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iinya matbuatı, Mihver ve Ja
Pon itlif akı hakkındaki tef

ltıfit ı~sirlerine devam etmektedirler. 
t!e ~ aalar ilk günlerin intibalarına, 
ı~ tı~e fazla bir şey ilave etme
leu . eraber bu ittifakın Mihver 
tk~~tırıin 2afına dc:lalel eden bir 

d olduğu mes'elesi ü:reıir.de faz-
u U!tılnıaktadır. Vaziyet le bize 
ı:~~steımektedir. Çünkü, harbm 

11
• cında Almanya; açık olarak 

aq ırı. Yardım ve gayretlerinden 
ıtt}ı .di.i~ürmeden bu işleri halle
Y~~j1ni söylfmiş, hatta ltalyanm 
% 1trılarına o derece muhtaç ol
ı~ ıı~ hissettirmiştir. 
· ~R'ıltererıin müdafaadaki mukave

.1Q.\·a 
'~a ş yavaş löarruza doğru yol 
ı~,1 :e Amerikanın istikbaldeki 
t .erı daha ziyade hissederek, fn-
~ ~~ .. bütün güciyle yardıma baş
üı~Uşahede edilince işlerin şekli 
~r'ırı değişmiş, mutlak sayılan 
dt 2bf eri kendisini bir çıkmaıın 
tr . Ufmuştur. Bundan dolayı 
~ıler, ispanya gibi kendi halini 
. ekten acız bir devletin ittifakı

~'~ etmek için bile bugüne ka
ııı~:ıülrncmiş gayretlerin sarhna 
·~ ardır. Yarın mağliib Fransayı 

hit :h kaldırarak, fngiltereye kar
i :lk~ yapmak istemeleri bile 

ltuı ahılındedir. 
a~,ıı~ıtı maksadı, fngiltereyi mü
~ıı a zayıf ve şaşkın bırakmak 

~,!aha. şüphe yoktur. Fakat, bu Üç· 
d~U tderıin karşısında lngilterenin 
~ ~~~ekte olduğunu öğrenmek 
~ı 1 ~~tse, Münih anlaşmasının ikin· 
tıı \e lltıasebetiyle başvekil B. Çör

ttfe k ~illetine hitaben söylediği 
tor k? Oheniyoruz. Çörçil demek 
tlttj~. ~u veya bu ittifakın harb 
A.1,ıt 121 değiştirmesine imkan yok· 

tUer ~Padaki küçük, büyük bütün 
tılııı arn olarak hürriyetlerine sa
kııı1 a.dıkça silahlarımızı elimizden 
dıdYacağız, çünkü "Hürriyetler 
\, it .. 
r erı'. 01rnez ve ölmiyectktir.,, 
Ve 1 llızam şampiyonlarına, mih

il~dır Japon ittifakının kasidesini 
d~lıa. ballandıra okuyanlara bun
benı a sarih, daha kat'i bir şey 

·lcterı:z. Şu hale nazaran bu ittifak 
~a.y 1tl harbın devamından bekle

ı~lı e~ eri tahrif edememiş ve fngi
~~ B~ıerinde asla müessir olma
: .. ıııdaılhassa Amarika bu ittifak 
~ıta.ı daha sarih ve daha mües
lıq~ ara müracaat etmek çarele-
&~ İl~~rrnıya başlamıştır. 
tlqh ıfaka dahil olan Japonya 
iıı la Şitrıdiden Uzak Şark mese

ııaıı· 
\tııl"lJ •nde harbe kadar gitmek 
~~ tıda olmadıiını tahrik edil
~~~aki!:I kalacağını söylemeye 
·ı &-ormüştür. 

\':kırı düı:yadaki akisleri büyük 
~ ~e~ecanlar halinde tezahür 

~~~ ~0runüyor, bize öyle geliyor 
a11 ' bçıldı ve kapandı. Dünya 
q ttr ll Yeni komediyi bir aralık 

,. '~bi!;kt:n sonra yine gözlerini 
, q te ~rı~de devam etmekte olan 

~ı~ Vıtdı, çünkü dünya mukad-
ı Son . 
~ııtak unu ayın edecek olan ne-

burada görecekler. 

Milli Şefimiz yakında 
Hatayı teşrif ediyorlar 

BAŞVEKiLiMiZ HATAYLILARA 
HiT ABEN BiR NUTUK VERDi 

Elô.zığ - Iran hattı 
hazırlık inşaatına 

Ankara: 2 (TurksözU muhabirinden) - Elazig'dan Çabakçur ve Muş 
istild\metiyle lrıın'a gidecek olan demir.yolunun ilk kısım inşaatı bugUnlerde 
ihale olunacaktı,-. Bu kıslnı İn~aabn ii milyon liraya çık~cağı tahmin olun• 
maktadır. 
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Antakya : 3 ( Türksôzü muhabi· 
tinden ) - Başvekil Refik Saydam 
refakatinde Ticaret Vekili Nazmi 

Topçuoğlu oldutu halde şehrimize 
gelmiş, on binlerce Hataylının coşkun 

sevgi tezahüratı arasında karşılanmış
lardır . 

Belediye önünde Başvekil Hatay
lılara bir nutuk söylemiş ve Milli 
ŞJin Hataylılara sevgi ve selamla· 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

Nüfus Sayırnı hazırlıkları 
her yerde tamamlandı 

Berlin şehrine 
VE 

Yeni 
ÜSLERE--

hücumlar 
Londra : 2 (a.a) - Royter: Sela

hiyettar mahfillerde ,öğrenildiğine gö
re lngiliz bombardıman tayyareleri 
dün gece yeniden Berline hücum etti
ler. Almanyanın diğer mınlıkalaıında 

bulunan petrol tasfiyehanelerine de 
hücumlar yapılmıştır. 

( Geri~i UçUııcU sahifede ) 

Cebelüttarıktan iki 

Fransız gemisi geçti 

Madrid : 2 (e.a) - Roy
ler : Çentadan gelen bir 

telgrafa göre, iki Fransız 

torpido muhribi evvelkl gUn 

Cebelüttarlktan geçmiştir. 

