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~NY A INGIL 1 ERE 
IYt GEÇINMEGE 
BURDUR --
velsi akşam ispanya ln
giltere ile mali bir anlaş· 
ma imza etti. Bu anlaş-

lbahiyetini ve tcferrüahru 
bilmiyoruz. Fakat, Alman • 

görüşmelerinin hemen 
imzalanan bu anlaşmanın 

Ası vardır. Demek ki, ls-
lllihverin bütün tazyiklerine 

lngiltcreye karşı her han· 
. harekete, şu veya bu şe 
lftirak arzusunda> detildir. 

kika, ispanya için bugün· 
renin haricinde kalmayı 

~ek kadar manbki ve aki· 
politika tasavvur edilemez. 
lerce devam eden kor· 

ltbripkir dahili bir harple 
Olan ispanyanın aldığı ya· 
~nüz kanamaktadır. lspan

ureleri harabe haline gcl
binlerce lspanyol genci 

olmuştur. Büyük ve kanlı 
bklar mukabilinde muzaffer 

'8dar mevkiine gelen Ge
Pranko her şeyden evvel 

tin kayıblannı telafiye, ik-
\'e mali bünyesini takviye
cburdur. Kendine hemen 
feY kazandırmıyacak yeni 

ispanya için uzun yıllar 
kıracak bir felaket olur. 
m milli davAsı olarak 

ortaya atılan Cebelüttankm 
Çmesi lngilterenin orta· 
masına bağlıdır. Bu netice 
a kadar lngiliz deniz ve 
\'\'etlerinin müdhiş ateşi 

ispanya çoktan yangın ye· 
müş olur. 
yadaki hayat pahahhtın· ( 
maddeleri buhranının daha 
dayanılmıyacak derecede 

bir hal aldığı söylenmek-
Dotrudan dotruya, veya 

ordulanna yol vermek 
harbe girdiği takdirde 

tmın ppanya için bir facia 
firecefini kestirmek çok 

eral Frankonun mihver 
rine karşı olan meyli müca· 
asmda onlardan gördüğü 
a karşı duydutu şükran 
ten doğmaktadır. Filha-

\1 n ücadtle tsnasında Al· 
Ve ltalya Franko'ya bir 
rdım yapmış ve General · 
ni bu yardımla kazanmış· 
taraftan lngiltere, Fran-

Sovyet Rusya Valansiya 
tini tanımakta ve Franko
tiplik haklmıı reddetmek

kadar israr etm;şlerdi. 

tumhuriyetçiler Fransadan 
tdımı da görmüşlerdi. Fa
-yoruz ki, General Fran· 
nkü realiteyi bütün vuzu· 
ebilecek kadar kiyaset 
im sahibi bir devlet 

Memleketinin yüksek 
rini ve istiklalini her 

llstün tutmaktadır. 
r taraftan General Fran
Vercilerin kucağına atıl· 

lbeneden ve onu çok dü
ıebebler de yok değil· 

nyanm, en büyük düş

Soyvet Rusya ile anla· 
• İspanyol diktatörü için 
duı olmuştur. 

a mutaassıp derecede 
bir memlekettir. Nazilerin 
\erlıtı biUıassa Romen 
karıı duyduklan kin ls
lkımn biç bir suretle 
CCıetf bir şeydir. 

adaki dahilt bopşma
Franko'nun zaferile 

sin~ ratmen, cumhuri· 
daha açık üadesiyle, 

her ümidi kaybede· 
susmata karar ver
lamaz. ispanya har· 

.takdird~ sillhlanacak 
1Gz binleri bulacak ,. .... , ........ 

Sayı: 4895 GÜNDELiK SiYASi GAZETE 
Bu hafla Çıkıyor 

Ankarada bir pamuk Askeri malıkemeler 

kongr~si toplanıyor k~~::~~.y~~=~:.~~~::.0r 
Ziraat vekilimiz i n Ada -
naya gelınesi muhteınel 

Kongre için yakında şehrimizde ihzari bir 
Memnunlyette: haber aldılımıza göre bu ayın 23 Un· 

cU Pazarteal gUnU Ank arada Uç gUn devam edecek 
olan bUyUk bir pamuk kongresi toplanacaktır. Bu gong
rede halihazır feraH karfıamda pam uk zerlyatının ve la· 
tlhaallnln arttırılması,p .. TUrk pamuklarımn k allt .. lnln ısll· 

hı ve muhafazası, yurd f eraltlne en uygun c lnalerln 
tesblt ve .. taammUmUnUn neye mUtevakkıf olduiu gibi e
saalı meseleler mUzakere ve ve mUnakafa edllecektlr. 

Bu mUhlm ve bUyUk pamuk kongresine Adana Çlftçl
ler Blr llll tarafmdan lntlh ab edilecek Uç murahhas lftl· 
rlk edecektir. Bu Uç murahqaatan bi ri lpllk ve dokuma 
meaelelerlnde aell hlyettar olacaktır. 

Gerisi üçüncü sayfada 

Parti Müfettişimiz 
Adanadan ayrılıyor 

toplantı yapılacak 

İtalyan ricatı 
devam ediyor 
Elenler dün de yeni 
bazı mevzHtr aldı 

ITALYAN BOMBARDIMANI 

Atiea : 3 ( A. A. ) - Yunan 
baş kumıındanlıgının dun akşamki 
37 numaralı tebligi : Cephenin ol 
ccnahmda ileri leme kte olan kıta· 
atımız Ayacıarandi' den Erg\riye 
giden yolu at.-~lcri altma almış· 

lardır. Cuı.utamlarımız yeni mev· 
ziler i~gal etmiştir. Ve bu5 tık 
mikdarda csir ve 4 top t limize 
g• çmiştir. Ostravitça mmtııkasın· Parti Me rlc ez Heyeti Azalığına tayin edilen 

Tankut'un yerine Hasan Menemenci gelmekte 
' da duşınan kollarını dağıtmıştıa. 

Ankara : 3 ( Türksözü mu· 
habirinden ) - Seyhan ve lçel 
Pdti Müfetıişi Profe5ör Hasan 
Refid Tankut , Cevdet Kerim in 
cedayı ve Mümtaz Ôkmenden 
açık kalan Parti Met kez Heyeti 

Azilıklar ından birisine tayin edil
miştir. Pwfesör Hasan Reşid'den 
açık kalan Seyhan ve lçel Paıti 
Müfcttişl•tine de Mardin Mebusu 
Hasıın Menemenci layin edilmiş
tir. 

Bir mikdar subay ve er esir edil 
miştir. Pogradet 'imalinde lehine 
olarak devam etmiştir. 

Atina : 3 ( A. A. ) - Atina 
radyosunun haber verdiğine göre 
ltalyanlar bu tun cephe boyunca 

( Gerisi UçUncU sayfada ) 

lstanbul : 3 (Türksöıü muha
birinden) - Örfi idare komutan
lığı emrinde çalışacak olan askeri 
mahkemeleı in kadrolan Milli mü
dafaa Vekaletince ikmal edilerek 
bu günlerde tastik edilecek ve 
mahkemeler faaliyete geçecekler 
dir. 

lstanbulda teşkil edilecek aske
ri mahkemenin reisliğine bir gene
ralin tayin edileceği söylenmekte· 
dir. 

Adliye vekaletinin tayin edeceği 
sivil aza da yakında geleceklerdir. 

Örfi idare komutanlığının mü
şavır kadrosu da ikmal edilmekte
dir. 

Emniyet müşavir'iğine Trakya 
emniyet müşaviri ve eski emniyet 
ikinci şube müdürü Faik tayin edjl· 
miştir. 

Ôrfi idare komutanı Korgene. 
ral Artunkal dün öğ'leden evvel 
Yıldıza giderek harp akademisini 
ziyaret etmiştir. 

Afrika harekatı 
inkişaf ediyor 

Aden : 3 ( A. A. ) - Aden· 
den kalkan tayyareler tarafıadan 
ikinci Teşrin zarfında Ertire ve 
llabt"şistan Uzerine elliden fazla 
bava akanı yapılmıştır. Şap deni· 
zindeki Asap limanı 30 akın es-
na ında şimdiye kadar yediği dar• 
beler en şiddetlilerine maruz llal • 
mıştır. Bu limrn Uzerine 36 saat 
devam eden hucum serileri yapıl· 
mıştır. Pil"tlatın ve bilahare ya· 
pılan kt>şif •çuşları mUrettebatınıq 
raporuna göre muazzam yangınlar 
çıktığı gibi fevkalade buyuk ha· 
sarat bu<ıule go:lmiştir. Adisababa 
ve cibuti battı ile sair bedt'flere 
yapılan bombardımanlar İtalyan 
şarki Afrikuındaki benzin lutlı· 
ğın1 daha ziyade çugaltmıttır. 

