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htkilimiz Saydam 

Q,,. 
"'" aeyahatlerlnde 

Ptt.,oı kuyusu ba,ın
cı, 

bir mütehass11-

litı 1 z a h a t alıyor 

~llbuı gazeteleıi de 16 taıihli 
lıı~;111da Galatta Alman ve Sov· 
t~11~tı atasında bir m~sademe 
~Qkt· londra haberlerine al fen 

1 , oJdır. Tas ajansı }Ukaııda ya
~-'ıl ıııı bütün bu haterleıin L<at'i 

Sız olduğunu beyana mezun-

. 
• . 
• i . • . 
• 
• . • . • . 
• 

Nüfu~ Sayımı bu sabah 
saat sekizde başhyor· 

Sayım Ankara Radyosunda istatistik Umum Müdürünün bir nutkiyle 

başlamaktadır. Ankara Radyosu bütün gün neşriyat yapacaktır 

lhtikarla mücadele ve fiyat mura- • 

Üstiin'ün riyasetinde dün bir toplan
tı yapmıştır. Belediye•reisi Bay Ka
sım Ener, iş Dairesi Müdürü Bay Ke· 

mal Hakgüder, ticaret odası umumi 

katibi Bay Taha Toros ve tüccardan 
Bay Fevzi Dural'dan miiteşşekkil 

rniilİr. Bu işe memur edilen kimselere 
selahiyet veren komisyon "Türksözü,, 
nün şehirde vukua gelen ihtikar vaka
larına ait neşriyatını da nazarı dikkate 
almıştır. Komisyon icab eden direk
tifleri vererek ihtikara karşı şiddetli • I 
tedbirler alındığı öğreilmişlir. 

Umumi Nüfus Sayımı bugün bü
tün yurtta en geç saat sekizde baş· 

lıyacaktır. Dün de yazdığımız gibi 
Sayımın bittiğini şehrin Saat Kulesin
deki canavar düdüğü bildirecektir. 

Şehrimizde dün gece yarısına ka
dar çarşılar açık kalmış ve halkımız 
ihtiyaçlarını temin etmiştir. 

Bu sabah saat sekizde radyoları· 
nızı açınız. Saat 8,03 de İstatistik U-

mum Müdürü, Umumi: Nüfus Sayımını 
bir nutukla açmaktadır. Ankara Rad
yosu sabahtan akşama kadar zengin 
bir programla faaliyette bulunacaktır. 

Sayım gününe ait radyo programını 

içeride bulacaksınız. 

Kuvvetle tahmin edildiğine göre, 
umumi nüfusumuz on dokuz milyonu 
aşmış bulunacaktır. 

lngiliz - Mısır 
münasebetleri 
Kahire : 19 ( A. A. ) - Harbiye 

nazın Edenin Mısır seyahati, İngiliz · 
Mısır teşriki mesaisinin teeyyüdüne 
ve memlekette görülen sükun ve iti-
mad hissinin takviyesine hizmet et· 
miştir. iyi malumat alan mahfillerden 
verilen malumata göre , Mı -ır parla
mentosumın 12 ikinci teşrinde yapı

lacak olan içtimaı siyaset adamlarına 
İtalyanların Mısır topraklarına nüfu· 
zundanberi tahaddüc; eden vaziyeti 
gözden geçirmek için ilk fırsatı ve
recektir. Hükumetin şimdiki vaziyetin 
arzetti~i tehlikeyı gözden kaçırma· 

dığını kaydetmek lüwmsuzdur. Mem· 
leketin iktisadi şartlarını hükumet sı· 

kı bir surette nazaret altına almıştır. 

Pamuk üretme müessese 
to rakları genişletildi -r • 

151 
Roman yada 
son vaziyet 

Petrol nakliyatı meselesi 
ve bazt tezahürler 

Bükreşteıı bir görünüş 

Bükreş : 19 (a.a) - Bükreşte tıb 
ki~ya Laboratuvarlarının duvarlarına 
aşağıdaki ibaralerrni taşıyan kağıdlar 
yapıştırılmıştır: 1 

" Kahrolsun Hitler! Yaşasın İngil
tere!,, Bütün işçi Romenler lngilterenin 
zaferini temenni etmektedirlar. 

Polis tahkikattan sonra bu kağıd
ların, Laboratuvarların akıl muvazene
si eksik olan bazı kadın müstahdem
leri tarafından yapıştırıldığı bildirilmiş-

Bu sene teksir işlerini genişlet. 

mek maksadiyle Abtioğlu köyünde 

tekrar 5,000 dekar arazi isticar e· 

derek faaliyet sahasını tevsi etmiş 

olan Pamuk Üretme Müessesesi 

6,000 dekarlık ı: kim yaparak 400 

bin ki o küt:ü pamuk elde etmiştir. 

Müessese nadaslarına devam etmek. 

te ve m•vsirn işlerine büyük 1:-ir ö 

nemle hız vermektedir. 

Polonya' da 
katliam ' • 

Londra : 19 ( A. A. )- Polonya 
hududlarından Polonya ajansına ge· 

len haberlere göre, Alman işgalinrle 

bulunan arazi dahilinde beş bine ya-
kın Polonyalı Gestapo tarafından idarn 

edılmişlir. Bu idamlar sadtce Varşova 
muharebelerinin bir mukabelei bilmi

silini teşkil etmektedir. 

SA~FA 

ÇIKAR 
tir. I 
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YENi NEŞRiYAT 

GÖRÜŞLER 

A dana halkevi tarafından çıka-

rılmakta olan "GÖRÜŞLER,, 
Mecmuasının 28 inci sayısı çıkmış 
bulunuyor. Bu güzel mecmuayı bu 
defa gerek münderecat ve gerek 
tabı itibariyle daha olgun, daha nefis 
bulduk. Bu sayıda, Halkevimizin genç 
elemanlarının muhtelif mevzularda de
gerli yazılarını bulacaksınız. Görüşlerin 
28 inci sayısını renkli, nefis bir kapak 
süslemektedir. 