Fransız gemileri olduk 
ça uzun bir mesafeden ın

giliz gemileri taraflndan ta

kib edilmektedir. 

Sayım için basılan 

Posla pulları dün 
tedaviile çıkarıldı 

Anbra : 2 (Turksözll Muhabirin· 
den) - Kayseri, Sivas, Elazığ, .i\la
latya, Diyarbakır. Adana'da nufus 
sayımı mevzuu etrafında umum) kon· 
feranslar vermek Uzere Umum 1'-1U· 
dur muavini Selim Sabit Aykut bu 
akşam hareket etmi~tir. 

Nufus sayımı hakkında Posta ve 
( Gerisi ikinci sahifede ) 

İki maddeye dair 

SON BlR 1Ki GÜN ZAR· 

FINDA ŞElllRDE BİR 11 KİB· 

RİT B lJHRANl ,, BAŞ GÖS

TERDİ . ŞEillRLiLER KlBR1T 
BUL!vlAKTA ÇOK MÜŞK1LAT 

ÇEKlYORLAR . VE SONRA A· 

DANADA DAIIA ŞİMDİDEN 

KÖMORCN KİLOSU S E K İ Z 

KURUSA ÇIKTI . BU 1Kt 

~lESELE 1 IAKKINDA ALAKA· 

DARLARIN DİKKAT NAZARI

NI ÇEKERİZ. 

lf ransızların Pete
ne imanı kır1Idı 

Bay Laval kabinesinin 
yıkılması pek muhtemel 

Zürih : 2 (a.a) - Rem de çıkan 
Bund gazetesi işgal altında bulunma
yan Fransadaki halkın hissiyatından 

bahsederek Maraşal Petene olan ima
nın artık kırıldığını ve diktatör Lavale 
karşı duyulan infiaalı yazmakta ve şöy
le demektedir: 

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

Dahiliye Vekili Ankarada 
Ankara : 2 (Turksöll Muhabirin· 

den)-Dahiliye Vekilimiz Faik Ôztrak 
bugUn Ankara.ya avdet etmişlerdir. 

Sayın Vekil garda hararetle karşılan
mışlardu·. 

• 
Romanyaya İtalyan 

pilotları doluyor 
Bukreş : 2 (a. a.) - İtalyan pi

lotları Rumen askeri pilotlarınıu yetiş• 
tirilmesini deruhte etmiş birçok İtal
ya pilotları Bukreşe gelmiştir. 

• 
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Toprak tevzi 
işine başlanıyor 

Ankara : 2 (Türksözü Muhabi
rinden) - Tafsilatmı evvelce neş· 

retmiş olduğumuz muhtaç çiftçilere 
toprak tevzii talimatnamesinin tat
bikma geçilmiş ve komisyonların 
trşkiline başlanmıştır. İlk iş olarak 
tevzi olunacak toprakların kadasro 
tahriti yapılacaktır Maliye Vekale
ti bu tahrir işine yarıyacak malze· 
meyi bugünlerde mübayaa edecek, 
bundan sonra muhtelif yerierde der 
hal yazılara ba~lanacaktır. Yalnız bu 
tahrir itinde kullanılacak malzeme 
11 küıuı bin lira tutmaktadır. 

Sakarya vapuru -
nun boşaltığı bakır 

lstanbul : 2 ( Telefonla ) - İs· 
kenderuna giderken İtalyanlar tara
fından tevkif edilen ve içinden bo
şaltılan 900 ton bakırın iadesi için 
hükumetimizce yapılan teşebbüs 

üzerine İtalyan hükumeti bu bakır
ları Saros adasmda Dumlupınar va 
puruna tahmil ettirmek suretiyle 
iade etmiştir . Du'lllupmar vapuru 
Saros'tan Mersin'c hareket etmiştİI'. 

TORKSOZO 

Yaman bir 
misafirini 

Dün şehdmizde benzerine az te l 
sadüf edi)jr entrruan bir hırsızlık 
vak'ası olmuştur. Sarıyakub mahalle. 
sinde Gani Yurtçu adındaki phıs 
evine misafir olarak kabul ettiği 

Şevki Gülşen'ın caketinin ccbindt-n 
1 1 O lirasını çal~rak evin bahçesine 
gömmüştür. Vak'a misafir Şevki 

1 
Gülşen uyurken gece cereyan etmiş, 
sabahleyin elbiselerini sırtına geçirrn 
Ş. Gülşen 110 lirasının yerinde yel- 'ı 
fer e~tiğirıi görünce ev sahibio.:len 

ev sahibi 
Soydu 

Kürrelerin bugün 
stadda tecrübe

leri yapılacak 
Milli piyango kürrelerinin bugün 

şehir stadyomunda tecrübeleri ya· 
pılacaktır. Oyuncularımızdan tecrü· 
heleri görmek istiyenler stadyoma 
serbestçe girebileceklerdir. 

Halkevimize yeni güzel 
bir film geldi 

Ankara : 2 ( Türk 

rinden) - Yeni açıla 

şam kız san'at mektebı 

ı rine Adana : fsmet pa~ 
san'at mektebinden S 
Kayseri akşam kıy sa 

den Neriman Tu!a, Bu 
krı f'nstitüsünden Muz 
Kütabyc akşam kız s 

muallimliğine Antalya 

sanat mektebinden S2 
Eskişehir kız sanat me 

liğine İzmir Cümhuriy 

sünden Leman Arkan, 

kız sanat mektebi mu 

ıormuştur. Ev sahibi haberi olma- I 
dığını söyleyince iş polise du) urul I 
muş ve Garıi Yurtçunun evinde ya· . 
pılan araştırmada paralar gömülü 
bulundukları tuprak altından çıkarıl
mış ve misafırini soyan hırsız ev sahi 
bi adliyeye verilmiştir. lkinci asliye 
ceza mahkemesinde mevkufen mu
hakemesi yapılan suçlu 3 ay hapse 
mahkum edilmiştir. 

H ılktvimize Askeri · Liseler spor 
bayramına aid 8 kısımlık spor ve 
gençlik fılmi g~lmiştir, Bu güzel f ılm 
Halkevi:1ıizde yakında halkımıza gös 1 

ter iltce ktir. 