Fena hava şartları içinde bin• 
lerce kilometrelik mesafe katetmİf 
olan botun tayyarderimiz Uslerine 
dönmUştUr. 

VALiNiN MÜHiM BiR TAMiMi 
Valimiz Bay Faik Üstün, bü

tün resmi daire reis ve amirleriy. 
le kazalara, nahiyelere dün yapb· 
ta bir tamimle, dilimizde Osmanlı 
dilinden kötü bir miras olarak ka· 

·-:-;~-:-;ı ışıkların kararması 1 

· lıaııatı dediştirmedi t MEKTUBU ~ 6 ' 

lan terkip ve edatlann kullamlma
masını emretmiştir. Valinin cidden 
güzel ve çok yerinde olan bu mü 
him tamimini sütunlarımıza aynen 
alıyoruz : 

"Bazı resmi yazılarda eski 
Osmanlı dilinde yertı.ıtan yabancı 
terkip ve edatlann kullanılmakta 
olduğu görülmektedir. Türk Dili
nin kendisine mahsus grameri vü-

yabancı kelimeler arasında yalnı& 
Türk sarf ve nahivinin hikim ol· 
ması ve cemiler için de yalnız 
(ter) edatJnın kullanılması ve bu 
suretle dilimizin sadelifine, açıkh· 
ğına, güzelliğine ve Türk ahengi· 
ne uygunlupna saygı gösterilme· 
si lizım~lir. Bundan dolayıdır ki, 
(tesrii icabı) , (manzuru sami) , 
(huzuru ili) , (ifadei meram) , 
(mumaileyha), (merkumun) gibi 
Türk Gramerinde yeri olmıyan 
yabancı terkip ve cemilerden icti
nap edilmesi ve ancak kılişe hali· 
ne gelmiş terkip ve cemilerde bu
na cevaz verilmelidir. Buna, bi· 
tün memurların tam olarak riayet 
etmelerini, bunun mütemadi bir 
murakabe albnda tutulrnalannı da-

! I · Çapkın~;bir a dam alacalkaranlık ta ,;odam~-gü"-
........................ I zel bir kadına söz atayım dedi, birde ne görsün .• 

. 
Baf Şehrrlmlz GUzel Ankar adan Bir Klfe 

lan, Franko lspanyasım içinden 
yıkabilecek hareketlere teşebbüs 

etmeleri beklenebilir. Bunlara, is

panyanın içinde bulundup mali 
güçlükler, memleketin iman ve 

iktisadi kalkınm8SI için lazım olan 
para ibtiyaa da ilive edilirse, ln-

giltere ile iyi geçinmenin kendisi 

için nekadar zaruri ve hayati bir 
politika oldutu meydana çıkar. 

Nened81v• 

Ankara : 2 ( Türksözü muha
birinden ) - Işıkları maskelemek 
için Ankara zünlerdenbcri hum· 
mah b'r şekilde çalışmakta idi . 
Halk, ışıkları bastırmak için itfa
iye gibi çalışıyordu . Dün güneş 

batar batmaz , hava yağ'muılu ve 
sisli olduğu için haıtlı , daha ön· 
ceden kapılar, penceıeler sıkı sı· 

k ıva kapatılmış , herkes evinin 
içine çekilmifti. Bilhassa çocuklar 
bu itlerle daha yaknıdan alika
dar olufoılardı • 

Bir aralık Ankaranın yükııek 
bir yerinden şehre haklını . An 
kara yorganını başına çekmiş,de-. 
rin bir sessizlite dalmıştı • Aıa 

sıra olomobillerin güçlükle süı ü. 
ntn mavi ışıkları .) erde bir takım 
yıldızların dolaştığı hissini veri 

yordu Bekçi düdükleri, aşağ'ı ytı 

kan giden tren ~esleri , otomo· 
billerin kornaları olması insan 
Ankaranın mutlaka başka bir ta· 

( Gerui ikinci ıahiefde ) 

cud bulmuştur. Osmanh Grameri
nin bir hata ve gaflet eseri ola· 
rak Türk Diline musallat ettiği 
bütün yabancı tecavüzler bu yeni 

1 
gramerimizin dışında bırakılmıştır. ire reisletindc:n ve idare Amirle-

1 Şuhalde Türkçemize girmiş bütün rinden ehemmiyetle rica ederim.,, 

·Kadirli ve Kozan Na -
lrinciye fıdanllğı istiyor 

-----------~----------------~ 
PORTAKALCILIÖIN GiTTiKÇE iNKiŞAF ETMEKTE OLDUÖU 
BU MINTAKALARIMIZDA BU FIDANLIK FAIDl!Lt ol-ldlr 

Kadirli: 3 (Hususi muhab rimiz 
den) - Eskiden narinciye ziraatı 

yani daha doğrusu portakalcılık 
yalnız Mersin ve dörtyola mahsus 
bir imtiyaz ve bu meyvanın Çukur 
ovada başkıt yeı lerde yetişmiyece 
ği zanolunurdu. Bugün, ovamızın 
dığer mıntakalaı ında yetişen yüz 
binlerce portakal ve limon ağacı 

bu zannın ne kadar yanlış olduğu
nu meydana koymuştur. Kozan, 
Kadirli ve Osmaniyede meydana 
gelen portakal ormanları narinciye 
ziraatmın bu topraklarda da geniş 
ve muvaffakıyetli bir surette yapı
labileceğini isbat eder. Üç .beş se
ne gibi kısa bir müddet esnasında 
bu üç kazamızda yanm milyondan 
fazla narinciye fidanı ekilmif ve 
yetişmiştir. 

Yalnız gittikçe artan bu zira· 
atın inkişafa için kafi derecede fen· 
ni tedbirler ahnmamışbr. Osmani• 
ye, Kozan, Kadirlideki portakalcı
hk artık ehemmiyetle mütalea edi· 
lecek ve nazar itibara alınacak bir 
dereceye çıkmıştır. Bilhasse Kadir·ı 
li mıntakasında Çeltikçilik menedil· 
dikten sonra, halk büyük bir be-

( Gemi UçUoctt ıalıif ede ) 

"~ , Son_ daklka_ 

Romanyada vaziyet 
Bükıeş : 3 ( A. A. )- Romçn 

Lejıyonerleıinin Reisi ve Ba 
kil muav ni Sima ihtı ilden ıotı 

teşkil olunan Lejiyoner p6lıaini 
ilga et mit ve bu suretle vazıf e
s•ni ıemamlcımışhr . 

Mareşal Peten 
Marsilyada 

Marsilya : 3 ( A. A. ) - Dün 
akıtam Vııiden hareket eden Mı· 
reşal Peten bu sabah Mırsılyıya 
muvasallt etmiştir. 

Sivas-Erzurum istikrazı 
çok rağbet buldu 
Annara : 3 ( Türk-sözü muh•· 

birinden ) - Haber aldıtımıza 
göre Sivas • Erzuı um isıikrazİnın 
beı buçuk milyon Jirabk yedinci 
ve son tertibinin ıuspriksiyonu 
da diger tertiplerde oldvp aibi 
halkm ye müesıesatın röaterdiji 
ratbet neticesinde muvıffakiyebe 
kapumııtır • 

' 



Sayfa 2 

NE VAR NE YOK 

Ot~matik bakkallar - Her yı\ ayni günde 
doguran kadın - Garip bir evlenme adeti 

• 

TÜRKSÔZÜ 

ANKARA MEKTUB.J! 