"Görüşler,,in fiyatı her zamanki 
gibi 10 kuruştur. Gazete bayilerinden 
yann ~bu mecmuayı aramanızı tavsiye 
eder, Halkevimizi tebrik ederiz· 

Havacılık ve Spor 

Havacılık ve :spor mecmuasının 
273 üncü sayısı çıktı. Havacılığa aid 
güzel resımler ve yazılarla dolu olan 
hu mecmuayı tavsiye ederiz. 

İlk Öğretim 
JLK ÔGRETJM Mecmuasının 55 

inci sayısı çıktı. Bu sayı bilhassa köy· 
)erde kültür faaliyetine aid ropörtajlar, 
resimler ve umumi maarif hayatımızı 
tebarüz ettiren yazılarla doludur. 

ltalyaya ihracat 

yapılabilecek 
İstanbul : 19 ( Tüıksözü muha· 

birinden )- Türk • ftalyan kli.ringi 
tamamen lehimize dön ınüş oldufrun · 
dan ve İtalyanların iki milyon küsur 
liralık borcu ödendiğinden 1 tal yadan 
ıihracat mallarımıza karşı talebler 
fazlalaşmıştır. Bu talehlerin bir kıs· 

mı kliring yoluyla diger kısmı da 
serbest dövizle olmaktadır. 

Ticaret Vekaleti bu vaziy~ti na· 

zarı dikkate alarak ltalyaya kliring 

yo iy e balık, nohut ve yumurtanın 

ihracına müsaade etmiştir . Ancak 

bu ihraç maddelerinin lisansları Ti. 
carct Vekaleti tarafından verilecek· 
tir . 

ltalyaya serbe~t dövizle ihracat 

yapılabilecektir . 

Petrol ve müştakları 
talimatnamesi 

Gümrük ve inhisarlar Veka1eti 

Türkiyede bulurıan petrol ve ınüş. 

taklarına m<1hsus antrepoların tabi 

olacağı şartlara v~ buralara ithal 
ve bu;alardan ihraç edilecek pet· 

rol ve müştaklarm•n gürıııük mu 

amelelerinin nasıl yapılacağına dair 

bir talım:ıtname hazırlamıştır. Ta 

limatname gümrüklere teb iğ edil· 
miştir. 

İlk okulu bitirme 
djplomaları 

iık okulu bitirme imtihanına okul 
dışında girip kazananlara nümuneye 
uygun olmak şartiyle ilk okul me· 
2uniyet dip1om3sı verilm~si karar· 

!aşmıştır. 

~ Bu yıl t7 5,506 hektar~ 
~t~r=;ğ;·pamuk ~kildi~. 

Ziraat müdürünün "Tiirksözü,,ne beyanatı 

Ziraat müdüıümiiz Bay Nuri Av.] 
cı, bölgemiz'n zirai "·eziyeti hakkın· 
da kendisinden malumat isteyrn mu· 
habirimize : 

"- Bu yıl bö'gemizin zirai vaz'i 
yeti şayanı memnuniyettir,. Demiş 

ve şu izahatı vermiştir., 

"- Ba yıl 175,506 hektar pa· 
muk 2iraatı yapan Adana çiftçileri 
30,299 ton, yani 151,495 balya pa· 
muk alacaklardır. lçel vilayeti ile 
birlikte ekilen pamuk yekunu 
223,936 hektara baliğ olmuştur. 

Bu hesaba göre Adana ve İçel böl
gelerinden bu yıl alınacak pamuk 
mahsulü 193,630 balya olacaktır. 

Bu miktarı ton olarak hesaı, edecek 
olursak şu rakkamı buluruz: 38,726.,, 

Muhabirimizjn çe~itli mahsullere 
ve selektör f c1aliyetine dair sualine 
ise, kıymetli ziraat müdürümüz B. 
Nuri Avcı cidden memnuniyeti mu· 
cib ma'umat vermiştir: 

"- 490365 Hektar arazide ye· 
tiştirilen 35 çeşit mahsulün 550,7181 
tonu bulacağı kuvvetle memuldur. ~ 
Bu seneki ekim fazlası geçen seneye 
nazaran 35,757 hektardır. " 

" Selektörlerimizin faaİiyetine 
gelince : hasad ayı olan Eylul içinde 

241,319 kilo buğday, 31,100 kilo 1 
arpa ve I 09,000 kilo yulaf olmak 1 

üzere 381,419 kilo tohumluk bubu· 
bat temizlenmiştir" 

1 

r .................. - .. --~ 
' ' 
f Köylümüze tohumluk f 
İ tevzi ediliyor : 

! Bazı vilayetlerin köylu için t 
ıuzum gösterdiği tohumlukbrın 

1 
mahallerince temini ve hemen 

* köyluye tevzii için Ziraat Yeka-
* b:i ı.azı~ ~elen talısisatı ve e- $ 1 mırlerı vılayetlere göndermiştir. t ...... -------.... _ .. ___ .. 
Ankara Demirspor kulü· 
bünün şehrimizde yapa- · 

cağı Maçlar 

939 se 1esi Mili K'une maçların · 
da en iyi de•eceyi alan ve halen Arı· 
kara Şild Vı! lıklerinin b~ş n fa gi l~n 
Ankara D~m;n:por Kulübü fu:Jbol· 
cuları, ş hrimizde yeni ttş~kk i.il eden 
Adana Dem"rsporlu aı kadaşlarını 

resmen ziydret etmek üzere Cüm 
huriyet Bayramında 25 kişilık lir ı 

k.ıfıle ile ş • h • imize geleceklerini ev
velce yazmıştık . 