: Şehrimiz Demirspor ku-

Bügün Ramazanın 
ilk günüdür 

[ lübü Eskişehire gidiyor 1 Milli Şefimiz yakında 
Hatayt teşrif ediyorlar 

(Birinci sahifeden artan ) 

tını getird•ğ'i!'li ve Milli Şefın ilk fır

satta Hatayı z·yaret edeceğini müj· 
delemişlir. 

Bugün Ramazanı Şer ifin birinci 
günüdür. Bu mübarek oıuç ayının 
okuyucularımız için uğurlu ve mes' 

1 ud geçmesini temenni ederiz. 

ı Şl' hrimiz Demir spor kulübü fut. 1 

1 bolcularıııın Cümbı1riyet bayramında i 

1 
E')kişehire giderek Türkiye şampi- j 

! )'Onu Eskişehir Demirspor futbol- l 
ı cularına iadei ziyaret yap3cakları \ 
I baba alınmıştır. 

mir cümburiyC't kız 

Vecihe Barutçu, B.ılık 

sanat mektebi mualli 
akştlm kız sanat mekt 

paşalı ve Adana lsme 

kız sanat mektebind, 

e:vcı, fstanbul Beyoğl 

sanat mektebi mualli 

bul s~ıçuk kız entitü 

Emz~n. Kars akşam k 
t.:bi mualiimliğirıe E1a 

sanat mektebinden M 
lstanbul Üsküdar kız 
sündrn Fatma Otçu 
kız sanat mekteb~nde 

Kastamonu akşam kız 

bine tayin edilmişlerdi 

Başvek ı l i miz şerefine tuıizm ole· 
linde yüz ki~ilı k bir ziyafet verilmiş
tir. Ziyafeti bir kahtı! resmi tcıkibet
miştir. 

Halk evi temsil Mes'ut bir nişan 
Cezaevi müdürü lcıymetli arkada

şımız 3ay Hilminin kızı Kamuran ile 
Adanamızın değerli gençlerinden ve Hatay, hükumet Reisimizi arala· 

rında gördüğü gece bayram yap· 
mıştır. H~r taraf aonanmıştır. İsken
derundan Antakyaya kadar bütün 
yolli\r taklarla ve halkla doludur. 

komitesi seçimi 
Halkevioıizde dün yapılan hm

sil komitesi intihabında Doktor İz- ' 
zet Bilger , Necmi Şenel , Çoşkun 

I Güven, Hamdi Paramyok ve Veli 
Altınay seçilmişlerdir.Kıymetli genç 
!erimize mu-..affakıyetler dileriz. 1 

Milli mensucat sahiblerinden Seyid Te
kin oğlu Mehmet Tekin'in nişanları 

dün akşam davetliler huzurunda yapıl
mıştır. Saadetler dileriz. 

Nüfus sayımı hazırlıkları 

her yerde tamamlandı 
(Birinci sAhifeden artan) 

Telgraf idaresinin hazırladığı dört 
puldan ibaret sayım serisi bugUn te· 
davllle çıkarılmıştır. Mugla, Denizli, 
Ağrı ve Erzurumun bazı kaznları ha· 
riç olmak Uzere memleketin butun 
kazalarında sayım lıazırlıkluı mahal
len tetkik ettirilmiş ve ikmal olun• 
muştur. 

Bu sayılan kazalarda da kont
röller en geç bir haftaya kadar ta
m~mlanacaktır. Sayım evrakı her ta· 
r~fa yetiştirilmiştir. Bazı munzam ih
tiyaçlar ve Erzurum, Elaziğ, Diyar· 
bakır, Ankara ve Afyon'daki stok 
merkt-zlerinden temin olunmakfodı :- , 

Gümrük vekaletinde 
yapılan tayinler 

Açık bu 'u11an gümrükler umum 
müdürlüğüne vekaletinde bu 'unan 
tarife müdürü B. Pertev Duru, tarife 1 
müdürlüğüne sıhhat işleri müdürü 
Enis Kansu. Zaıt işleri müdür vrka· , 
lrtine de tetkik mü düdüğü. ik·n.ci ı' 
müdürü Raif ,Yurdauul tayın edıl· 

miştir. 

MİLLİ PİYANGO 
Taliiniz kar gibi beyaz 

Pamuk Tarlaları içinde yatıyor 

Onu toplamasını biliniz 
Bu sefer Milli Piyango 

7 lıkteşrinde Adanada çekiliyor. 
Feyizli Adananın şansını tecrübe ediniz ... Büyük ikramiye (60.000) 
lira, ikinci ikramiye {20.000) liradır. Bunlardan başka iki tane 
(10.000) dört tane {5.000), on tane (2.000), seksen tane (1.000) ve 

dört yüz tane (100) liralık ikramiyeler vardır. Bu çekilişte 

44.498 bilete 480.000 lira 
ikramiye dağıtılacak. 

Taliiniz belki Adananın sıcak ikliminde ısınmış ve pişmiştir. 
Dört liralık bir biletle bu ikramiyeleri tam olarak kazanabilirsiniz. ~ 

12379 ~ 
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Bir hns1z ya 

Diyab oğlu Al,tu 

da birisi Süleyman oi 
dık'm dükkanından l 

mışsa da yakalanara 

rilmiştir. 

ŞEHiRDE H 
Şehrimizde dün g 

hava hafif rüzgarlı idi 
En çok sıcak gölged 

ceyi bulmuştu . 

Bugünkü im 
1 

ıJ 
Guneş doğması 

Öğle 1 

lkindi 1 

Akşam 1 

Yatsı 1 

-
imsak 
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bitt.KsöztJ 
' CUNt>E1Jıt_<,;A41C!!_AOANA_.-- il 

------~~~~~~~~. 
Abone Şartları 

12 Aylık 1100 Kuruş 
i\yJık da abone yapılır 

1-Dı§ memlelcetler için 
Abone berlrli detişmez 
Yalnız posta masrafi 

zammedilir. 
2 - llanlar için idareye 
müracaat edilmelidir. 