A merikada otomatik l_?kantalardan sonra otomatik bakkal dükkan-
ları da açılmıştır. Muşteriler bedelinı' b' k' k . • ır ma meye atara ıste-

dikleri malı alabiliyorlar. 
Bu usul, mezarlıklarda da tatbik edilmekt d' 8. k A 'k 

h
. ı · · 1 ki k e ır. ırço · men a şe-
ıı erının mezar ı arı apısında muayyen b' b d 1 k b"l" d . ·ı 

1 
- • . ır e c mu a ı ın e zıya-

rclçı ere mezar ar uzerındekı çiçekleri sula k · · "k b" 

Türk Maarif 
cemiyeti işleri 

------
Maaıif cemiyeti mü
messili ~ehrimize geldi 

Köylerimizde Beden 
terbiyesi mükellefiyeti 

lşıkiarın kar 
ması hayat~ 
değiştirmedi 

( Birinci sahifeden artaıı ) 

rafa göç etmiş oldağunı 

cak . 
Işıkların erkenden kar 

olmasına rağmen Ankaı a~ ,d t k ı ·ı kt d" ma ıçın otomatı ır suret-
e ova ar ven me e ır. 

istediğiniz mezarı suladıktan sonra kova . d tf . . .b. istişare heyetinin dün hiç durmamış , kimse JJJUt aldığı kararlar 
otomatik bir surette pek az bir kısmı ko\ y~ ıa t"e ed. ıgınızl gık ı lgenke 
paranız iade edilmektedir. •a ucre ı ıye a ı ·onu ara . 

A merikada Colorade şehrinde bir ha k k 
Misis Jossy Perdon kendi yaşında nbual memb~rt~nunk danlsı olan 

d k d 
unan u un ·a ın ar ara· 

sın a çocu oğurmak rekorunu kırmıştır M" · J · 
evlenmiştir ve her sene bir saat inf : ısıs ossy 14 yaşında ıken 
dol'rurmaktadır. Fakat bu k kızamıle 3 tcşrinievvelde bir çocuk 

5 ço çocu doğurucu kad ki d 
hiçbirisini henüz emzfrem · t" S . ın, çocu arın an emış ır. ebebı de 1 • d "t b 1 
nıamıştır. Nisaiyeciler, bu aari h ı· - . meme erın e su u una-

Türp Maarif cemiytti mer· 

kez muhasebe müdürü B. LUtfi 
Tanpınar şehrimize gelerek 

Adana talebe ) urdu işleri üze· 
rinde tetkikatta bu1unınuş ve 

idare heyeti ile de temaslar ya· 
parak ctmiyet vaziyeti hakkın 

Orta okullarda çalışa
cak yardımcı mualliınltr 

Orta tedrisat mtkteplerin'1~ 
talebe sayısı her sene 13 - 20 
bin miktarında çoğalmsktacır. 

Maarıf Vtkaleti orta tedrisat 
kadrolarının asıl muallimleı le 
doldurulması için tedbirler al 
mış, bu meyanda yüksek muıtl· 
liın mektebinin, Gazi terl i ıe 
enstitüsünün kadrolarını g< r: ş 
Jetmiş, lı.tanbul üniversitesinde 
yabancı dil muallimi ye1iştirmek . 
üzere kurs açılm • ş, Tarih - Dil 

Coğrafya fakülttsinde bir kısım 
talebenin muallim yetiştirilm:-si 
içio burş usu'ü ihdas etmiştir. 

Beden Terbiyesi Seyhan böl
gtsi istişare heyeti bö'gem'z baş 
kam Seyhan Valisi Bay Faik Üs 
tün'un riyas · ti altında dün 
toplanarak Böf gtmizi ilgilrn . 
dirr n muhtelif spor m~vzulan 
üzerinde kararlar almışhr . 

yatını değiştirmemiştir. Si 
eğlence yerleri, komşu geı: 
sürüp gitmektedir . sok 
yine kalabalık küme kÜ~: 
zenlerle ,folu, fakat bütüll 
labalıklar bir sürü hayalet s. 

··"'" dedirler. Yalnız arasıra fO r! 
mavi bir el lambasındaD 
ışıklar çarpar. O zaman el 
dakileri göu:bilirsiı.iz . Oİİ~ 
lan söndürmenin ılk gece5'ıııt 

6 P a 1 henuz ızah edememişlerdir. 

J aponyaya tabi Kore kıtasında k . . - . 
dır Genç kızlar ailele · t r ço garıp hır evlenme adetı var-

. ' rı ara ından müst kb 1 k 1 h' -
meden ve tanışmadan evlendirilmekte . . a_ e oca arını _ıç gor-
kızların göz kapakları aileleri tarafında~r. Nıkah kıy~lacağı gu~ genç 
pıştınlmaktadır. gayet sert bır tutkal ıle ya-

Bunun da sebebi evlenen bir kızın 1 • • · 
kocasını görmemek için me 1 k _ev enme gecesı ve zıfaf gecesı 
ileri geliyor. m e ette huküm süren eski bir ananeden 

Anne olacak kadın 
Bir delikanlı evlenirken türlü 

türlü maksatlardan biriyle evlen 
dilini zanneder: Kimisi zengince 
bir kıı a!ıp rahat etmek ister, 
kimisi bekarhkta başına gelm-si 
ihtimali pek çok olan bubşık 
hastalıklardan korunmak ister 

' 
kimiıi sevdıği yahut sadece zev· 
kine giden bir kızın başka bir 
delikanlı ile evlenmemesini te
min etmek ister .. ,, 

Evlenecek kızlara gelince· 
onlar niçin kocaya verildiklerini 
her vakit kestiremezler: Kızların 
kocaya verilmesi adet olmuş, 
kocaya varamıyan kızlara acaip 
nazarlı bakarlar da ondan •.. 

Halbuki : 
Herkesin maksudu bir amma 

rivayet muhtelif .. 
Dedikleri gibi. genç kız ol· 

ıun, yahut delikanlı olsun her· 
kesin evıenmekten asıl maksadı 
birdir: Çocuk yetiştirerek insan 
neslinin devamına hizmet etmek ... 
Kadınların evlenmekten maksa 
dı bu olduiu pek aşikardır. Ço· 
cuk annui olamayan bir evli ka· 
dın kendisinde büyük bir eksik
lik hisseder ve çocuk annrsi ola· 
bilmek İçin çırpınır, türlü türlü 
çarelere başvurur. Bövle yapma· 
sı da pek haklı pek tabiidir. Ta• 
biat fertleri cinsin bakası için 
yaratmıştır, onun için her kadı

na anne olmak emrini vermiştir. 
Erkek, babı olmakta acele 

ıini çok defa belli etmez: ilk 
çocutun gecıkmesinde kabahat 
çok def• - haksız olarak -
kadınlara atfedildiı1.·1 .. d .. g .. en eşımn 
hatannı kırmamak için yahut ço· 

[ o:ZA~ 
den alametleri aramaktadır. 

Bir kadımn iyi çocuk annesi 
olabilmesi, çocuğu dokuz ay 
müddetle karnında rahat taşıyıp 
çocuğu gürbüz olarak doğurma· 
sı, sonra da çocuğun yemek ) i-
yebilccek zamana kadar südüyle 
onu bcsliyebilmesi demektir. 

Çocuğu dokuz c.y rahat ta· 
şıyaralc rahat rahat büyütecek 
kadının en mühim alameti hav· 
salasının geniş ve muntazam ol 
masıdır, Tabiatta insıtn cinsinin 
tekemmü'ü beyniyle olduğundan 
insanların kafası gittikçe büyü· 
mektedir. Mükemmel bir insan 
olacak yavıu büyücek bir kafa 
ile dünyaya gelir. Çocuğun ka· 
fası da rahat büyüyebilmek için 
annesinin havsalası ona göre ge 
niş olmak lazımdır. 

Sonrı:, çocuğunu iyi besliye
ctk bir kadını, göksü belli eder 
Ptk bü)u\c, yağ tabakasiyle do
lu göğsü değıl, asıl süt verecek 
guddesi iyi teşekkül etmiş, biraz 
kabarık göksü ... iyi anne olacak 

kadının en mühim alametleri bun 
lardır. 

Görüyorsunuz ki, genç ka 
dınların ve genç kızların, dah1 
güzel görüneceklerini zannade 
rek kendilerini uydurmıya çalış. 
tı~lan incelik, modası tabiat ka· 
idelerinin tamamiyle aksinedir. 

Havsalası dar, vücudu bıılı~ 
sırtı gibi, göğsü yamyassı bir 
kadın iyi anne o1amaz: Cılız bir 
çocuk doğurur, sonra da onu ıyı 

besliyemez. ,. 

da görüşmeler yapmı şlardır. 

B. Luıfı Tarıpınar burhdan 

Hataya giderek oraıfaki yurt 

vc1ziyetini de tetkik edecek ve 
oradan Ankara'ya dön~cekler· 
dir, 

Köylerde ulus dersha

neleri açıldı 

içinde bulunduğumuz birir ci 
kanun ayının birinden itibaren 
eğitmenli okulu bulunan köyler
de Ulus der~haneieri muvaffakı 
yetle faaliyete geçmiştir. 