Öğrendiğimize göre Ankaralı 
fudbo1cular ilk maçlarını 2-11 948 
Cumartesi günü Adana Demirsp()r \ 
Kulübü ile, ikinci k ıtş•laş nalarını da j 
3 - 11-940 p:ı:zar gürıü Adana 
muhteliti ile ş ~hir stadyo .nunı:ia ya
pacaklardır. 

Muhte'it bkı-nırnızla Adana De. 
Ziraat mücadelesi 1 mirspor futbo'cuları tu temaslara 

Adana bahçelerinde Ey fil ayı l bir hazı~~ı~. o'm 1k üzere. 27 - 1 _ı - .40 
1 

içinde 4098 Narenciye ağacına 299 ! pazar gı.ınu aralarınd ıkı hususı bır j 
kilo Volk sarfedilmek suretiyle Kıi-I maç yaçacaklardır. 
zomfalus mücadelesi yapılmıştır.Mez ı Aııkualı futbolcular n şehrİ'.llİZ· 
kur müc:ıdeleye Kozanda da devam j de yapıcakları bu iki tem ıs m 1hitte 
edilerek 13980 ağaç ilaçlanmıştır. ş'mdi1eı bir alaka uyandum ştır. 

sa. 
leketim~zde 
O isi ur 1 

bir 
yor 

'.liraat lisesi kadrosuna 

alınan talebeler 
Bu yıl şehrimiz Ziraat lisesine 

alınacak talebeler arasında ziraat 
kısmı ile · makinist kısmına alma· · 
cakların srçimi yapılmış ve netic~de 

orta mekteblerden " Pek iyi ,, de

recede mezun o1an talebelerden 41 
talebe ziraat ve 30 talebe de maki

nist kısmına alınmıştır . Bu suretle 
mekteb mevcudu 91 i ziraat , 33 ü 
makinist olmak üzere 144 e yük
selmiştir. 

1 Süm t> rbank pamuk'u ve yünlü 

1 

fabrikaları mamulat ve mensuc:ıtını, 

1 
iplikler de dahil olduğu halde , tek 

elden satmak için bir "Satış Ofisi,, 
tesisine karar v.:rmiştir. 

Ofisin merkezi lstanhulda ola· 
cak ve faaliyet sahasına gôre diger 
büyük vilayetlerimizde yavJş yavaş 
şubeleri açılacaktır. 

Sümerbank fabrikalarının ima· 
latı tamamiyle bu ofıs vasıtasiyle 

tevzi olunacak, böylece yerli men· 
sucat üzerinde ihtikara meydan ve 
rilmiye,,c~ktir. 

İhtikar Suçtol 

Dört Bakkal Mah1'e 
tf /ı 
Yal 

Bir kilo toz şekeri 38 !a 
satmakları ic1p ederken 39 
satmak suretiyle 'ihtikar r• 
suçlu saathane civarın ~a ba 
ri ikiz, Bayram Çimeli döşe 
hallesinde bakk:ıl Mustafa 
ve milli Mensucc.t f ibrik ası 

Süleym m GizPp adliyeye 1: 
ler ve duruşm1lar1 yapılaP 
ker mühtekiri bakkıl tevkif &ijkre 

raı. 
!erdir. "' 

arı 

Ağırceza mahkefll içiıı 
tlıtıtkt 

azası Kenanın "e ~ter 
'tbtb 

Mezunen lstanbulda bul# ·~ic 
rimiz ağırceza mabkeme~i 8 ~ 
Kıonan Kalbsüz'ün vefat ~~ti~ k: 
alınmıştır. Muhitine kendısırıı1 miş olan merhum Kenan 1'• 
kederli ai)esine Ve! mrslek ' 
!arına baş s ıglığı dileriı. 

' 
Fahri Uğurlu aile51

, 

dostlarına teşek~ 
·~ Babamız Fahri Ugurlo il 

tı dolayısiyle uzaktan te1 

mektubla, yakından bizzat 
ze candan iştirak ve bizi te 

taziye eden v~ cemze töıt~ 
tiralc lutfuoda bu1unan f11ıl 
dostlarımıza candan teş~kkÖ 
zi ayrı ayn iblağa imkan b~ 
ğımızdan muhterem gıızetef11 

vassutunu ri·:::a ederim. 

Ailt'sİ namıo•' 
Tahsin IJ~~ 

Bölge sao'at 
imtihanında 

kazanamadı 

fJ l v·ıA ' ' d 13olf 
L u yı ı ayetımız e 

at oku lariyle Usta inşaat 
b' 

sınavına gıren taleb~lerdeO 

muvaffak olamamıştır. 

M hk 
. . . eı 

a eme reısınıfl , 
. kit~ gıren hırs . zın mah v 

·ı . eı~ 
Ağırceza mahkemesi ' 1 ~ ı 

Şükrü Esen'ın evine hırsıı 1 

mak maksadiyle girmekte./ 

tellal Emin oğlu Muzaffer b'/ 
liye ceza mahk !mesi tarafı 
kif edi mişdir. 

bir 
tı. 

~di 

lop 

,\ lıy 

ŞEHiRDE HAV~~ ~~~ 
Şehrimizde dün gökyiiı" 

hava hafif rüzgarlı idi. 6 
En çok sıcak gölgede 2 

ceyi bulmuştu. 
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12 Abone Şartları 
A. 

1 
Aylık 1 ~00 Kuruş 

yık d:ı abone yapılır 

~~lJış nwmlclıctler için 
0ne. bedeli degişmr.z 

>'<llrıız posta masrafı 
zammedilir. 

