyana 
1. 
.sı Fon Şrah ile nasyonal sos-
~st partisi yabancı teşkilat şeri 
art dün tayyare ile Bükreş ha
llı.eydanına muvasalat etmişler-

Çörçil 66 yaşında 
Londra : 30 ( A. A. ) - in· 

1cre Başvekili Bay Çörçil bu
~tı 66 ıncı yıldönümünü idrak 
llıı~tir. Bu münasebetle Başve · 
t bir çok hed ;yeler gelmiştir. 

~lyan taarruzu tesir

siz kaldı 
ayfndnn llı:'tan ) 

luk cephesi bovunc<t Yunan 
r halya nlaı ın mukabil taarruz 
tıa rağmen vaziyetlPrini muha-

et mek te ve Mosk o polis üı e
cki mevzilerini de muhafaza 
tktediıler . Muharebeler anu
c Şl'kilde devam etmel tedir
'r'unanlılar yeni topla•ı mu-

11•kıyetle istımal elmel<te ve 
e tan bataryalarını sustu · makta-

. F>oğradet Yunanlılar tarafın
o~ bombardıman edilmiştir. Ba
ı1 til}iat olmakla beraber Yunan· 
C t dün Poğradet me\kiini mu· 

~la etmekte olan Serva ı•ma· 
1 &'eı;me~e n.uvaff.,I( olmuştur. 
ttinın teşekkül~tı dolayısile bu 
'4kada Yunanlılar ihtiyatla ha
tt etmektedir • Manastırdan 
bcr verildiA"ine göre sekiz İtal

Y wgos'av makarnalı tarafın· 
kamplardıı ıecrid edilmiştir. 

A.tina : 30 ( A. A. )- ltalyan 
(i Adalarında, bılhassa Büyük 

.,~ ı:.ı&.tda vaziyet gitt kçe nazık 
ı,.,~Cktedir . Bu Adalarda gıda 
,... deleri stokları bitmtk üzere

o 

. Adaların iki üç aya kadar 
11lı olacakları muhakk ktır . 

....._ Oh pardon bilmiyorum ... 
ı. 1 

Carintis Ducolini ona takdim 
Ve ne yapmağa geldığiııi an

. O, kocasından daha ileri gi
t~ 

' Bu gece bizimle supe ya
~ısınız? dedi, reddetmeyiniz. 

1~e sizinle daha iyi görüşüp 
'llıış fırsatını verecek. 

~abul etmemek için bir sebeb 
· Zaten maksadı da Corin

lctkik etmek de~il mi idi. 

tri Carintis intihap etti. Bu 
n vertüözlerinin senfonik 
rasımn bulunduğu hır lo
idi. 

'htelif şeylerden bol bol ko
\)rlardı. Ducolin kendi mes
tiflit menkibeler nakletti, Co
htro maceralarını anlattı. 

Zannederim ki, Fransaya 
~ geldiniz? diye müfettiş 

ltrobat: 

t~et, dedi, fakat Fransaya 

Dögol'ün yeni 
bir nutku 

Londra : 30 ( A. A. )- Ge· 
neral Dögol radyo~a söylediti 

bir rıutukta şöyle demiştir: " Li· 
yakatsiz şefleri Fransmın lcılıcmı 
kırmışlarsa da milletin hezimete 

l:oyun eğmedi~i sabit olmakta

dır. 

Cmayetlerinın ntticelerini gö

rerek dtb~et ve şiddete karılan 
idare adamları Fransayı Hitlerle 

teşrikinı r s ıiye sevketmek isti 

yorla~sa da milletimizin l u ce· 

hennt me girmediği de bugün 

sabit olmuştur . 