Araph köyü bir okul 

yaptırıyor 

Büyük Araplı köyünde tam 
ttşkilatlı bir e~itmenli ilkokul 
yaptırmak için köylü teberrular 

yapmaktadır. Şimdiye kadar köy 
sandığı tasarrufunda köylii tara 

: fından yapılan yardım miktarı 

. 700 lirayı bu'duğu haber alın· 
mıştır. 

Bir hayırperverlik 

Cumhuriyı t mektebinde o· 
kuyan fakir ve yardıma mühtaç 
ta le belere " Dilber Kardeş' er,, 
tarafından 85 lira 40 kuruş de 
ğerinde yünlü fanila, çorab, et· 
diven, iç çamaşırı ve saire yar
dımında bulunulmuşdu. Bu h~ 
miyetli hemşerilerimizin bu gü· 
zel harekdleriri takdir ederiz 

Beş aya mahkum olan 

gece ziyaretçisi 

istiklal mahallesinde Ömer 
Mulaçın evine geceleyin hırsızlık 
maksadiyle giruek yatak oda 
sında uyurken rastladığı ev sa· 
hibi Ömer Mulaçı öperken Ô 
mtr Mulaç tarafından yakalana· 
rak po'ise teslim edildiğini 
ve adliyeye verildiğini yazdığı· 
mız Mehm~t Güller haklcında 
ikinci asliye ceza mahkemesinde 
mevkufen yapılan duruşma so· 
nunda suçlu Mehmed Güller beş I 
ay hapse m2hkum edilmiştir . 

Buna rağmen orta tedrısat mu 
allimleri ihtiyaca kaf ı ge'me· 
mektedir. 

Maarif Vekaleti, orta tcori
S'\t l adroların 1a daha bir mü :1-
det yardımcı muall.m istihdı-m 
edebilmek üz•re bir layiha ha· 
zırlamıştır. Bu layiha ile 26-
12 - 940 tarihinden itibaı en 
yardımcı muallim istihdamı için 
üç senelik bir müddet daha a· 
lınmaktı.dır. 

Maarif kadrosunda 

Maarif sicil memuru Turan 
Bilici rıaklen vilayet evrak me· 
murluğuna tayin edilmiş ve vi
layet evrak mr mu lu~unda bu
lunan Süreyya Karatamu da İş 
Bankasına nakli memuriyet et
miştir. 

Kanla bir kavga 

Şe"ki Sisli , Nuri Sisli,Yusuf 
Demir adında üç kişi arasında 
f ir kavgada k~vgacılar birbir· 
lerinin yüzlerinden ve başların· 
darı demirlerle yaralamışlardır • 
Kanuni takil>at yapılmaktadır • 

Bir köy okulu ikmal 

edildi 

Çotlu köyünde 
olan eğitmer.li iık 
ikmal edilmşitir. 

yaptırılmakta 

okul binası 

Ölüm 

Orman memurlarından Ki · 
mil Bo'a ı'ın teyzesi Servet Ça· 
kıt'ın dün \efat ettiğ. habn a· 
lanmıştır. Bay Kamil Bolada baş 
sağlığı dill'rİz 

t3eden Terbiyesi genel direk 
t Öı lüğü taraf ınfian çıkarılan cna 
talimatına göre Bölgtmizce ve
rılecek cezalar beş kişilik bir 
heyet tarafından tayinedilc·kc 
tir. 

Böfgtmiz ceza heyetine Ma
arif müdüıü Bay Ekrem Gürsel, 
Kadastro hal.:imi Bay Cevdet 
Benker, Mili Mensucat fabrikası 
fen umum müdürü Faruk Turga 
ile Demirspor kulübü başkam 
Doktor Ethem tayin edilmiştir. 

İki öğ•ctmtnli köylerimiz 
de de Beden Terbiyesi mükelle 
fiyeti başlayacak ve teşkilat pek 

esma rağmen Ankarada ı• ef 
ihtarına uğrayan pek aı 
muştur. Bu böyle oımakl• 
raber en uf .. k bi, zabıt• ~ 
işitilmediti gibi , st ferle" 
mayan nakil vasıtaları af' 
da bir vak'a olmamıştır 

şöförlcıinin , ne kadar .Jd 

kanlı, ne !tadar usta şe7':. 

duğu malucn,maruf Alm•ll 
Türk karakterinden bt 
ken Tüı k şöförlerini de 
maz Onların nasıl s 
ve mahir insan oldutı'~ 
hareket etme ini bildiklef1 

yakında ikmal edilmiş bulunacak güç seferlerde kolayhk 
tır. 

B.T. Seyhan Bölgesi binası 

ile birlikte satın alınmış olan 
bahçenin Ulus parkı tarafına 
muv: zi şekilde 50 metrelik açık 

atış koligonunun derhal inşası 
için de tedbirler alınmıştır. 

larını söyler . . 
Nitekim otomobile -

bir şöför bana : " Oıt• 
mamiyle kararınca işiıoİ' 
dadır, gözlerimiz alıştı • 
kerlikte manevrada bir 
fenersiz 8 sa t >ol yür6 
bile çarp!Dadım .. ,. d . .tı 

l \ Her yr ni hadisentJi 
A man ar tütün istiyor kım edebiyatı olur Işık 

lstanbul : .'~ (fürksözü Mu· 
habirinden) - Bir müddetten 
btri Ar kuada temaslar yap
makta bulunan bir Alman: tica· 
ret heyeti, dün Ankaradan şeb· 
ıimize gtlmiştir. 

Almanların, ffi("mleketimiz· 
den tütün ve fındık satın almak 
istedikleri anlaşılmaktadır. 

Alman ticaret heyetinin, tü· 

tün mübayaasında alakadarlarla 
mutabık kaldıtı haber verilmek· · 

tedir. 

Bir ölüm 

Şehrimizin tanınmış simala· 

rından Bay lbrahim Sadık Talay 

tutulduğu hutahktan kurtulamı-

hadisesinin de bir takıdl 
leri olacaktır . 

Güya;.,ir safdil bel . 
müracut ederek , " Si' 
prncertleri karaıtın dif.' 
veriyorsuruz, halbuki ,il J._ 
lan , caddelrrin geçit 
dirtklcri beyaza bo)uy0:1' kt 
buna aklım ermedi .. la ri 

istid' a vermiş miş . • tlç 

Sonra, arlı ziya , so h. 
olan kims-lerc bazı dl d 

Polis ağzından tel~fon 
" - Yarın ışık 

günüdür. Maskelt-nme 
çıkmayınız . • 11 diye ib 
lunmuşlar •. 

iki çocuk, i~ i siyıbl 
ler .. Yüzlerini iyi 111' 
olduklarından dolayı c 
kar ak tebrik t tmişler. 

yarak vtfat etmiştir . Uzun zaman Dahası ur. , 

Çapkınca bir adıdl 
karanlıkta endamı, yii 
rinde bir k.ıdına ; ki 

cemiyet işlerinde ve memuriyrt 

lcrde iyi vazifeler görmüş olan 

merhum tanrıdan merhamet di 

ler, ailesi efradının kederlerine 
1 iştirak ederrk taziıede bulunu 

' ruz. l 
istif dde edrr ek ~öy'e 
atayım demi~, bir de 
kendi karısı .. Ker• 
şakanın soııu • un neY1 

9\ lilen yok .. 
basını gorunce irkildi , fakat ses lşıkla11 söndürmek ~~kların masrafını düşündütü 

ıçm ... Fak at baba olunca 1 , vinci 
onun da, tabi~ttcn aldıtı emri 
ifa etmekten ne kadar saadet 

Harpten kaçan 
ve sekin bir yer \

~K-0-ÇOK 
HiKAYE arayan perişan 

siviller kafilesi için feci bir gün 
başladı. Serseri kurşunh.•r ara sıra 
çocukları , annelerinden , kadın· 
ları ihtiyar babalarından ebediyen 
uzaklaştırıyordu. 