2 .~ /tanlar için idareye 
'lıuracaat edilmelıılir . 

lllanyada son 
vaziyet 
(Birinci s:ıhife<len :ırtan) 

~eş : 19 (a.a) - Almanlar ilk 
a 2'ayrellerıni pek ziyade ih· 

~· Olan petrol veya istihsalini 
ın Romanyanın islismanna tek-
kttdirler. Seferberliğin ve son

ltblcthisin ve toprak {değişmeleri· 
tb olduğu nakliyat zorluğu do· 
Romanya petrol istihsal gün
Vağona dü~müştür. Depolar 

kadar dolu ve nakil hatları da 
n Yilklü olduğu için istihsalin 

karar verilmesi, yıllık istihsa· 
llıiJyondan dört milyona düşür
: l' una bu sene de lceçen sene· 

temamen dolduğu takdirde 
daha az olacaktır. 

, terede sığınaklar için 

)onlarca karyola 
ra : 19 ( A. A. ) - Emni· 

'tqrcti, sıtınaklarda kullanıla 
~ karyolalar için 12000 ton 

~is etmiştir . Bu suretle 

~.OO(J karyola imal edile· 
"vcfce sipariş edilen l 000000 

karyolanın teslimine bugün 
~acak ve bir ay içinde ikmal 
tkr 

lt, Ayrıca birçok karyola 
Veriln.· t. ... ış ır. 

ıngiltereye 

dünkü baskın 
Londra: 19 (a.a) -Hava ve da· 

hi ıi emniyet nezaretlerinin bu sabah 
ki tebliği: 

Düşman dün gece de memleket 

üzerine taarruzlarda bulunmuştur. 

Gece bastıktan biraz sonra başla

yan ve sabahın ilk saatlerine kadar 
devam eden taarruzlara daha küçük 

mikyasta olmak üzere sonradan tek 
rar başlanmıştır. 

Taarruzlar büyük bir saha üze
rinde vuku bulmuşsa da bilhassa 
Londra ve meıkezi lngiltere hedef 
tutulmuştur. Londra bölgesinde 

yanğın ve infilak bombaları gelişi 

güzel atılmış evlerde ve mağazalar 
da hasarlar olmuştur. 

Bir tndüstri merkezinde de ha

fıf hasar vardır. Bir ıı,ıikdar ölü ve 
yaralı olmuştur. Bunların sayısı ge 
c;en gecelerdckine nazaran az.dır. 

lngiltertnin merkezinde ve bir şehir 
üzerine atılan bombalar evlere, ma
ğazalara, ticarethanelere hasarlar, 

Yanğınlar çıkmış fakat sür'atle sön· 

dürülmüştür. Sahillerde de dahil ol
mak üzere diger mıntakalarda ve 
keza lngilterenin cenubi şarkiıinde 
münferid müteaddid · yerlere de ta· 

anuzlar yapı 1 mıştır. Az !nsan yara· 

lanmış ve ölmüş, hasar da az ol 

muştur. 

Ruzveltin nutku 

Vaşinğton : 19 (a.a) - Ruıvelt 

bir Slovak heyetini kabul etmiştir . 

rtr~; Of4N ~Af)f 
il• D • AVID OARNETT Çeviren: NEVZAD G0YEN 

b· Tilki yavrulariyle mümkün olduğu kadar az görülmek için 
Uıt köylü geçtiği zaman mükemmel surrette saklanmayı öğrenmiş
td·E.n garibi B. Tebrick iki büklüm olarak yüriimeyi de itiyad 

1 
1nnıişti. Hemen hemen dört ayakla yürüyor, hazan ellerini 

cıPrah koyuyor. Bilhassa bir tepeyi çıkarken .. 

b· Bazan da onlarla beraber ava çıkıyordu. Tavşanları 
ıı~:ıt kendisi kaldırıyor ve o suretle çeviriyordu ki, zavallı 
ayı.anlar tilki yavrularının kucağına düşüyordu. 

11 
Bundan başkn daha bir çok şekilde onlara faydalı o· 

Yordu. Mesela: ağaçlara tırmanarak yavruların bayıldığı gü
()~~~ yumurtalarını çalıyor ve yahut yine onlar için bir kiıpi 
d Uru yor ve bu tilki yavruları ağızlarını yaralamak tehlikesin· 
b~n kurtuluyordu. Tilki yavruları da ondan insanlara mahsus 
~:ıı dö7.ine kurnazlık öğrenmişlerdi ki, bu k~na:dıklar umumi-

e (tilki hocanın) terbiyesine dahil değildir. 

Bir akşam arı kovanl:ın olan bir köylünün yanına iitti 

/ --............. -.... ·~ 
İngilterede ölenlerin 1 

Bilançosu 
Loodra: 19 (A.A .) - Hava 

akınları neticesi olarak İngilte· 
rede l lazir:ında 78, temmuzda 
258, Ağustosta 1075 kişi ölmuş 

Ulr. E.rlO.l için verilmiş olan ra· 
kamlar: Ölenlerin yekftnu 8365 
e varmı;;tır. Yaralıların mecmu 
:ıdedi 1235~ dir. Bunla.rm 155 i 
haziranda, 521 i temmuzda, 
J :ZG 1 i ağustosta yaralanmıştır. 

Eden Türkiyeyi 

ziyaret edecekmiş 

Milli Şefin ziyareti 

Ankara : 19 (a.a) _:_ Şefimiz Yoz. 
gad Lisesi resim sergisini ziyArct 
etmişlerdir. Şef sergiyi beğinmişler
dir. 