Biz hür Fransızlar milli mu· 

kavtmetin ruhunu teskin etmek 

için ulvi bir vazife almış ve bu 

şeıt•ff! nail olmuş bulunmakta-

! yız Evvela düşmanın mağlup 
1 edilmesine i~tirak etmt'k için 

l 
harb ttmek istiyoruz. Fakat şu· 
nu da bilmrk lazımdır ki , düş 

manı mağlutl ttmek dem:k onu 

yalnız topraklarımızdan dışarı 
1 atmak değil, sik!eti altında dün· 

yayı maddeten ve ruhen ezmek· 

te olan mevcudiyeti imha et ıutk 

demı ktir . Bu muhakkak zc.fer· 

d ,.n biz hür Fransızların çıkar · 

dığımız mana, yeni bir Fransa· 

nın doğmasıdır .Bu ha re ket dün -

yanın görmüş olduğu ihtilaller in 
en t üyüğüdür. Bir gün mtnfaat 

hislerinden uzak , fedakarlık ve 

hirbirine yardım duygulatiyle 

meşbuğ muazzam bir \.erim elde 

e'mek htiyoruz • Frar.samız ya · 

rın bu sayede yaşayabilect "tir.,. 

Amerika genel kurmay 
başkanının beyanatı 

Vaşington : 30 (a.a.) - Milli 
müdafaa programının inkişafı hak
kında dün akşam radyoda bir nu
tuk veren Amerika Genel Kurmay 
reisi Marchall, ezcümle şunları 

söylmiştir : 

"Bugün yarım milyondan fa7.
la asker sıkı bir surette talim gör
mektedir. Bir kaç haftaya kadar 
bunların adedi sekizyüz bini bula
caktır. Eskiden mevcut olan nata
mam üç fırka yerine bugün 18 
fırka talim görmektedir. Ve bunlar 
pek yakında 27 ye baliğ' olacaktır. 
Tekmil bedelli olan beş hava mü
dafaa alayının yerine 22 alayı 
mevcud bulunmaktadır. Hava kuv
vetlerimiz elli ahı harp filotillasiyle 
2500 pilottan, 109 filotilla ile 4000 
pilota çıkmıştır. Senevi 1500 tay
yare adedi, 9000 e baiğ olmuş
tur. Pek yakında senede 30,000 e 
çıkacaktır. 

- Gece -

tekrar tekrar geleceğim. Ben ls
viçreliyim. Çok yer gezdim. Fakat 
şimdiye kadar memleketinizde 

kontrat yapıp çalışmamıştım. Pa
risten sonra Marsilyaya ineceğim, 
sonra da Côte d' Azur'a gidece
ğim. Tiyatro müdürü yaz başlan
ğıcına kadar kalmamı istiyor, fa
kat bu hoşuma gitmiyor. 

Siz doğrudan doğruya Nev
yorktan geldiniz değil mi ? 

- Hayır Buenos - Aires'den. 

Ducolin bunu biliyordu. Öğle
den sonra Müzikhol direktörü ile 
uzun bir konuşma yapmıştı. Umu
mi emirleri icra etmek bahanesiyle 
muhtelif artistlere ait bir çok şeyler 
sormuştu. Tabii bunların arasında 

Eski evraklar Kağıt 

fabrikasına veriliyor 
fm hası kar al laştırıl~n eski 

evr: kların, kağıt imalinde kul. 

l;ınılmak üzere lzmit Kağıt fab 
rikasına gönderilmesi için vila. 
yetlerde hazırlıklard başlanmış-

tır. Şehrimizde de resmi dai 
relerde imha edilmesi lazımge· 

len evrakların lzmit Kağıt fab· 
r:kasına gönderilmr-si ·hususun 

da bugünlerdt- hazırlıklara baş· 
!anacağı haber alınmıştır. 