ihtiyarın karısı çkarmadı , yalnız içini çekti ve karoı titiz davran111ık ,JJ 
arkadaşlarına icaret etti . lbtıyarı, b' 1 '- )tffl'. v ır mem e~et mese 
evrakını sormaksızın başları ön- şünmeli lci bir adam•"., 

hissettitini gösterir. • 
Demek ki evlcnmckttn •en 

büyük maksat çocuk yetiştir 
mektir. Çocuklara olmıyan eşltr, 
biribirindcn ne kadar hoşnut ol· 
salar, kenıiileıini oe kadar saa
dette zannetseler bir insan ce· 
miyeli arasında yemiş vermiyen, 
atıçlara benzediklerinden, tabii 
olarak mahzun yaşarlar ... 

ihtiyar Oüran fevkalbeşer bir 
gayretle yürüyor, el arabasını tar
lalardan , ormanlardan , yılmayan 
bir cesaıetle, önünde iliyoıdu . 
Sazan hasta kanın onun hu hali 
karşısında duyduğu Ü7.fıntüyü açı 
Q'a vuruyordu : 

- Zavallı kocacığım 1 Çok 

nim zaten kaç günlük 
kaldı ki 1 

ömrüm 

Kuvvetten kesilmemek ve so-
luk soluğa olduğunu belli etme
mek için konuşmuyordu . Lakin 
adımlarındaki kuvvet, ihtiyar ka
dına , kocıısının zannettıği kadar 
mecalsiz dü.şmediğini anlatmağa 
katı geliyordu . Her geçen gün 
muhacir kafilesinin ıztırabını ar
tırıyordu . 

Yorgunluktan düşecek gibiydi . 
Saatlerdenberi gözleri ancak 

bir şeyi, uzaktan görünen şehri 
görmüş, 1ihni ancak bir hedef~ 
tcıkılı kalmıştı. O şehire varmak , 
hasta kansını emniyet altına al
mak ... Kadın da saallerdenbeı i 
konuşmu)ordu; ihtimal uyumuştu. 

Muhacir leı le dolu şehre işte 

bu vaziyeı te u'aşlılar . Yollarda 
bek liyen askerler , muhacirlerin 
evrakırıa bakıyorlar, son a onlara 
g decekleri istikameti gösteriyor· 
tardı. Bunlardan bir sıhhiye ça· 

terine eğerek bıraktılar • Nasıl bi' 
söyleyebilirlerdi ? Bu zavallı ih· nin en ufak ihmali ~ 

ketin masum çocukl•• tiyara, önünde ittiği el arabasiyle 
bir ölü taşıdığını ve yorgandan hoa mal olabilir . BiS il 
sızan kanların çoktan pıhtılaşmış karanlıta ,hem111iY't 
olduğunu söylcmeğe hangisinın masını ötrenmeli . f~ 
ağzı varabilirdi ? Bu zavallıya bu manda bu işin ıhla 
feci hakıkati söylemek onu der- ·~~~~~~~~==-': 
hal öldürmek demt'kti . l ' 

Bir serseri kurşun, hasta ka- I~~~ BU Al< f • 
dını el arabasında bulmuş . onu Nöbetçi Ec 
sessizce öldürmüştü. Ve ihtiyar M Rı•f 
köylü, saatlerdenberi el arabasın-
da sevgili karısının ölüsü-;ü taşı 

Şu halde, evlenm,kte aranı
lacak sağlık şartlarının ilki d,., 
birbirleriyle evlenecek olan genç 
ler de çocuk annui ve çocuk 
babası olacaklarma delalet e· 

yoruldun değıl mi ? B .nı bıntk · 
malısın 1 Böyle yaparsarı senin 
için kurtulmak ümidi vardır . Be· 

Düran,~nünde ilbği el arabası 
ve arabanın zavallı yüküyle , Di
yen şehrine kadar nasıl gidebil· 
di ? Bunu kendisi de bilmiyordu. vuşu Oüranı ve bilhassa el ara· makta idi. 

:---------------------------------------------------------------------------iii;iiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİa. 



aı 

tı 

di ~tnerika' da 
ıo• Zİ faaliyeti 

~hi tip tayyare 
iibesinde suikast 
t\'.York : 3 ( A. A. ) -Amc· 
tybdorı foaliyctlcri tahkik 
0ııu reisi .Martiıı bn snbnh 
söylediği bir nutukta gn 
lın bir trcrUbe tayyaresi 

t l'n nz be;; snbofoj hare· 
bit edildiğini beyan etmiş· 
.l'llrcnin cıid olduğu fnbri· 
llıi zikredilmemiştir . Bu 
han•kctlcri, tnyy:ırc ha · 

adan evvel ml·yd:ın çıka· 
da tl·sbit cdilemiycn yeni 

°''ket neticesi olnrak bu 
t tahrip edilmiştir. Son 
tda yapılmış olau tabki· 

•r Alman Nazi grupunun 
•re fubrikasındn çalışmak

nu ml'ydann çıkarmış(ır. 

komitenin, f :uıliydine de 
llıesini tah•p etmiştir. 

an ricali devam 

ediyor 
ci sayfadan artan ) 
İııe devam etmekte ve bir 
:,tahkem mevki terk eyle· 
ır, 

•sarandi'nin ilcriı.indcki 
~ tepelerine çckilmi_.ll'rdir. 
'•k. hankctler neticesinde 
t 2100 metre irtifada bir 
•ıii alınmıştır. 

r* lla : 3 (A. A. ) - Umumi 
rt• llt'zareti il· Lligi : Dtışrr.an 
it 

0 
Q\1\'t ti eri bugUn yine Korfu 

. ee bonıbardımnn etmiştir. Iliç 
ttj hedef ı olma van bu .:e· 
I · ~ :r 
' 1nalarda oldukça h:ısnr 

~'imiş ve bir kilise ttıhrip 
· llarbi<l başlangıcında 

it ltrini muvakkaten işgal 
Cilan ltıılsanlnr kaçarken 

18 kişi.}'i beraberlerinde 
)lcrdir. Bunlar meyanınJn 
t, doktorlar, hlccarlıır ve 
ler bulunmaktadır. Aki· 
hakkındr mal\lmat elde 

'ıişti{". 

yt lngiliz .. lspan yol 

~1' kta imzalandı 
\dtit : 3 ( A. A . ) -İngiliz 
tlçisi Samut·l Haur ile 

bariciyc nazırı Sunner 
dun Madritde bir insi · 

.•nyol mali anlaşması im:ı::ı 

ar başvekilinin 
tku geri kaldı 
~. : 3 ( A. A. ) - Baş· 
'ofesör Fılof Salı günü 
•da söyleyeceği nutku 
Olduğu için geri bırak· 

~tn cevaı ta kasadan lop· 
lll kırıntılarının bir saat 

r ıt olmayıp tıhbi aınpullar 
kullanılan ince bir cama 

ı;ılin , kendi tahminlerini bir 
ikınal eden bu havadis · 

l'tıeınnun görünüyordu. 

1' ·()' ~'.~e laboratuvarından ge
tSI bİ ıs daha mühimdi : 

tu sütlü kahve üç kişiyi 
rtıikdarda istriknini ihti

du. 

onbir buçuk... Ôğle ... 
Ok, 

hire kadar bekledi, son· 
gitti. Saat ikide büro

~ etti. Mücevherat ma
lefona karar verdi. M. 

Ct\'ap verdi : 

let mi ? Onu bu sa· 
im,. Hayır gelmedi. .. 
lı.~.unu zannediyorum. 
""'Ocr almak için evine 

Mısıt Roma'yı 
protesto etti 

Mısır Başvekili dün 

mühim izahat verdi -
.MJSIR 'DAKl IIASARLAR 
lTALYAN ALACı\KLARlLE 

ÖDENECEKTiR 

Kahire : 3 ( A. A.) - Baş· 

vı:kil l lu~e> İn Sırrı pnşn Mebusnn 
meclisinde sorulnn bir suale ce · 1 
va ben demiştir ki : 2~ 1 la:ı:iran- ı 
danb~ri 1\1ısırn yapılan hava hU· 
cumları n1:ticec:inde 155 kişi ölmUş 
ve 425 kişi yaralanmışt;r. 97 ev 

yıkılmış , 10~ ev hnsarn uğramış · 

tır. Tazminat mt•sclcsi harp ~o· 

Kanada başve ilinin 
Meclisteki beyanatı 

Uttava : 3 ( A. A. ) - Ka
nada başvekili Makenzi Ki'lg 
Mt-busan Meclisinde beyanatta 
bu'unarak demiştir ki : 

- " Bütün Büyük Brit.ınya· 

nın v22iydi F ransarsımın suku· 
tundakine ve yahut o zamandan 
beri her hangi bir gündekine 
mzaran kıyas kabul ttıniyrctk 

derece yükseldi. Zafere varmak 
için frıgiliz aiyuetinin anahat· 
len daima esaslı bir surdtc 
emin lulunmuş•ur. Ve bugün de 
tmindir. İnS?iliz hava siyasetinin 
ana hatları aylarla de~il , fakat 
stnelerle htsab o'un1n bir har 
bi göz önüne almaktadır . Bu 
siyaset askeri han kat sahasır.ın 
genişlemesine, hürrİ) etin yalnız 

i iameııini dtğil , fakat yıkılan 

yerlerde yeniden teessüs lüzum 
ve mtcbuıiyetine nazarı dikkatte 
tutmaktadır. 