Birmanya yolu ile 
nakliyata başlandı 

Çungkiı:g : 19 ( A. A. ) - Çia 
gazeteleri liirmanyı )olunun tekrar 
açıldığı hakkındaki haberi muazzam 
başlıklar altında neşretmekle ve bu 
hadisenin eh :mmiyetini bqmakalcr 
lerinde tebarüz ettirm·ktcdirler. 

Roma : 19 (a a' ) - Sof yadan gelen 
haberlere göre, lngiliy harbiye na· 
zırt Eden Türkiye ve Yunanistam 
ziyaret edecektir. Bulgaristanın hat 

ve hareketi dolnyısiyle Jngiltere be· 
yanı teessüf etmtştir. 

Münakafit naz.r muavini Birman· 
ya yolunun tekrar açılmaaı müna· 
sebetiyle yaptığı beyanatta bunun 
Japon tayyarelc.rinin taarruzlarına 
karşı müd. f aası için icııb eden ted· 
birlerin alındığını bildirmiıtir . Yol 
boyunca icabında dl"rhal tamirat 
yapılmak için malzeme yıtılmış ve 
bava müdıfıa h.tıryaları lconul
muıtur. Münakalit neureti nakli· 
yatı açtırmak için mühim tahsisat 
ıyırD1Jştır . Çcmberlayının yiğeni as

keri vazife başında öldü Laşyo : 19 ( A. A. )- Birman· 
ya yolu ile gitmekte oJan kam
yonların büyük bir k1Sm1 benzin 
naldetmclctedirkr. Tayyaıe motor· 
lariyle makine aksamı bulunmakta· 
dır • 

• 

Londra : 19 (a.a) - Çember· 

layinin yiğcni bir muharebede öl. 

müştür. 

lngiliz muvaffakiyetleri 
Ncvyork : 19 (a a) - Akdeniz 

deki muharebeleri mevzuubahscden 

gazeteler, lngiliz gemilerinin muvaf· 

fakiyetini tebarüz ettirmektedir. 

Türk Hava Kurumuna 
aza olunuz 

....................... 

Alman üslerine akın 
küçük mikyasta oldu 
Londra : 16 ( A. A. )- Reamen 

bildirildiiin• göre , havanın muJıa
lefeti dolayısiyle dün geceki lngiliz 
bava kuvvetlerinin bombardamaa 
hareketleri daha küçük mikyasta 
yapılmıştır. Garbi Atmanyada deniz 
hedefleri ve bir alaminyom fabri· 
k111 üzerine taarruz edilmiştir, 

ve daha evvel içindeki arılan öldütdükten sonra bir kovau sa

tın aldı. Çünkü, B. Tebrick tilki yavrularırun ekseriya yabani 
arı kovanlarından bal peteklerini çıkard.ıklaıını gömıiiftü. Bu 
bal dolu kovan yavruları için hakiki bir ziyafet olmuştu. Büyük 
bir oburlukla ağızlarını, burunlarını bal peteklerinin içine sok
muşlar ve doya doya yemişlerdi. Son lokmayı da bitirdikten 
sonra, kovanı parça parça ettiler. Ve sonra saatlerce tallı U•t
lı dilleriyle yalayarak temizlemekle meşiul_oldular . 

O gece B. Tebrick onlann yanında uyudu. 
F a k a t , yavrular onu bırakarak eve iİtmişlcr-

di. Sabahleyin uyandığı zaman vücudunun sotuktan 
kaskatı kesildiğini iÖrdük. O kadar acıkmıştı ki, bayılacak 

gibi idi. Herşeyin üstünü beyaz bir bu~u bürümüştü. Orman
larda bir sonbahar kokusu vardı. 

Ayağa kalktı. Yorgun Mielclerini cMeriyle o~du ve eve 
doğru yollandı. 

Yaz bitmişti. B. Tebrick ilk defa bunun farkına varmış 
ve hayretler içinde kalmıştı. Kendi kendine, yavruların sür'atle 
büyüdü~ünü:ve artık her cihetten hakiki birer tilki olduklarını 
düşiindü. Mamafih onların henüz mavi gözlü kara kara yavru· 
!ar oldukları zamanı düşününce kendisine daha dün gibi ıreli· 
yordu. Bütün bunlar onu istikbali düşünmeğe mecbur etti. Ve 
evvelce de daha bir kerre olduğu gibi, karısının ve çocukla· 
rının ne olacağını düşünmeğe başladı. 

- lonu Var -
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ASRi Si NEMA 
. 

ı;UVARr DA ,ATiNE 
8.45 BU AKŞAM 2.30 

Sinema dünyasının büyük facia artisti 

Wallace Beery 
SiNEMA ALEMiNDE BiR HARiKA YARATTI 

. 
EVLAT' ASI 

Baş Çavuş Meden 

Büyük ve yüksek bir aşkın romanı ... Aşk ve güzelliklerle 
süslenmiş nefis bir mevzu ... Baştan nihayeıe kadar 

heyecan ve maceralarla dolu şaheser 

fJaveten : 

JOHN VAVNE' nın 
Rugiine kadar yarattığı heyecan ve sergüzeşt filmlerinin 

en güzel ve en heyecanlısı 

• 
intikam Yolunda 
-

Bugün gündüz matinede 
Tuzak - 3 Silahşör Tayyareci 

Satlık ev 
istiklal mahallesinde her türlü meyveli ağaçtan ibaret bahçe içerisinde 

iki katlı elektrik ve su t~sisah mevcud 3 numaralı ev satlıktır . Talibler 
Hankurbu mahılleıinde 202 evde Bay Cemal Kalamana Veya müsteciri 
Bay Siyamiye müracaatları • 12423 18-20-22 

Hemşerilerimizin Nazarı dikkatine 
Evvelcede gazetelerle ve münasib vasıtalarla ilin edildiii vechile saat 

kulesinden çahnacak canavar düdütü düşman tayyareleı irıin şchire gelişi. 
ne ve şehirde alarm yapılmasına iıarct olarak tahsis edilmiş ve başka 
makaadlarla çalınması menedilmişti. 