Adana 1 nci icra 
Memurluğundan : 

940 - 1 ~34 
lı.ıik lal M de mülki Mr h· 

met Recebe ait olup ayni M. de 

lsa oilu Keı im Yılr.· az tarc.f.n

dan t kilen 4 dönüm tarladaki 

lahna ile yine ayni mtvkide e· 

kiımiş le hminen 100 yük kadar 

şeker kamışı ve 4 dönüm üze · 

rınde ekilmiş bibr r mahsulleri 

7- 12 - 940 cumartesi saat 

10 - l 2 de bir nci ve icabrdt r 

se 9-12-940 pazoı tesi gürıü 

a>·ni saatte ikincı arttırması, l.u 
rnahsulluin bulunduğu lstık l al 

AS -1 Si NEMADA 
SUVARE 

8.30 BU AKŞAM 
MATiNE 

2.30 
Gözler ve kulaklar için hakiki bir ziyafeti musikiye 

M. de Kn tlı fpli k Fabrikası gar· 
1 binJaki Mehmet Rtceb" bah ın 

1 

. 

' 

Ç ı' ~inde açık aı ttırma i e sa tıla 
c1ktır. 

Talip olanların mtzkür sa 
&tt~ yazıl• mahalde hazır bu · 
lunmHları ve sartnameyı bugün 

d~n itibarm Birinci icra Daire· 
sinde göre bi'ecekleri ilan 0

1u 

nur 12533 -
BOR SA 

Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K s· K. s 
Ko ... ;-= 12 
Mi. parla~ı 4~.50 50 
.. fa. temizi 48,75 48,00 
Kapı malı 

Y. Pamuğu 
Klevland t 59 60 
Susaam 18-

K.buğd~ -\uğday To. 

.. yerli 
Arpa 5,00 5.25 
Yulaf 1 

30 I 11 I \940 
Kambiyo ve pare 

iş Ban kasından alınmıştır . -
ı= i•f'I 

Rayişmark 

Frank (Fransız} 
Sterlin (ingiliz) 5 2 1 
Dolar (Amerika}~----132 20 --Frank (İsviçre) -

1 

1 

Gözleri kama,tu·an bir IUks ve zenglnllk - En nefis ••rkılar - En 
gUzel dans - HarlkuUlıde bir lhllfam - OrlJlnal bir mevzu -

GUzelll§lne doyuımıyacak bir ••heser 

tlaveten: KERMlT MA YNARD tarafından 
1 1 SON KOZ 1 1 

Bugün Gündüz 
MİKADO -

2.30 Matinede 

SON KOZ 

Yurddaş ! . Kızıla ya üye ol 

Bekçisinin Esrarı ---

Fakat, gayri tabii hiç bir şey ol
madı. Kapıyı arkasından kapayın

caya kadar tarassud eden silüet 
kımıldamadı. Yemek salonunun 
pePcercsi sokağa bakardı. Pan· 
curları kapamak bahanesiyle eğilip 
baktı. Artık sokakta hiç bir kimse 
yoktu. YAZAN 

Claud Ascaln Tefrika 
16 

ÇEViREN 

Sami Göksu 

asıl öğrenraek istediği Carintis'e 
aid olanlardı. Bu suretle nazarı 
dikkati celbetmemek istemişti. 

Nihayet ayrılma zamanı gel
mişti. Carintis, Ducolin'e evine 
kadar refakat etmekte ısrar edi· 
yordu. 

- Madam ki arabam var !.. 
Hava soğuk ... Daha çabuk varmış 
olacaksınız ... Bu bana da pahalıya 
mal olmıyacak. 

Ducolin ısrarla reddetti : 

-- Ben bu kuru sovuğu çok 
severim ... Yürüyebilirim. lsrar et
meyin aziz Mösyö, derhal madamı 
otele götürün. Uzun bir yol yürü· 

terek onu rahatsız etmek istemem. 

Kaldırım üzerinde bir sol sık
mayı müteakıp uzaklaştı. Deı hal 
Carintis'in vaz'iyeli değişti, yüzü 
sertleşti. 

- François ! Haydı çabuk ... 
Takibe ... 

Şoför anlamıştı, kasketini çı

kardı. Bir şapka Jreydi; pardesü · 
sünü patronun kürkü ile dt'ğiştirdi. 