Amerikan kıtasının hürri-

nunda ' hasarın tam maoasile kıy· 
metinin fakdir edileceği :zaman 1 
hallolunıı caktır. Şimdilık ölt nlerin 
yakın akrabası ve tahrip c::dilen 
evl1:rin sahiplel'İ ltalyan alacak· 
)arından tazmin olunacaktır. l\1ı
sır , halkla rneskt1n mıntakalar 

Uzerine yapılan hucumlar hakkın· 
da ltalyan nezdinde dalıa evvel 
protestoda bulunmuştur. Fakat 
h•ıkü net şimdi mt·selcyi enternas· 
yonal hukuk cephesinden nazarı · 

dikkate alac&ktır. l\lmr başveki· 

yeti, fngiltertnin hürriyetinden 
1 ayrılamıyacağı gibi , lngilteıede 

hürriyetin idamesinde insanlık 

linin teklifi U:urine Mebusan 1 

meclisi hava hUcqmlarınr karşı 

mllll·mmim sığınaklar inşası için 
ıso,oro . İngiliz lirnlık tahsisat 
verilmesini tasvip etmiştir. 

AMERlKA'DA 

Ticaret gemileri 

inşa Programı 

hürriyetinin yıkıldığı her yerde 
yeniden teEisinden ayrılamaz . 

Ankarada bir pamuk 
kongresi toplanıyor 

( Birinci sahifeden artan ) 

Nevyork : 23 ( a.&) - Voli 
Street'in bildirdiğine göre, İngi
liz hükiirneti mümessilleri umumi 

Kongreye gidecek olan l u 
üç murahhas Ankaraya hareket· 
!erinden evvel Adana Pamuk de 
neme, Islah ve Üretme Çiftliği 
müdür, mütahassıs ve müşavir· 
)erinden mürekktp zevatla vali 
Bay Faik Üstün'ün riyasetinde 

1 ihzari bir toplanma yaparak fı 

harpte Amerika Birleşik devlet· l 
leri seyrüsefair idaresi tarafından 

inşa olunan ticaret gemileri mik 
darı ile kıyas edilebilcek mikdar 

da Amerikada ticaret gemişi in 
şası için bir program hazırlamak 
tadır. 

" V e inşaat söylendiğin~ 
göre belkide yüz yirmi Ticaret 
vapurunu istihdaf etmektedir. 
Halen görüşmelerde 750 milyon 
dolar kıymetinde üç misli daha 

büyük bir program bahis mevzu. 
u olmaktadır. inşaat planları o 

dtrtce ileı !emiştir. ki, bir Deniz 

inşat müessesesi halen fngiliz ve 
Amerikan inşa usullerini birbiri· 

ne intibak ettirmekle meşgul ol· 
maktadır. 

kir teatisinde bulunacaklardır. 
Bu esas dahilinde intihab edile 
ctk murahhaslar 23 kanunuevvel 
Pazartesinden evvel Ankaraya 
hareket etmiş olacaklardır. 

Aldığımız mütemmim malu· 
mata göre Ziraat vekiEmiz Bay 
Muhlis Erkmen yakında Şt'hrimi. 
ze gelecektir. Şayet 24 Kanunu 
evvele kadar Ziraat vekilimiz A · 
danaya gelmezse v-ılinin riyase· 
tinde yapılacak olan )-Ukarıda 
bahsettığımiz toplantıda bölge 
mizde pamuk istihsali ve yüksek 
ovsafta pamuk yetiştirilmesi hl' 
susları tesbit edilecek ve Çukur 
svada pamukçuluk rr.U\'ZUU üze 
rinde toplu bir rapor tanzim e· 
dılerek kongre toplanmadan tv 
vel bu rapor Ziraat vekaletine 
gön jeı ilecektir. Murahhasların 

seçilmesi vilayetten Çıftçiler bir 
liğine yazılmıştır. 

ll;~kl•Jl7•1 
4.XIJ.940 Çarşamba 

8.00 Program, saat ayan 
8.0:3 Müzik: Hafif program 
8.15 Ajans habeı !eri 
8.30 Müzik : Program 
8.45/ 
9.00 Ev Kadını - Yemek 

12.30 Program, Saat ayarı 
12.33 Müzik : Şarkılar 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik : Türküler 
13.20/ 

14.00 Müzik: Radyo orkestrası 

18.00 Program, saat ayarı 
18.03 Müzik : Sonat 
18.30 Konuşma (Dış politika) 
18.45 Çocuk saali 
19.15 Müzik : Çocuk 
19.30 Sacıt ayarı, ajans 
19.45 Müzik : Şarkılar 
20 15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Fasıl heyeti 
21.10 Konuşma 

21.25 Müzik : Semailer 
21.45 Müzik : Riyaseticum. band. 
22.30 Saat ayarı, Ajans 

22.45 Müzik : Cazband 
23.25/ 

2.'3.30 Program ve Kapanış. 

-
80 R SA 

Pamuk - Hububat 

KlLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K. s· K. <; 
1-

Kö~a 
--·= 

12 
Ma. parlağ'ı 4Y,50 --·-50 
\fa. temizi 47,50 48,75 
Kapım alı 

Y. Pamuğu 
Klevland 1 59 60 
Susaam 18 
K.bugday 

1 
\u~day To. 

yerli 
1 .. 

Arpa 5,00 5,25 l 
Yulaf 1 5,75 

• 3 I 11 I 1940 
Kambiyo ve para 

f~ Bankasından alınmıştır. - ----
ı.ir"ı 

Rayişmark 
----

Frank (Fransız) --
~ 

Sterlin (İngiliz) 5 - 2 1 1 
Dolar ( A.merika) 132 '"2() 

- Frank (İsviçre) -ı 

Zayi mühür 

Namıma yazılı zati mührümü 

zayi ettim. Bu mühürle kimseye 

borcun olmadığı gibi hiç bir ta-

ahhüdüm de yoktur. Yerıi mühür 

yaptıracağımdan eski mührü bük 

mü olmadığını ilan ederim. 

Su gediği mahalltsin 

den Ali oğlu Hasan 
.. 12542 r Go 

1 ...................... . 
IASRİ SİNEMA 

1 

SUVARE 
BU 

MAT}Ng 

AKŞAM - 2.30 8.45 

Altın serisinden bir inci daha sunar. 

• Bir dakikalık zaafı yüzünden 
bütün saadetini bozan, hayatını yıkan 

bir babanın hazin ve acıklı romanı 

• 
1 Ş~lhlv~'lt ---1 
ı KlUlırlb>~no --i 
1 --[ __ Y_a_ra_tı_cı_la_rı _ _. ----. 1 
1--.1.----J r=, ____ İ 

ERTUGRUL MUHSiN _ I_ C A H 1 D E 

Bu filmde vak'a Adanada geçer. 1 
• 1 Bugün gündüz matinede son defa olarak 

HONOLULU - MiKADO • 
• 1 

Localar satılmaktadır. İstical ediniz. • 
TELEFON: 250 1 

•••••••••••••••••••••• : 
1 Müşteri:::~:, m~=·~:t~be ~ı~!:.:: ıçın öğle 
1 

tatilini temamen kaldırmıştır. 
3 - 12 - 940 tarihinden itibaren sabahları saat 8 den ak. 

şamları saat 1~130 a kadar fasılasız otarak açık bulundurulacağı 
ilan olunur . 

12540 

Yerli Mallar Pazarı 

3-4-5 

Kadirli ve Kozan na- j 
rinciye fidanlığı istiyor 

( Birinci sayfadan artan ) 

vesle narinciye ziraatine sarılmış 
tır. 