Birinci teşrinin yirminci pazar günü nüfus sayımı yıpılacatından halka 
bir kolaylık olmak üzre yılınız o gün için ıayımın bittijini yaymak mak· 
aadile canavar düdütü bir def aya mahsus olmak ve f asılaaız devam et· 
mck üzere düdük çalacakdır. 

Bu düdütü işiten halk sayİmın bittiğini anlayacak evlerinden, ve bu
lundukları yerlerden sakata ve dışarıya çıkacaklardır: 

Sayım gür.ünden bışka, gün veya ıecelerde çalınacak canavar düdü
iünün mutlak~ havı teblike1ine işaret olduğunun bılkca unutulmaması 
icab eder. 12420 

ilin 
Adana Askeri Satınalma Komisyonundan 

1 - Adana Garnizonunun senelik ihtiyacı için (24,000) kilo sade 
yat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen Bedeli (34,200) 
lira ve muvakkat Teminab (256S) liradır. 

2 - $artnamesi Ankara, lstanbul Levazım amirlikleri ife Adına As
keri satınılmı Komisyonlırındı her gün görülebHir. 

3 - Eksiltmesi 4 - 11-940 Pazarteıi günü aaat 10 da Adanı 
Askeri Satınalma komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin kanuni evsafı 
haiz olduklarını dair vesaikle birlikte Teklif mektuplarını tayin edilen 
11ıtten en i'CÇ bir saat evvel komisyona vermeleri lazımdır. 

12398 9 - 15-20- 25 

,,. 
· Doktor Muzaffer Lokma 

Seyahatten dönmüştür ve her gün muayen« 
hanesinde hastalarını kabule başlamıştır . 

- - - • 
1 İlan 

1 rao T O lıt0Gft.AMI ~ ı i Seyhan Vileyeti fsk 

20-10- 1940 Pazar 

Genel Nüfus Sayımı Gününe 
Ait Hususi Program 

8.00 Program , Saat ayarı 
8.03 Konuşma: (istatistik Umum Mü· 

dürü Bay Celal Aybar tarafın
dan Sayımın BaşladıQ'ını bildi· 
ren hitabe.) 

8.15 Ajans haberleri 

8.30 Müzik : Riyaseti cumhur 
Bandosu. 

9.15 Ev kadını Saati - Yemek. 
9.25 Müzik: Hafif ve Neş'eli par

çalar. 
10.00 Çocuklara Karagöz 
10.45 Müzik: Münür Nurettin Kon· 

seri. 
11.45 Temsil: Gülünç Kibarlar 
12.30 Prorram, saat ayarı 

12.45 Müzik : Radyo Salon Or
kestrası 

13.15 Müzik: Halk türküleri ve o· 
yun havalan 

13.30 Müzik : Fasıl heyeti 
14.00 Temsil: İzdivaç Kulü ü. Rad

yo Temsil Heyeti T arafmdan 
14.45 Yakın Tarihten Sesli Hab· 

ralar. 
15.05 Müzik: Radyo Caz Orkestrası 
lS.30 Müzik: Geçit konseri 
16.15 Müzik~ Dütün Türkülori. 
16.30 Elde Edilen Sayım Neticeleri 

lıanı. 

16.45 Müzik : Marflar. 
17.00 Saat 20. de Tekrar Neş· 

riyala Başlamak üzere Kapa · 

"''· 20.00 Ajans haberleri 
20.15 Müzik: Fasıl Heyeti 
21.00 Elde edilen sayım neticeleri· 

nin ilanı. 

21.10 Müzik: Türk Müzik Birliği ko· 
rosu. 

21.40 Temsil: Madame Butterfly. 
22.80 Saat ayarı, Ajans 
22.50 Yarınki pragram, ve Kapanışr 

Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 

Hav• kuvvetlerlmlzln ça
l•lmaa1na yardım ediniz 1 

• 
Bu gece 

Nöbetçi eczahane 

Halk Eczıhaneai 

Tırauı Kıpusunda 

• 

Müdiriyetinden : 

Saimbeyli oı manların".lan t 
edi'ectk 7500 metre mikabı k 
ttnin 1 S - 10-940 taı ihinde 1 

si mukarrer olduj'u halde tılip 
madığından tksi'tme S - 11 

tarihinde saat 14 te iskan Miid" 
tünde yapılacaktır. lstekl i leıin 
tı muayyeninde müracaatları. t2 

ilan 
Adana birinci icra 

murluğundan: 

Bir borçdın dolayı Ahmet 
rın Güvencin haciz ettirdiği ve 
Asri Sinema civarında de • •-" 
bu'unan bir adet müstamel r;- t 
mag traktöri ile pullutunun -~ 
yıpılıcağından birinci ırtJ"'ı ~ 
23-10 - 940 çarşamba ve · 
artırmada 26-10-940 cuın 

günü saat 10 -12 de Adana 
diye mezad salonu önünde ı~ 
brma ile satılacaktır. Talip ol_ ... .,.. .. 
mezkur gün ve saatda orada 
bulunmaları fazla tafsilat almıkti 
teyenferin satış gününe kadar 
ci icra dairesinin 940-786 il 

rıh dosyasına müracaatları iliO 
nur. 12430 

CiNSi 

O't& 

Ma. p_a_r.,....la.....,ğ'-ı 4!), 75--

M&. temiZf 47 
Kapımal-ı - 60-=---

Y:-Pamugu 45 ı 47 
Klevland l -56 ___ 6Ô 
Swıaam 17,50 1__!9 

K.buiday 00 ~ 

autday To. ı-----ı--
1. 5,75 

11 yer ı 
Arpı l-""4,'--50 __ _ 
~ulaf 4 

19 10 I 1940 
Kambiro ve para 

lı 8ank••""•0 almmıfur . 
-u;;; - ı-
Rayiımark 
frank ( fl'IDllZ ) -O 
Sterlin ( infiliz ) __[ 
Dolar (Amerika) 129 
frank ( laviçre) 00 