Yol sakindi, korkacak hiç bir 
şey ve hiç bir şahıs görünnıüyor
du. Carintis direksiyona geçti. 
Otomobili durak yerinin civarına 
kadar sürdü. içine yerleşmiş, sa· 
bırla şoförün a~dctini bekliyordu. 

Ducolin yavaş yavaş yuru
yordu. Sağ taraftan, durmaksızın 
ve geriye bakmadan gidiyordu. 

Bu esnada yolun bir köşesin
de birdenbire durdu. Bir sigara 
yaktı. Arkasından bir yolcu hay
retle ona bakarak ilerliyordu. 

Ducolin, bir yarım tur yaptı, 
istikametini değiştirmeden yolun 
bir kısmında koştu. Kasketinin al
tından gülüyordu. 

Takip edildiği hakikatına var· 
mıştı. Ayni silüet aşağıda profilden 
görüniiyordü. Bir köşe onu tema
men saklıyamamıştı. 

Müfettiş kapısını çaldı ve bek
ledi. Sağ eli pardesüsünün cebin
de, rövelverini kullanmağa hazırdı. 

- vı -
iki Sulkasd 

Müfettiş Ducolin, sabahleyin 
giizlerin açarak çalar saata bakb 
ve kolunu uzatarak zilini durdur· 
du. Sonra esnedi, gerindi ve yor
ganı fırlattı. 

Kalktı, terliklere uzandı, pija
ma ü&tüne robdöşambn geymek 
için acele etti. ilk işi yatak odası
na bitişik yemek odasındaki gaz 
radyatörünü yakmak oldu. 

Bunu müteakıp küçük kapıya 
gitti. Paspas üzerindeki süt dolu 
kapı ve iki çöreti aldı. Kapıası 
her gün ona bu erzakı getirirdi. 

- Soaıu var -



Sayfa 4 TORKSôZO 
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1 TÜRKSÖZÜ 1 
• • 1 GAZETE ve MATBAASI ! 
• • • • • • • T •• k •• •• G İ • Okuyucularına, dünyanın her tarafında e : ur sozu aze esı : vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. : 

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

• Türksözü Matbaası: rita, Bililmum Matbaa İşlerini Türkiyede • 
: mevcut matbaalara rekabet eder derece- : 

• de tabeder. • . • ' . •· . ' . . • • • • : TlUıırlk~©~lYı <CüDt lkn~mu : : . - . • • 
İ Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) • 
1 Mücellithanesinde Yapılır. 1 

: ................................................... ..! 
ilin 

1 

Milli Piyango 
Seyhan Defterdarlığından : 

Mahallesı Mevkii 
Mesahası Vergi kaydına göre 

Cinsi Ada Parsel Met 2 İradı Kıymeti Hissesi 

Sarıya kup Alemdar Arsa 100 34 84.5 86.90 Tamamı 
Tepebağ Çifte ma arsa 259 6 32 16000 ,, .. 
Döşeme Rıza ef. Ev 369 5 70 30.00 300.00 ,, 
Alidede Eski hamam Arsa 77 2 132.5 6700 ,, 

lcadiye Çınarlı Ev 386 9 760 00 375 00 3750.00 " 
" Şabaniye Arsa 397 17 63 31.50 " ., il 396 2 230 69.00 " " 
" " 398 1 535 267.50 " " 
" " 391 75 215 107150 " " 
" " 391 97 240 120.00 " " ,. ., 391 103 250 125 00 " " ., 

it 391 136 18 900 ,, ,. 

" ,, 39l 15 92 4600 il .. 
,, ,, 392 16 194 97,00 " ,. 
,, 

" 397 5 70 3500 ,, ,, 

Yukarıda evsafı yazılı J 5 parça gayrı menkul 2 ~90 sayılı artırma ve eksiltme~! ihalat kanunu 
hükümleri dairesinde 27-11-940 gününden itıbaren 15 gün müddetle açık aıtırmğa çıkarılmıştır. 
isteklilerin o/o7.5 pey akçalarile birlikte 12 -12-943 petş,mbe giioüne müsadif saat 14te Defter· 
darlık makamında toplanacak Komisyonu mahsusuna % 7 5 teminat akç<l'sı yatırdıklarına dair olan 
makbuzlarla birlikte müracaatları ve malumat almak istiyenlerin de her gün Mılli emlak dairesine 
müracaatları ilan olunur. 