Halkın bu rağbetini teşvik için 
sür'atle tedbirler alınması icabedcr. 
Bu tedbirlerin başında ise her şey
den evvel iyi bir narinciye fıdan
lığının tesisi gelir. 

Bu iş için Kadirli ve Kozanın 
narinciye ziraatinin tekasüf ettiği 

Bucak mıntakası çok elverişlidir. 

Nihayet te~isi masrafı olarak ilk 

defa beş, altı bin lira gibi ehem
miyetsiz bir paranın sarf edilmesi 
lazım gelen böyle bir narinciye 
fidanlığının mevcudiyeti bu mınta 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmın

da ç:ılışmak üzerebir mürettibe 

ihtiyaç vardır. ldarehanemize 

müracaatları. 

Vurddaş!.. 
Kıztlaya üye ol 

kadaki portakalcılığımızın sür'atle 
ve metodla inkişafını temin husu
sunda büyük faydası olacaktır. 

Kozan ve Kadirliler yakında 

açılacak olan vilayet umumi mec · 
!isinin bu eht.mmiyetli ve faydalı 
işi halledeceğini ummaktadır . 

Bu Carintis idi, yüksek ve 
dostane bir sesle söylüyordu : 

1 

--- Bekçisinin Esrarı 
- Gece 

-----
- Paris'teki angajmanım ge

lecek perşembeye bitiyor, sonra 
taşra vilayetlerine gideceğim. Bah--

adam gönderdim. 

Bir saat sonra Ducolin çık· 
mağa hazırlanırken, telaşa düşüre

cek şeyi öğrendi; Mösyö Pellemart 
boğuk bir sesle tt'lefon ediyordu: 

- Mıntele ölmüş 1 

Ducolin Vendôme meydanına 
koştu. Mücevherci sararmıştı. 

- Bir polis memuru geldi. 
Saint· Honon~ fiyorunda umumi 
cadde üzerinde cansız bulunmuş 

bir adamın hüviyetini tesbit etme· 
ğe çalışıyordu. Anlamıyordm, sa
bahleyin işi başına gelecek yerde 
niçin oraya gitti? .. Bir hastahane
ye kaldırmışlar, gittim ve onu ta
nıdım. Fakat, bana ölü olduğunu 
söylediler. Çok korkunç !.. Niçin 

YAZAN 

Claud Ascaln 

öldürüldü ? .. 

Tefrika 
18 

Ducolin, topukları üzerinde 
döndü, cevap vermeden çıktı. Pel
lemart'ın söylediği memurun bu
lunduğu komiserliğe doğru gitti. 

Ceçen şeyleri oradan öğrendi. 

Jean Martelet, kaldınmın üıe
rinc yığılmıştı. Şahitler meçhul bir 
adamın çarpmasiyle muvazenesini 
kaybedip yıkıldığını söylüyorlardı 
Çarpışma çok ağır olmadığı için 
onun kalkmasını beklemişler. Fa· 
kat, zavallı hiç kımıldamamış. Kal 
dırıp bir eczaneye götürmüş'er. 

Orada düğmeleri çözülünce göksü 
üzerinde gömleğinde bir kan le-

Çl~Vll{EN 

Sami Göksu 

kesi görülmüş. Komser kaşlarını 

çatarak izah ettı : 

- Bir cinayet... Harikulade 
bir cinayet... Cani kalbe bir iğne 

sokmuş ... Yıldırım gibi ölüm ... iş-

te fevkalade maharetle ihzar edil 
miş bir iş. Çarpan adamı bulmak ... 
Bazıları onun şişman olduğunu 

söylüyorlar. Elbisesi, boyu için 
muhtelif ve hiç birisi diğerini tut
mıyan rivayetler. 

Ducolin, yorgun bir sima ile 
Sanssoies yoluna döndü. Hadise· 
ler garip bir surette facıalaşıyor-

du. Uzaklara bakarak kendisini 
koltuğa bırakh. Hatırladı ki, Mar-

telet Carintis ile çok samimi idi. 
Şimdi bu alaka, şüpheli adamın 

hüviyetini meydana çıkarması ih· 

timaline karşı kullanılmış olamaz 
mı ? diye kendi hndine sordu. 

- Carintis hempalarından bi
risinin dudaklarını ebediyen kapa· 
nuş oluyordu. 

Gece bekçisi Mathieu'yü ha
tırladı. 

- Bunda da bazı mes'eleler 
var, diyerek yumruklarmİ sıktı . 

Darbenin nereden geldiğini 

bilmek, hakikate erişmek için her 
hangi bir delil vermek. Bu halde 
müttehim cezasız kalıyor. 

Telefon ... 

settiğiniz eğlencenin kararlaştırılmış 
tarihini söylemenizi rica ediyo
rum, dedi. 

Ducolin rasgele cevap verdi : 

- Ayın sonunda tesbit edi
lecek ... Fakat, siz zahmet etmeyin. 
Eğer o vakıt Pariste bulunmazsa
nız başka bir şey tertip ederiz. 
Nezaketinizden dolayı size bir 
kere daha teşekkür ederim. 

- Perşembe günü bizimle ye
meğe gelir misiz ? 

Ducolin birdenbire cevap 
verdi: 

- Maalesef, bir kaç - gün için 
şimale gitmek mecburiyetindeyim. 
Pazardan evvel dönmeme imkan 
yok. 

- Sonu var -
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TORKSôZO 

....................................................... . ' . 
1, TÜRKSÖZÜ i 
• • • • : GAZETE ve MATBAASI : • • • • • • •.. TürksÖzÜ Gazetesi: Okuyucularına, dünyanın her tarafında ! 
• vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. • 

• • • • : . : 
• • • • : T k Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha- 1 
: Ür sözü Matbaası: rita, BllU.mum Matbaa İşlerini Türkiyede : 1 
• mevcut matbaalara rekabet eder derece- • 
1 de tabeder. 1 
• • • • • • • 

4 Birinci Kanun 

T. İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye planı 

KEŞlDELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İkincitrşrio 
tarihlerinde yapılır. 

ı 

3 
2 
4 
8 

80 
300 

1941 IKRAMIYELERl 

Adet 

" 
" 
il 

il 

,, 
,, 

" 

2000 
1000 
750 
500 
250 
100 
50 
20 

Liralık 

" 
" 
" 
" 
" 
il 

il 

2.000 
3.000 
L.500 
2.000 
2.000 
3.500 
4.000 
6.000 

Lira 

il 

" 
" 
ti 

" ,, 
ti 

• 
1 
• 
1 

~avu 
at ın 

fuııan 
alYan 

· · , tir(lliş 'rı e 
Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para hınk Uz 

• • 5 Tltlırlk~©~lYı ~not lkn~mn : 1 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunduı· sen 

ı:...--·-------------------- atılı -
1 biri . - . • • İ Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 1 

İ Mücellithanesinde Yapılır. İ 
• ...................................................... : 

~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· . ....~ ......... ._. ..... ..-. ................................ ,. 
• • i Ergirler · Ortaklığı Pamuk. i 
j Fabrikasından: 1 
i Say1n Müşterilerimize : ! 
• • 
! Muşteril~rimize ait olup k ld l . . i t a ırt m1yan çığıtler :> UzUn<lcn • 

•• fabrikalarımız işllyemiyecek bir V" • t · · t• 1 
. . . . ..zıye e gırmış ır. i 

• Fabrıkamızdll. çığıdı olan S ·ı · · · 'tl · · • . f d k 'aym mUştcrı erımızc çığı erını i 
•• hır hafta zar ın a aldırmalarını b · ti · d · • e mm1ye e rıca e erız. t 
• Çi~itlerini 8-12-940 t 'h• · · t . . 6 • • arı ıne kadar kaldırmıyanlar çığıt· i 
•• lerını harıçte ve <lahılde hesapln t t 1 k d ) ki • . . . · . .. rına u u aca epo ara na e• I 

•• d1lcccğmı ve hu yUzden vaki ol" k b tu ·f t d' • . . . • . . . ..ca u n mo.sarı a ve ar ıye t 
•• Ucrctlcrı çığıt sahıbının zimnı-.t· k d d'l v.• 'b' •v"tl · • 

b ı ... me ay e ı eccgı gı ı çıgı trın t 
•• ozu ma çUrUme ve '\.'anma · d d 1 k' ı k I • . . '. . . ., s1n an o ayı va ı o aca zarar ar i 
• çığıt sahıplerıne ıut olaca~ın1 v b d h' b' ı· t • 
• • • • • 

1 
• ı:. c u yUz en ıç ır mcsu ıye t 

• kabul ctmıycceğımızı şımdiden 1'}:' d · • • • an e erız. f 
! 1253G l-S-4 i 
• • ................................ ~.,... ..... ~.~. ' r -· -·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-.. ~ 

Acele sattık dükkan 1 
Ölü Vanlı Ahmed kızı Aliyeye aid Kapalı çarşıda 172 r.uma. 

rah dükkan sathktır . 