Umumi nqriyat 

Macid Güçlü 
Adına Türkaözü Mıtbaall 



Işıklı göl 
:nıanya ile fsviçre arasında bu 

be Unan Konstans gölü dünyanın 
\ ~tak ve ayni zamanda ziyadar 

201~ 
q u olmakla meşhurdur. Suyu· 
ta!hı muazzam bir projöktör 

ıe:•ınj görmekte ve kendisine 

11 
en güneşin ziyasını havanın zer. 

a aksettirmekte , buradan da 
~r eden akisler yapmaktadır • 

czden gölün sahilindeki Fried· 
en şehri yaz ve lcış son dere· 

. •Ydınlıktır. Son zamanlarda bu 
·~~e _ayni arz derecesinde bulu· 
'I Unıhin aydmlıtı fenni surette 
• llıüş ve Konıtans gölü sahilin· 
1 
khirde Bavyeranm merkezine 

2 ~an Yazın yüzde · 40 kışın yüzde 
~llııbctinde daha fazla aydınlık 
rıdutu tesbit edilmiştir • Yukarı 

~~•diıinde ziya daha fazla olup 
ık yüde elli yediyi bulmakta· 

" la "f ,;, rı e komisyonunun 
t!~, ~ah l · ... · ·· tl ıP'· u ettıgı ucre er 

Ankaradan şehrimize gelen ma· 
ttan anlaşıldığına göre, Ankara· 
lbunakalat ve iktisad vekaletleri 
~tfarlaı ının reisliğinde toplanan 
Ur rıavlun tarifesi komisyonu şu 

tiltı k b 1 . . a u etmıştır : , 
j- Zon$uldaktan bir ton kömü 

t Stanbula nakliye navlunu 250 
114, 

d 
2k Zonguldaktan · Banddırma, 
~ 1 Çanakkale için 275 kuruş. 
s ~ lzmit,Mudanya. Gemlik için 

Utuş, 

<t- Ayvalık-fzmir için 295 ku· 
1 

5- Karaburun için 280 kuruş, 
6 ... F h. M · . · Ok et ıye ve armarıs ıçın 

Uruş 7 , 
~ 
3
- Samsun, Trabzon, Antalya 
Oo kuruş. 

~ .... Hopa için 355 kuruş, 
11 

... Mersin, f skendcrun için 355 
ı. 

Su ~ 
~ azami fiyatlar, Zonğuldaktan 
~.bir iskele içindir. lkjnci bir 

1~ıçin yeni navlun istenebilecek· 

1 1
0 tondan yukarı deniz nakil 

a arı için muteber olacak bu 

ltı tarifesi, 1 T t şrinisani 1940 
s N· ık .ısan 1941 akşamına kadar 

1 
• Cdılecektir. Kok kömürlerinin 
•~in }Üzde 20 zam yapılacaktır. 

,.. •ker taraftan, Zonguldak tan 
' g"tirecek gemiler şimdiye 

t Zonguldakta sıra beklemekte 

i ~ükumet, alakadarlara tebliğ 
~ ır kararname ile gemilerin 
~ • Büyükderede beklemelerini 

ttfto.· . ... l,f hr. 

, .. _________ -.... -...... _ .......... -.. 
ı MEMLEKETTEN NOTLAR : ......... --------........ ----··--·· 

TARiH 
ÇOK 

BOYUNCA TÜRKLÜGÜNÜ MUHAFAZADA 
BÜY()K VARLIKLAR GÖSTEREN BELDE : 

Güzel Mardin 

\fnrdınden bir {!lhiinü s 

Sancar dağlarına doiru uzanrn 
geniş bereketli ovanın kenarına ku 
rulmuş Mardin'ı insan ilk gördüğü 

zaman ta yürekten vuruluyor. itiraf 
edeyim ki, hiç bir veı kıt hayalimd~ 
Mardin'ı böyle tasavvur etmemiştim. ların bu şehir için sarfettikleri emek· 
· Cumhuriyet devrinin, inkı lahın ler, gayretler kendisini göstermekte· 
hakiki ve iç manasını anlamış olan dir, 

•• 
Universiteliler not tut-
maktan kurtuluyor 
İstanbul : 19 ( Tür ksözü muha· 

birinden ) - Devlet matbaası şim· 

diye kadar orta okul kitablarmdan 
maada ayrıca ünivcrsıte talebesi için 
de bir çok kitab basmıştır . Bu ki · 

tablar arasınd a ; pata!ojı , çocuk bi· 
yo!ojısi, terbiye , çocukta zeka jeo· 
loji, sinir hastalıkları, insan \'C ha>'· 

van parazitleri , hukuk f"lsı fesi ki· 
tab}arı vardır. Ayrıc" üniver.site rek 
torlüğü de hususi matbaalarda, ma 

arif matbaasının işinin çodu~u do 
layısiyle yetiştiremediği kitabları bas 
maktadır. 

Üniversitede bu yıl bir çok ders· 
leri nJt tut nadan takib etmek İm· 
kanları da hasıl olacaktır. 

Profesörlere kitab yazmak için 
bırakılan müddetten evvel bir çok 
yerli ve yabancı profesörler kitab· 

larıiu üniversiteye tetkik edilmek ve ı 
basılmak üzere vermişlerdir. 