~ ................ !~ 

Fransızların Petene 

hiri .im~nı kırıldı 
11 

tıcı salııf eden artan ) 
~ 1 Bazt kimseler bir isyan çıkaca· 
i/azınakta, bazıları da Lavaı kabi

r, Dn Yıkılacağı tahmin etmektedir
ıııa 0 &'.ol'un hareketi halkın bir kıs

l(~esır etmiştir. 
~~atı0Ylü ve amele rahatçe yaşayıb 
Suba ~rını kazanması arzu etmektedir. 
~uııı Yarın noktai nazarı da başkadır. 
~~ ~ogol'un sözlerini dinledikleri 
~r. u sözler kalblerine işlemekte-

ı lJ 
~o~ 1nıullliyetle mevcut olan kanaatt 
tııı~· ~areketinin istikbalin dış muka
iılıııdının zorla kurduğu reiimin istik-
11.1 ~n daha parlak olduğu merke· 
~tdır l . 
okyo' da casusluk 

;annı ile tevkif edilen 
kişi itham altında 

4t ~ okyo : 2 (a. a.) - Adliye ne
le 'hrıden tebliğ edildiğine göre, 27 
~v~~Uzda casualuk zannı altında 
)tdi~~ edilen 15 lngiliz tebaasından 
~ı~d k~sker1 sırlarm korunması bak 
~t h~ l kanunıa mustahkePl mevki· 
~I akkındaki kımuna ve askeri kay· 
~r,~rın himayesi karıurıuna muhalif 

Hindistan 
İngiltere 

ve 

Gandinin bir mektubu 

Bom bay: 2 (a.a) - Umumi vali 
ile Gandi arasında kongre partisi· 
nin Avrupa harbi muvacehesinde 
hattıhareketine dair zuhur eden ih
tilaf hakkında taatl edilen mektup· 
ların tam m!tinleri neşredilmiştir, 
Gandi verdiği cevapta şöyle diyor: 
- - '' Kongre biz nazi zaferine 
belkide herhangi bir ıİngiliz kadar 
muhaliftir. Şurası ehemmiyetle tek· 
rar etmek isteriz ki kongra lngiliz 
hükümetini harp gayretlerinde müş· 
irili.ta düşürmeklen daima imtina et. 
mek :emelindedir. 

Fakat kongıenin beşeriyet tarihi 
için bu nazik devrede kendi inanını 
inkar ederek b~ siyasi bir mabut 
ittihaz etmesine imkan yoktur. Hü· 
kumetin siyasetini kongre partisinin 
fikir ve vaziyetine uygun olarak tan· 
zim imkanını bulacağı ümüdini mu· 
hafaza etmekteyim. 

Japonya Cenubi Afrika 
elçisini geri çağırdı 
Tretorya: 2 (A.A) - Japonya· 

nın Cenubi Afrıka biı liği · elçisi geri 
çağnldı. Bu çağrılışın hiç bir siya· 
si sebepten doğmamış oldu~u . 

söylenmtktedir. 

Alman askerleri 
etlerle suçlandmlmışlardır. 

ltvk~czk4r beyanat gazetelerin bu Lon_dr~ : 2 ( A •. A. _) - _Belçi 
1~1 f hakkında neşriyatta bulunma kadakı bır muhamr dıyor kı , Al 
~1~1 meneden ve 27 Temmuzdan· rl. man askerlerinin mevzii herbden 
dıt,1 

itleri olan kararı ilga etmekte· bıkmış ~ul_unduğu ihtilaf kelimesi 
'-- tekrarlanmaktadır . 

l'~f 'k tı a No 33 

r,~ 

-. rtr~r OfAN ~Af)J 
"": DAVID GARNETT Çeviren: NEVZAD GÜVEN 

b· Nihayet, endişesi ona yeni bir ihtimalin mümkün ola· 
ıleceğini hatırlattı: 
. Karısı pekala, Stokoe'deki evlerine dönmüş olabilil'di. 

ŞıdcJetıi bir harareti ve nezlesi olmasına rağmen atlan araba
Y<t koşturarak bizzat Rylands'a gitti. 

Bu andan itibaren orada tam bir inziva içinde yaşa
ll'ıa~a başladı. insanlara rastgelmemek için elinden geleni 
Y~pıyordu. insan olarak Vantege'de jokeylik san'atını öğren
ttıış fakat, bilahare icrayı san'at edemiyecek kadar şişmanla
nıış olan Askeu adında bir adamı görüyordu. 

. B. Tebrick haftada üç gün bu işsiz adamı ata bindi
~erek sürek avJannı takibettiriyor. Ve her öldürülen tilki 
akkında bir rapor istiyordu. Ona bilhassa, öldürülen hay

~ilnı yakından görmesini ve en küçük teferruatına kadar 
~~ndisine tarifi tenbih ediyordu. Bu suretle öldürülen tilkinin 
d~l~ia . olup olmadığını anlamak istiyordu. Fakat, bizzat ken-
~sı gıtmeğe cesaret edemiyordu. Heyecan ve öfke ile bir 

(!( 
nayet işlemekten korkuyordu. 

ı . • Ci_varda, her av yapılışında B. Tebrick, şatonun bü-
tın k ,.. . . ·· 

tı.. apılarını arkasına kadar açtırıyor ve silahını alarak 
0 bet bekliyordu. Bu suretle, köpekler tarafindan sıkıştırılıp, 

BAY RIBBENTROP MOS' 
KOVAYA GiTMEMiŞ 

Berlin : 2 { A. A. ) - Hariciye 
nazırı Ribbentropun Moskovaya git
tiği hakkındaki habnrler tekzib edil· 
mektedir. 

Mısırdaki İngiliz 
filolattnın takviyesi 
Londra : 2 ( A. A. ) - Royter : 

!yi bir kaynaktan öğreniidi~ine göre 
Mısırdaki filoların mikl aıı bir ltalyan 
ileri hareketinin beklenmesi dolayı· 
siyle takviye edilmiştir . 