1 
isteklilerin mezat salonuna müracaatları ve icabeden tafsilatı 

almaları ilan olunur . 12534 3 - 6 

1941 Modeli TELEFUNKEN ve 

1941 Modeli GAROD bataryalı 
~~ ...., 

Radyolarımız gelmiştir. 

Taze Avrupa ve yerli anod bataryalarımız 
ve ~ voltluk radyo akümülatörlerimiz 

her zaman mevcuttur. 

• • • 

----------------------------------------------

1 

TÜRKiYE CUMHURİYET( 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari ber nevi banka nıuamelell"ri 

Para birik tiren lere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Z ı• ı-at i'!cdH •Jrı hnlıı< lı H ll cr ı ı ? 1i~Hııf hesc>plaıına 

en az 50 lirası bulunanlara sent'de 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşağ'ıdaki plana_ göre ikramiye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 " 500 .. ~000 " 
4 .• 250 .. l 000 .. 

40 ,, ıoo .. 4000 .. 
100 .. 50 ,, 5000 .. 
120 ,. 40 .. 4800 .. 
160 .. 20 " 3200 .. 

DİKKAT : Hcsaplaımdaki paralar hir srne içinde 50 li-
radan aşağı düşmiytnlt rr ikramiye çıktığı takdirde }'Üzde 

'10 fazlasiı~ verilecektir. 
Kuralar senede 4 dt fa, 1 Eyylui, 1 Biıiı ek ar.un, t Matt 

"" \ Hazirım tarihlerinde çt>kilecektir. 

1 

r-----------------------------------------------

ilin 
( Memur alınacak ) 

P.T.T. Umum Müdürlüğünden 
1- l farrmiıde münhal maaşlı ve ücretli mt'muriyetlere orta 

mekteb m<'zunları musabaka ile alınacaktir 

2- Müsabakada muvaffkk olanların idarenin teklif edeceği yerde 

memuriyet kabul etmeleri şarttır. 

3- Müsabakada muvafak olanlara 3656 sayıh kanun hükmüne 

~klar 

Adana Halkevi Reisliğinden: ~ to 

' an a • l 
Halkevi Resim ve Fotoğraf Sergıs ened 

~ Sim 
15 / 12 I 940 pazar günü Evimiz tar. fından bir i lıaıy 

Sergisi açılacak ve sergi 15 gün devam ed1;cektir. SergİY~ ınıT 
etmek istiyenlerin en geç 12 I 12 I 940 perşenbe günü.~· rbet 
kadar Halkevi Bü~t'suna mürac1atla eserl~rini ve~m.elerı ; tçirir 
Sergide juri heyetı tarafından derece venten 1 ıncı ve .. ~ ltıün 
Evimizce gı!çen sene olduju gibi bu sene de nakdi f11il v~ ın 
verilecektır. c b 

Resim Sergisi talimatnamesinin bu husustaki mühim f11' 

aşağıdadır: 

1 - Sergiye o Halkevinin bulunduğu mahaldeki bütjjll 

törler iştirak edebilirler. 

2 - Resim muallimlerinin veya kendi zevki ile çalı$1~1 
yaparak bu sahada kendiıini hnıtm1ş o\anların Sergiye jşll 
mahzur yoktur. 

S "d h' d·ı k . 1 . ' Ltstıir· ·ha 3- ergı e teş ır e ı ece resım erın mevzuu seru r 
~n k 

4 - Yağlı buya, sulu boya, pastrl, guvaş, ofort, tahta e"° k, d 
gr vür,a kara kalem,desen gibi resim san' atına dabil her ~ ~~dd 
teşhir edilebilir. . ,ı huhr 

5- Teşhir edilecf'k resimlerin doğrudan doğı uya tab1
'. ba 

pılmış olması lazımdır. Kartpostaldan ve ya he hangi Lir 0
'
1 ~ •tlat 

yapılmiş kopyalar ve büyütmeler kabul elunmaz. ı~0lla 
·ş 'Cek 

6- Serginin küşadından bir gün önce ka 1·ul t'dilıfl'dt albıy 
arasında Jüri bir St'Çffi~ ~ap~r ve . dereceler ~t"rİr'. Bu jdı' t, F'il 
teşhir esnasında rserlerın uzermdc br etıketle go .tenhnel 

ı1 

7- Derece alan eserler 19/Şubat/1941 i t;ıkip ederı P,q 
halkevleri açılışı yı!dönümünde Ankara halkevi s .. lorıuod" e ~tler 

~ . 
olan halkcvleri umumi resim sergisinde teşbır edı1mtk 1,r ~ ~i 
mükafatına namztt oimak üz~re nihayet 1-Şulıat-194 1 Jıf• tap 

Cumhuriyet halk paıtisi genel sekreterleğirıe gö ıderilCJ1clı I tar 
. tı ~ a 

8 - AnkaradakHalkevleri Umumi rrsim sergisi jüris• ~~ . Pe 
,I~ ısta 

simlerarasında ayrıca bir s•çm~ yapmak, smat bakıcnıll t s 
• . • 111' onr 

sergi için zayıf .,bulduğu eseri en reddetmek sela hı yetınt ~ ~Sınd 

9- Halkevieri umnm tf'sim sergisinje 1 inci, 2 inci, S J tanıa 
üncü 5 irıci dereceleri kc.zman eser s1hibluinc aldığf'ı t 

' • 8 
göre bir para mükafatı verilecektır. Buna muka 1 il mü~3 bu 
eserler Partice bediye olarak kabul olunabilir . ~\~ktrıa 

· d E · · d b" f f · · d c.1'
11 

tan Aynı zaman a vımız e ır otogra sergısı e a ~ ko 
sergiyear.cak fotograf amatörleri iştirak edebilir. 'rııış 

A 3 x b' dırıd' ~lisü Sergiye konacak fotografiarı asgarı l 18 e a 
1 

Çe.hr 
şarttır. rt~ 

Beğenilecek eserler için nakti mükafat veriltcek ve ~e f~olin· 
ıJll 1 

zanan totografler Ankara Halkevinde açılacak umu ,1~• 1, ha 
sergisine gönderilerek orada da kazandıkları taktirde aY ı:>rt 

ı . 
mükaf alacaklardır. şı 

t 

T elefunken - Mende - Garod 
Radyoları Adana ve havalisi vekilliği 

göre 15 lira ~s\1. maaş veya 60 lira ~cret verilı:cektir. ı -------------------
4 - istek lılenn 788 sayılı memunn kanununun dördüncü mad- ı 

de~indeki şaıtları haiz olmaları ve devlt.t memuriyetine ilk dtf'a 

ııya 

çık 
ilk 

ış K TiCARETEVi 

Asfalt Yol, Burduroğlu fabrikası civarı Nö: 71 
Telefon : 80 - Telgraf : Işık - Adana 

12499 7~7 

gireceklerin Otuz yaşını geçmemiş olmaları lazımdır. J 

5- Musabakaya girmek istiyenlerin 20-12 940 giinü akşa· 
mına bdar dilı kçe ve evrakı müsbiteleriyle birlikte im1 ıhanların 

icra olunacağı P.T.T, merkez müdürlüklrrine muracaat et meljdir. 

6- Müsabaka her Vılayette P. f.T. Merkez Müdürlüklerinde· 
23-12-940 tarihine müsadif Pazaıtesi günü saat 9 da yapılacak 
tır. 26-27 - 29 - 9 - 11-19 12520 

Abone ve İlan 
Şartları 

Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 ,, 
Üç aylığı 300 ,. 

Aylık ta abone edilir. 

ilanlar için idareye 
müracaat etmelidir. 

' CUNDWK CAZE'T1 -

Sahip ve BaşrnubÔ 
FERiD C ELAL O 

. -M'ii 
Umumi Neşrıyao\;1-

MACID G 
.. KSÔı 

Basıldığı yer: TUR 

ı.il gi 
'laly a 
bir 
~ôıı 
\it 