Cinsi 

27-1 - 5 - 10 

ilan 
Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğünden : 

Orman Emvali Satış hanı 
Mikdarı 

Ktntal 
Muhammen vahit fiyatı Tutarı 

Çam enkaz odunu 17430 
Lira Kurnş Lira Kuruş 

12 2091 60 

1 - Seyhan Vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde Armutlu 
o:uk ormanından 17430 kental çam enkaz odunu satışa çıkarıl · 
mıştır. 

2 - Satış 3-12-1940 günü saat 1 t de Or. Çevirge Müd. 
dairesinde artırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher kentalinin muhammen fiyatı 12 kuruştur. 

4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum Mü 
dürlüğünden ve Karaisalı Orman Bölge ŞefliAindenve Karaisalı· 
Ormın Bölge Ştfliğinden alınır. 

5 - Muvakkat teminat 156 lira 87 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 12466 17 22 - 27 ı 

12527 

İlan 
Adana Belediyesi ri

yasetinden : 

Niıamnamf'sine tevfıkan ve 
Hey' eti Vekile kararile 1- \2 -
940 tarihinden itibaren harice 

sızmıyacak derecede ışıkların 

karartılması mecburiyetinde bu 

lunuldu~una her gece saat iki · 
de faaliyete geçen Sebze Paza 

rında lamba vesaire yakılması · 

na imkan bu1unmadığı cihet le 

1-12 940 sabahından itiba 

ren pazar mahallinin ş&f akla 

brş buçukta açılıp dokuzda ka· 

pablacağı ilan olunur. 12535 

4 Uncu Tertip 2 ncı çeklllf 
7 Blrlnclklnun 

Büyük ikramiye 
(40.000) liradır. 

PLAN ŞUDUR : 
fımımiyf' ikramiye ikramiye 

adf'di miktarı tutarı 

Lira Lir• 

1 40.000 40.000 
2 10.000 20.000 
5 5.000 25.000 

10 2.000 20.000 
90 1.000 90.000 

150 500 75.000 
300 100 30.000 
600 50 30.000 

3.000 10 30.000 
60.000 3 180.000 

47TeselliM. 80 3.760 ---
6'4.205 543.760 

Bu çekilişte tam bilet (3) lira, 
yarım bilet bir buçuk liradır. 

ikramiyeler hem miktarca, hem 
adetçe fazlalaştırılmış, ayrıca 

orta büyüklükteki ikramiye
ler çoğaltılmıştır. 

Devamlı biletler haricinde de· 
vamsız biletler de satışa çıka

rılmıştır. Bunlar da ayni 
Iiatlere satılmakbr. 

Devamlı biletin faydası, bir bi· 
letteki numaranın bir planda 

üç defa . tecrübe edilmesine 
imkan vermesidir. 

Devamlı biletlerin her ayın 2. nci günü 
ılc~amına kadar me•elii. bu .efar Birinci 
kanunun 2. nci günü akşamını kadar 
clefritlirilınui lazımdır. Bu tarihten sonra 
biletler ba~lcuına HtılabiliT. O takdirde 

eski biletinizin şan11nı bir defa 
daha deneyemezsiniz. 

Biletlerinizi değiştirmekte veya 
yeni bilet almakta acele ediniz: 

T611h sizi bekliyor. 