Berlin şehrine ve üslere 
yeni hücumlar 

( Birinci sahifeden artan ) 

Londra : 2 ( A. A. ) - Hava 
nazaretinden: Evvelki gece hava fi. 
lolarımız Berlin mmtakasındaki as· 
keri bedetler üzerine devamla taar 
ruzlarda bulunmuşlardır. Filolar1m1z 
Leuoe ve Hanaferde petrol tasflye
hanelerini, Roterdam, Rotemburgda 
tayyarı fabrikasını , Mağdeburg ya· 

kınında bir mühimmat fabrikasını , 
Eron'da, Odnabruk, Manerhaym ve 
Brüksel de marşandiz gar tarını , de· 
miryolu müoakalelerini, ve Amster 
damda dokları, Ostand , Dönkerk , 
kale, Bulogne , Löhavr limanlarını 
ve muhtelif tayyare meydanlarmı 

bombardıman etmişlerdir • Manş' da 
bir düşman tayyaresi düşürülmüş· 
tür. Sahil muhafaza tayyarelerimiz 
de Roterdam , Blardginde dokları 
bombardıman etmişlerdir. 

Yurdda zelzelel~r 
lzmir : 2 ( A. A. ) - Evvelki 

gece yarısı Çandarhda üç saniye 
devam eden oldukça şiddetli bir 
zelzele olmuştur. Zarar yoktur • 

İki İspanyol 
gemisi batırıldı 
Londra : 2 ( A. A. ) - 4291 

tonluk bir fspanyol vapuru Sicilya 
açıklarında bir ltalyan denizaltısı 
tarafından balırılmışlı r . Bundan baı 
ka diger hir fspanyol balıkçı ge· 
misi ile 3302 tonluk diger bir Is· 
panyol vapuru da torpillenmiı ve 
babrılmıştır. 

Belçika Kongosuna bir 
lngiliz heye ı i gitti 

Nairol>i : 2 ( A /\ )- Belçika 
Kongosu umumi vali~i radyoda , ik· 
tisadi bir vazifr! deruhte eden Lord 
Kalcy'in Kongoya geldiğini ve bu 
vazifenin lngillcrtnin Lüyük yardımı 
dokunabilecek ticaı i mesclderle ala 
kadar bulu nduguou biı.Jirmiş ve bir 
lngiliz askeı i heyetinin de bulundu· 
ğunu ve Kongo müd<.faasının hazır 
olduğunu ilave etmiştir . 

Dobrice işgali tamam 

Sofya: 2 (A.A.) - Cenubi Dob· 
ricenin Bu'gar kıtaatı t..ırafmdan jş· 
gali dün akş.ım tamamlanmrşt r. Ye· 
ni hu'.fut Bu gar - Ru nen muhtelit 
komisyorıurıua huıur;y l e işgal edile· 
cektir. 

Romanyada tevkif 
edilen İngilizler 

Bük rt"Ş : 2 ( A. A ) - General 
Antonesku logiliz etçis'ne göndt"rdi· 
ği bir mel tupta Hortide tevkif edi· 
len fngiliz tebaları h:: kkında bir tah· 
kikat yapacağım vaad etmişti r. 

karısı o tarafa geldiği takdirde onu kurtarabileceğini ümit 
ediyordu. Yalnız bir defasında avcılar yalnız geçtiler. O gün, 
iki av köpeği 5Ürüsünü kaybetmiş ve B. Tebrick'in arazisine 
girmişti. B. Tebrick bu iki köpeği de öldürmüş ve eliyle 
gömmüştü. 

Şimdi av mevsiminin sonu uzak değildi. Çünkü, Mart 
ayının ortalarında bulunuluyordu. 

Yaşayış tarzı B. Tebrick'i gün geçtikçe hakiki bir . 
merdümgiriz yapıyordu. Hiç kimseyi kabul etmiyor ve bizzat 
kendisi de bir insan mahlukuna nadiren görünüyordu. Ancak 
sabahleyin, hiç kimsenin bulunmadığı bir saatte sevgili tilki· 
sine rastgelmek ümidiyle dışanya çıkıyordu. 

. . . ~ir. gün onu görmek ümidi kendisini hayata bağlıyan 
bırıcık hıstı. Rahat ve konforunu o kadar ihmal ediyordu ki 
nadiren hakiki bir yemek yiyordu. Bir parça ekmek, bir par
ça peynir bütün günü geçirmesine kafi geliyordu. Bazan kede-
rini unutmak ve uyuyabilmek için yarım şişe viski içiyordu. 
Çünkü, uykusunu da kaybetmişti. Gözlerini kaparkapamaz 
bir gürültü işitir gibi oluyor ve sıçrıyarak uyanıyordu. Traş 
olmuyor, eskiden kendisine büyük bir itina ile baktı~ı halde 
şimdi herşeyi ihmal ediyordu. Mesela bir hafta, hatla bazan 
iki hafta üst üstüne yıkanmıyor, tırnaklarını dolduran kiri 
temizlemek aklından geçmiyordu. 

Bu intizamsızlık onda kötü bir zevki tatmin ediyordu. 
Çünkü artık hemcinslerinden nefret etmeğ'e başlamıştı. Bütün 
insani telakkilere ve muaşerete karşı hakaretle bakıyordu. 

Biraz garib görünmesine rağmen denilebilir ki, bütün bu 
aylar esnasında bir kerecik olsun çok sevmiş olduğu karısını 
aradı. 

-Sonu Var~ 
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ASRi iNEMA 

1 
SUVARE i D A 1 MA TiNE 

-w- B U A K Ş A M 1 2•30 

1940 Venedik film musabakas1nda ikinci 
büyük mükafatı kazanan 

Victor Francen - Madlen üzer.ay - Louis Jouvet 

nin yarattıkları emsalsız F ransızcal sözlü his 
ve aşk filmini sunar . 

Gün Batarken 
Büyük Bir Sanat Gecesi 

Cemal Sahir Şerefine Veda Müsameresi 
Bu Akş::ırn '>ao atkarın şehrimizden avdeti mllnasebetile (A"ri Sint-ma 'Ja) 

Zengin programlı bir gece hazırlanmıştır. 
Sanatkar Maruf Fransız edibi ( Jul Kılartioin ) ı 

Tavan Arası 
isimli Klasik Bir Eserini oynuyacaki!ır 

Ayrıca bir p erdelik komedi muzikli ve cıinemada hıı ftaoın yt" n İ 
p ı- o gramı vaı-Jır 

Bu sanat gecesini bütün sanat sevenlere 

1 Tavsiye Ederiz 

1 

....... uııı. ......................... _. .............................. . 