Tekaüd n1aaşı alanlar 
Ankara : 19 { Türksözü muha. 

birinden )- Maliye Vt>kaleti bütün 
)Urdda eski ve yeni tekaüd kanun· 
!arına göre askeri ve mülki tekaüd, 
dul ve yetim maaşı alanlarla aldık· 
ları maaş ve tahsisat f evkaladelcri 
miktarını tesbit etmektedir • 

Fransız sahillerinde 
in gil izlerin faaliyeti 

Londra : 19 ( A. A.) - Ami· 
rallık dairesi tebliği : Dlin öğleden 

sonra Fransanın açık sahillerinde nö 
bet için dolaşan hafif harb gemi· 
leri üç büyük silahlı balıkçı gemi 
sine rastlamışlardır. Ve derhal hü
cuma geçen gemilerimiz bunlardan 
bir tanesini batırmışlardır. 

Düşman sahil bataryalarınm ya
kın olması,digerlerinin takibine mani 
olmuştur • 

şehri 
Şehrin bilhassa hususiyeti çok 

eski ve koca bir Tarih boyunca 
Türklüğünü muhafazada gösterdiği 

varlıktır. Şehrin yüzüne bir daha 
bakılınca Türkün damgasını görme
mek mümkün değildir. Orta Asya· 
nın Semerkandı, renkleriyle, çizgile· 
riyle, manasiyle burada yerleşmiştir. 

Mardin, tepesinde son bah mn 
yaimur dolu bulutları dolaıan kale· 
siyle, şehrin metin, yağız yüzü batı

ya doğru başını yukarı kaldırmış nö. 
bet beldeyen Türk neferi gibi dur· 
maktadır. Bu kadar metin, bu kadar 
açık bir mana ifade eden Mardinin 
içini dolduran babayiğit çocuklarının 
ruhları, ruh asaletleri ve taşıdıkları 
güzel duyguların da böyle olduğuna 
hiç şüphe edilemez. 

Bu güzel cenup ş~hri bugünkü 
baicımda, bugünkü gayretli ellerde 
böyle devam ederse bütün Türkiye
nin uğrağı, dinlenme yeri, bir ilham 
kaynağı olacaktır. Her türlü medeni 
istidatları burada görmemek mi.im 
kün değildir. Bu eski Türk şehrinde 
h~r şey var, tabiat buralardan hiç 

bir şey esirgememiş • Bu kadar cö · 
mcrd bir toprak üzerinde oturan 
Mardinlilerin düşünceleri ancak bu 

kaynaklardan daha çok istifade ede· 
bilmek yolunu bulmaya çalışmaları
dır. Bundan emin bulunuyoruz. Çün· 

kü, Mardin halkının göz~ çarpan tür· 
lü varlık arı yanında çalışlc:anlıklan 
kmdini bize hi ;settiriyor. 

Çok geçmeden Mardin Türkiyc
nin ·en me'ud ve şöhretli ş •hirlerin
den biıi olacaktır. 

" l u sse i I"> rı:Ptesi rı J n ,, 

Ceyhanda umuıni liela 
ıneselesi halledilmeli 

Ceyhan : 19 ( Türksözü muha
birinden ) - Ceyhr:ın amele ya· 

tağı olduğundan ve kasabada ancak 

bir umumi hela bulundu~undan ve 
bu helanın böyle kalabalık bir ka

sabaya kifayet etmediğinden bele· 

diyece münasip semtlere yeniden bir 

iki he1a yaptırılması temennisinde 
bu!unmuş ve bu hususu gazete sü

tunlarına aksettirmiştim . 

1 Aradan hayli uzun bir zaman 
geçtiği halde maateessüf bu hususta 
bir kıpırdama hareketi olmamıştır. 

Diger taraftan çarşıda ve sebze 
haline pek yakın bir yerdeki umumi 

helanın zaman zam1n dolarak pis· 

liğin dışarı fırladığını görmekteyiz • 

Bu helanın hemen temizlenmesi ve 
ayrıca bir hela yapılması çok zı-. 
ruridir • - M. Selçuk 
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DERECE 

FlATI 100 KURUŞ 

• 1/2 Litre 
1 

---------------------------------~-------

1 
1 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Zir zat Ezr hsırda hn l:aralı 'e ihl:arsıı tasarruf hes2plarıııa 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekileceı. · 

kur'a ile aşa~ıdaki plana .göre ikramiye dağ'ıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 
500 il 2000 

" 4 " 
250 ,. 1000 ti 

40 fi 100 
" 

4000 u 

100 " 
50 fi 5000 

" 120 
" 

40 
" 4800 

" 160 
" 

20 
" 

3200 
" 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Jj. 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüıde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 dda, 1 Eyylul, 1 Birinckanun, 1 Matt 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

--------------------------------------
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~ ~~l 
Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeme Kurt~ b ıtl 

~"t 

Yılda Bir Lira verip Oıe olı.J11Jz ! Ç>cJ'< Mılletin en kıycnetli haıiııt' ~ı\'• 
' 1 d' 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merke~ •r 

Tiirksözü Gazete ve.Matbaas~~ 
llt 

Türksözü Gazetesi: 
=========================== 

Okuyucularına, dünyanın her tarafında 
vuku bulan hadiseleri günü, gününe verir. 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha ... 

Türksözü Matbaası: rita, Bilumum Matba~ İşlerini Türkiyede 
===:=::==:=:=:=:=::=:=:=:=:==::=:= mevcut matbaalara rekabet ·eder derece

de tabeder. 

-
Sağlam, Temiz, Zarif Cilt (Türksözü) 

Mücellithanesinde Yapılır. 
~ 

; 
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