27-1 12526 

Umumi neşriyat müdüro 

Macid Güçlü 

Türlcıözü Matbaası Adana 

"'' -··· i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· . 
• . • • . • . • 

Ergirler Ortaklığı Pamuk 
Fabrikasından: 

i Say1n Müşterilerimize : A 
i Muşt<rilo•imize ait olup kaldmlm>yan çij!itle< yll.,.ı. b 
i fobriknlarımız işliyemiyecek bir vaziyete girmiştir. ~,rt 
i Fabrikamızda çiğidi olan Sayın mUşterilc:rimize ç~f 
i Lir haftn zarfında kaldırmalarmı ehmmiyetle rica edc:rıı· ,_t il 
i Çiğitlcrioi 8-12-9 !O tarihine kadar kaldırmı_yaolat I 
i lcrini hariçte ve dahilde hesaplarına tutulacak depolar• ~ l 
i dileceğini ve bu yuzden vaki olacak butun masarifat 'Ve. ·~ 
i Ucretleri çiğit sahibinin zimmetine kaydedileceği gibi çıS' 
i bozulma, çUrUme ve yanmaundan dolayı vaki olacak ı ol\ 
i çiğit sahiplerine ait olnca~ıoı ve bu yUzden hiçbir 111e5 

i kabul etmiyece~imizi şimdiden ilan ederiz. 

i 12536 1-3-4 . 
! .................................................................... <119>.'9>• ... ı 

r-
1 Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A· 

Adana Mensucat fabrikası müdürlüğiİll 

lktisad Vekaletinin 24-9-940 tarihli umumi teblitine İl 
plik fiyatlarımız aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir: 

1 
R 

No: 4 6 8 10 12 

Kuıuş 315 335 470 490 530 

1- Beş baly.ıdan fazla sipariş kabul edilmez. 

2- El dokumacılarının siparişi tercihan scvkedilir . 

3- Yapılan siparişler sıraya ithal edilmek suıetiyle I 
4- Anbalaj masrafı, istasyona kadar nakliye ve t• t 

müşteriye aittir. 12373 1- 1 S 

MiJJi Mensucat Fabrikası 
Müdürlüğünden : 

İplik Fiatları: 
Nuınara: 4 6 8 10 12 14 16 

Kuruş 315 335_;470 490 530 565 ~85 

Bez Fiyatları: 
fip: E. 85 E. 90 B. 75 8. 90 

Kuruş: 854 891 825 945 

Yukarıdaki Fiatlar iktisat Vekaletince Tubit 
.Sipariş Sevk ve Kabulü Fabrikamızın 1. Ma, ıs 
fıatlarıdır. 6 sayılı tamimi esasına müstenittir. 

r 
Acele sattık dükkan 

17' Ölü Vanlı Ahmed kızı Aliytye aid Kapalı çarşıda 

ralı dükkan .sathktır . _ . el 
lsteklilerın mtzat salonuna muracaatları ve ıcabed ! •imaları ilin olunur. 12534 1- 6 

-
ilin 

~eyhan Orman Çevirge 

dürlüğünden : 
Miktarı Muhammen vahit fıyatı 

Cinsi kental Lira Kuruş Ur• 
35 368 Meşe kömürü 1053 

Karışık kömür 1287 25 32
1 

-

ı - Seyhan vilayetinin Osmaniye kazası Cırlavuklu ;;_,, 

1053 kental mtşe köınürü ve 1287 kental karı,ık k 

Sı 
&e 
}'ı 

çınlmışhr. ıf n 

2-Satış 2- 12-1940 günü saat 11 de Oıman Çtı 
dairesinde a ttıı ma ile yapılacaktır. k 

3- Mf'şc kömürünün beher kcntalı otuz btş ve k•'ffl 
b r her kentalı yirmi beş kuruştur. 

4- Şartname ve mukavelename projelrri 
lüğündtn Seyhan Ur. Çcvirge Müd. Osmaniye Or. 
ğinden alınır. 

5- Muvakkat teminat 51 lira 79 ~uruştur. 
6- Satış umumidir. 

7- Satış 16- 11-940 tarihinden 2-12-940 
nüne kadar devam edecektir. 12494 16-21 