Milli Mensucat fabrikası müdürlüğünden) i 
iplik Fiatları: 

Numara : 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Kuruş 315 335 470 490 530 565 585 610 635 

Beı Fiyatları: 

Tip: E. 85 E. 90 B. 75 B. 90 

Kuru§: 854 891 825 945 

Yukarıdaki Fiatfar iktisat Vekaletince Tesbit edilen sahş fiatfarıdır. 

Sipariş Sevk ve Kabulü Fabrikamızın 1. Mayıs 938 tarih ve 6 sayılı 
tamimi esasına müstenittir. 12380 

ilan 
Kozan Meınleket Hastanesi Tabibliğinden : 

Muhammen 
Miktarı Beherinin bedeli Muhammen tutarı Cinai 

Kilo gr. Kuıuş Santim Lira Kuruş 

3000 000 13 00 390 00 Ekstra Ekmek 

1500 000 40 00 600 00 Koyun Eti 

800 000 35 00 280 00 Birinci nevi pirin 

Yük 5 00 250 Su 

5000 1520 YEK Ü N 

Kozao Memleket hastanesinin Haziran 940 gününden 941 mayısı· 
nın soııuna kadar bir senelik ihtiyacı olan yukarıda yazılı l in brşyüz yir· 
mi lira muhammen bedelli yiyecek ve içecek gereklileri 27-9- 940 gü· 

Pünden 12 - 10 - 940 gününe kadar onbeş gün müddetle temdiden mev 
kii münakasaya konmuştur. 

lhalci katiyesi 12- 10--940 cümarteıi saat 17 de Kozan memleket 

hastahanesinde yapılacaktır. 

Şartnameyi anlamak istiyrnlerinve taliplrrin söylenen günde muham· 
men bedelin yüzde yedi buçuk tc'minat akçasiyle birlikte hastahaneye 
müracaatları ilan olunur. 12366 29- 3- 7- 13 

---------------------------------------------~ D 1 Ş l, AB 1 B1 

Y. Hüsnü Başarır 
lstanbuldan avdet etmiı ve hastalarını sabah' 

tan akıama kadar kabule başlamııtır 1231
8 

r 
Doktor Muzaffer Lokma 

Seyahatten dönmüştür ve her gün muayeoe' 
hanesinde hastalarını kabule başlamıştır. 

Doktor Ekrem Baltacı 
Seyahattan dönmüş ve muayenehanesinde h•" 

talannı kabule başlamış1ır. 
Abidin paşa Caddessi 

Mustafa Rifat Eczanesi üstünde 
6-7 

Zayi nüfus tezkeresi 

Adana nüfus müdürlüiünden al· 
dığım nüfus kağıdım ile 41 inci a· 
Jay karargahından almış olduğum 
askerlik vesikamı zayi ettim. yenisi · 
ni çikaracağımdan tskisinin hükmü 
olmadığıol ilan eder\m. 

Adana kuruköpıü mahallesin
de 47 r.umaralı evde Hasan 
oğlu 326 doğwnlu Mustafa 

12381 

3-9- 194() PcrJtm~ 

7.30 Program , Saat ay arı 

7 .35 Müzik : Plaklarla 

8.00 Ajans haberleri 

8.10/8.20 Ev kadını-Yemek 
8.30 Müzik : Hafif Musiki 

12.30 ProiJ'am, saat ayarı 
12.33 Müzik: Türk 
12,jO Ajanı haberleri 

13.05 Müzik : Türk 
13.20/14.00 Müzik : Hafif Şarkılar ve 

Orkestra parçaları (PL) 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik: Radyo Caz Orkestra

sı (lbrahim Özgür: İdaresinde) 
18.40 Müzik : Türk 

19.15 Konuşma ( istatistik Umum 
müdürlüğü) 

19.30 Saat ayarı, ajans 
19.4f> Müzik : Fasıl heyeti 
20.1 5 Radyo : Gazetesi 
20.4ö Müzik : Şan Solo 

21 ·00 Müzik : Dinleyici istekleri 
21.30 Konuşma (Sihhat Saati) 

21.45 Müzik: Radyo Salon Orkestrası 
22.80 Saat ayarı, Ajans 

22.45 Müzik : Cazband (Pi.) 

23.25/22.JÇProiTlm ve kapanıJ. 

ı-
Bilumum Lise, Orta, flk 
Okul kitaplarını ve kır· 

tasiye çeşitlerini 

EVREN DİLE~ 
Kitap • Kağıt - Evinde" 

4-5 araY,ınız. 

Oemanh Ba ka•ı 

CiNSi En aı 

K. s 

49 
46 
60 

45 
58 

Suıaam 18 
K.buğday · 00 
Buğday To. 

1 it yerli 5,75 

Ar~a r 
4,50 

YÜaf 4,13 

Rayişmark 

Frank ( Franaız) 
Sterlin ( iniiliz ) 
Dolar ( Amc-ti_,ka_ ) __ 

Frank ( isviçre ) 

Umumi ncıriyıt müdilrO 

Macid Güçlü 

Adını Türkıözü Mıtbı••' 



....____~--------------~· 
Iİ\ll ~var,~ 

&yok? 
.....___ . 
Yılanın düşmanı 

Y Xılanın en bii}ük düşmanı 
·~°'k kırndir? Memleketimizde çok 

du Ve teblıkeli yılanlar bulun · 

6 'i'ı bunu belki biz düşünmeğe 
:ıaıç d~~tnamışızdır. Fakat Mek

t, 
1 
ar ıçın vaziyet böyle değil-

ti~ts•ka. uhirli yılanlar memle· 
'bi ır, Mesela çıngırakla yılanlar 
t tn tehlikeli yılanlar, çiftçilerin 

1~ll hayatlarını tehlikeye sokmak 
'tk: at; Tarlada çalışanlar her sene 
ti ç kurban verirler ve her köylü 
~&ını korkarak aürerer. 

~ı llnun için cenubi Ametikanın 
lı ~erlerinde halk ·Road runer. 
•kt tışa. adeta tapar. Bu kuş uç· 
"ııı:n ııyade veya yürür. Halk a
klik a ~dı, "Yol tepen,. dir. Bir 

1 
buyüklüğündededir ve yılan· 

~ b' . . 
"ı 1'1ncı düşmanıdır. Uzun ga· 

.. ~k tüyleri l'ardır. 
, b ol tepen. yılan görünce irki· 
~t, ~Ştndaki tüyleri diken diken 
!ti ~natıarını gerer, bir ileri bir 
tlg"ıder, sağa sola kaçar, yılana 
erce t . ~ ı.. 
~ Ş"'şır maca verır, ta MI 

}'orgurıfuktan bitap düşsün. 
Q e . 

nınde sonunda yorulur. Yo 
,, :a, kuş üstüne çullanır, uzun 
~s~~e Yılanı delik deşik eder ve 
~' ıktere kaktüs dikenleri sap· 
c ~Öylece işkence yapa yapa 
1 01dürür. 

~· ~----.-.-ı----... ~ 
1~av' da büyük bir 
Yangın oldu 

lJ 
\>~il.~: 2 (A.A.) - Dün akşam 
t 0 çıkan ve kasabayı tehdit 
İıtı~ başlıyan yangın dolayısile 
ti 1~. İtfaiye guruplarından biri 
kSırnav' a gönderlJmiştir. Uşak 

fcı~rnşu kaza ha lkının uğradığı 
l~d Pttcn büyük bir teessür duy· 

ır, 

~'c 
~ be saat 54 e doğru buraya 
~Q aberler 250 evin yanmış ol. 

il bildirmekte idi. 

ı::tt'd 
~~ .e~in pişanlısı her gün bir 
~ b~trıyor ve her kazada vücu· 
bll ır azasını kaybediyordu. Genç 

~IQ Vaziyetten bana bahsetmiş 
tc ~.bunlara rağmen nişanlısiyle 

~ılı~ıı: tni söylemişti . 
tıı ;yet düğ'ün günü için tayin 
f~ıa~tıtıden birkaç gün evvel yeni 
a~ ete uğramış . Gaıocağı par· 
~a,0Puru yetmiyormuş gibi yü· 
~ ~ ltıış, işin kötüsü ba.şı cas· 
~lı ıtlrnış . 
· şasıı, Feride nasıl hareket ede· 
~Şırınış. Bana yazdığına gö· 

k ı~ını, daha do~rusu nişanlı· 
•iı a ~n bakiyeyi hala seviyor , 
i~c"sı bütün kuvvetleriyle evlen· 
'l!tııa~cini oluyor. Feridunun ser
tı bir .ı~ı gibi vaziyeti de her 
hr lar ış ı lutmağa gayri müsait . 
ijla ~aaftan kızcağız da iki kişiyi 
· utEa1abiıecek bir irada sahib 

tıııtüleri içinde bana soru· 
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Güneş tipli, Merih tipli, Kamer 
kadınlara dair tipli güzel 

Güneş tipinde olan kadınların 
güzel hisleri vardır. Aşkta sadakat, 
hayatta muvazene ve tahakküm gös 
tetirler. Bunlar saadetlerini takdir 
~der ve mes'ut insanlar gibi yüksek 
bir mertebeye varirlar. 

'.lühre tipliler 
Zühre yıldızı tesiri a1tmda doğan 

kadınlar bütün gençlikleri müdde
tince tapılırt'asına sevilirler. Sanki 
aşk ntşreden bir menbadırlar. Bun· 
lar heyecanları, hassasiyetleri dola· 
yısiyle fevkalade iyi seven kadınlar 
dır. 

ihtiras bunların hayatında büyük 
bir rol oynarlar. Güzelliklerinden ve 
sevileceklerinden emin olan bu kim· 

Yazan 

P. P. 
seler tuvalete, lükse. mücevherata, 
güzel kokulara fazla düşkündürler. 

F aket en evvel aradıktan sevgi· 
dir: .Bu lüks de sevgi olmadan ya· 
şıyamazlar. Yegane ıstırabları mah· 
rumiyet olabilir. Aldatmazlar, fakat 
hazan fazla hassasiyetleri onları şa· 
sutır . 

(Kamer) Ay Tipler 
Bu tipte olan kadınlar lakayttır· 

far. Her şeye, herbale çabucak u
yarlar, Şerait~ göre hem neş'eli, 

hem de melankoliktir ve bu ilci ha. 

Onbirinci Balkan oyun
ları Istanbulda oluyor 

fstanbul: 2 (Telefonla) - Aym 
beş ve altısında lstanbulda Fener-

' bahçe stadyomunda yapılacak olan 
1 XI inci Ba\kan oyunlaıına ait hazır 
!ıklar tamamlanmıştır. Beden terbiyesi 
genel direktörlüğünün bir marahhası 
bugün memleketlerinqen hareket e· 
den misafırleri karşılamak üzere 
hududa hareket etmiştir. Bu defa 
Balkan oyunlarına Yugoslav ve Elen 
atletleri iştirak etmekt .. dir. Rumen 
ler ve Bulgarlar iştirak eôemiye· 
ceklerdir. Bu iki . millet BaJ. 
kan oyunları dotayısiyle toplanacak 
olan XII. inci Balkan atletizm kong
resine de birer deleğe g 3ndermek· 
tedirler. 

Gelecek takımlar on sekizer 
sporcudan müttşekkildir. idareci, 
kaptan ve antrenör ve kongre aza· 
larından maada her iki kafile ile 
birlikte müteaddit gazeteleri temsil 
eden gazeteciler ve birçok turist 
gelmektedir. 

Vapurlarin istiab 
haddi meselesi 

lstanbul : 2 (Telefonla) - De· 
niz yolları umum müdürü gemilerin 
istiap hacmi hakkında şu beyanatta 
bulunmuştur: 

" - Gemilerin istiap hacmi ve 
haddi vaktiyle tayin edilirken iş ga· 
yet dar tutulmuş ve az yolcu alın· 
ması kararlaştırrlmıştır. Halbuki bu· 
gün yolcu miktarı çok artmıştır. Son 
zamanlarda mıntaka ticaret müdür 
lükleri vekaletten aldıkları bir emir
le istiap :addi meselesinde ısrarla 
durmuştur. Bu yüzden bir kısım yol. 
cular Vdf?Urlara alınamamışlardır. 
Vaziyeti vekalete bildirdik. Yakın· 

da istiap haddi yeniden tayin edile· 
cek, bu suretle yo'cJların iskeleler· 
de kalmasımn mümkün mertebe ö· 
nüne geçilecektir.,. 
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yor: '' Ne yapayım ? ,, Bu nazik 
bir süaı. Bu öyle bir süal ki cevabı 

bir kadınla vücudunun üçte birine 
yakın bir kı .. mını kaybeden bir crke
~in mukadderatını tayin edecek. 

Acaba tamir etmek yoluyla tam 
bir Feridun yapabilmek kaça malo· 
tur?. Şayet Feı ide masrafa katlana
bilirse sak<.t aşıkına tahta bacaklar • 
tahta kollar alsın, cam bir göz, takma 
bir saç takbrsm, onu ancak bu su· 
retle elalem içine çıkabilecek bir hale 
koyabilir. Bundan sonra ona üst iıste 
doksan gün mühlet vermelidir. Şayet 
bu müddet zarfınd:ı nişanlısı düşüp 

de boynunu klrmamış bulunursa Fe
ridenin onunla evlenme ihtimali arı. ar. 

Feridenin evlenmekle büyük bir 
tehlikeye atılmış olacağını sanmıyo· 
rum. Şimdi kendisine hitap edeyim : 

Feride 1 
Şayet nişanlınız, eJine geçen fır

satlatda bir yerini kırmak şeklinde 

tecelli eden o gaı ib meraka kendini 
bir daha kapllracak olursa bu sefer-

ki tecrübesi şüphe yok ki sonuncll 
olacaktır; o zaman, ister evli olun , 
ister olmayın, size göre hava hoş . 
Evli iseni:r., merhumun tahta bacak· 

lin birinden diğerine çabucak ve ko 
1aylikla geçebilirler. Çabucak deti~ 
meğe mütemayil bir tip • olduklan 
için ıevgi başında da aynı kararsız· 
lığı gösterir ve hareketlerini de f ev· 
kalade ileri götürmekte tereddüt 
etmezler. Garip karakterleri onlara 
kolayca garip bir hayat hazırlarlar. 
Düşüncesizce maceralara atıJmalarr 
ve intizamsız bir hayat yaşamaları 
hemen mutad gibidir. 

Utarit tipler 

Utarit yıldızıom tesiri altında doğ 
muş olanlar ilk nazarda soğuk gö· 
rünüıler. Fakat bu yanlışça bir gö· 
rünüştür. Hakikatteyse iç hayatları 

gayetle muntazamdır. fnsanlara İnan· 
madıkları için büyük bir itimat gös
termezler. 

Bu sebeble ciddi ağır bir karak
tere maliktirler. Hiç kimse onların 

sıralarını elde edemez. Müteşebbis· 
tir lert sevgiye ve bilhassa sevgileri
ne kuşı gösterdilcleri lakaydi sev· 
gilerini işareet eqer. Bunlarm sevgi
lerini daima içlerinde gömülüdüri 

Saadete doğru 

İşte bu şekilde istikbal öğren· 
mek vukuu melhuz hadiselere evvel
den teşhis koymak imkanı vardır. 

Karakteri bilmek hem iyi hem fena 
bir şeydir. 

Fakat bunun iyiliğini ,kabul et
memiz lazımdır. Dudak izleriyle kö· 
tü bir karaktere malik olunduğu 
meydana çıksa bile bunu tashis et · 
meğe bakmalı ve saadete giden yol· 
!ara girmelidir. 

Kadınları saadete götüren yol. 
iyilik, sadakat, kanaat, tevazu gibi 
hallerdir. Dudaklarımız size mezi
yetlerini ve huzurlarınızı söyliyccek· 
tir. 

lariylc diger eşyası, dul zevcesi sıfa· 
tiyle size kalır . Bu takdirde bütüıı 
ziyanınız müddeti hayatmda mümkün 
oldufu kadar gayreti elden bırak
mayan, yaratılışının gadrına uğrayan 
afif ve bedbaht bir zevceye aid son 
canlı parçanın da kaybolmasından 
ibaret kalır. 

Feride, taliinizi bir kere daha 
tecrübe ediniz . Ben meseleyi uzun 
uzadıya düşündüm , en makul çare 
olarak bunu buldum . Vakıa Feridun 
ifaha ilk tecrübede işe boynunu kır
maktan başlasaydı , hakkında • hiç 
şüphe yok ki, daha hayırlı olurdu • 
Fakat madem ki mevcudiyetini müm
kün mertebe uzatarak tüketmeye ka
rar vermiş bulunuyor, canı ne isterse 
onu yapsın .• Bundan dolayı onu mu
ahazeye katiyen hakkımız yok . Ya
pabileceğimiz şey, ona karşı acı bir 
söz kullanmadan mevcuttan azami 
derecede istifadeye çalışmaktır. 
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DERECE 

Adana Öğretmen Okulu Direk
törlüğünden : 

Erzakın Cinsi 
Miktarı 

Kilo 
Muhammen Fi. 
Kuruş S. 

Muvakkatteınirı 
Lira ı<r· 

Ekistra ekmC'k 30000 11 S 258 75 
Koyun eti 8000 38 228 
Maraş pirinci 7000 33 173 2 
Kuru fasulya 3000 30 67 5 
Sade yağ 2000 140 210 
Zeytin yağı 1000 80 60 
Zeytin tanesi 500 40 15 
Kuru soğan 3000 6 13 
Patates 3000 7 15 
Domates Salçası 5d0 23 12 
Beyaz peynir 1000 55 41 
İnek Sütü 3000 11 33 

., Yoğurdu 4000 12 36 
Sabun 1000 50 37 5 
Kırılmış çam odunu 10000 25 9 37 

1 - Adana öğretmen okulunun 1940-1941 ders yılının 8 aylık 
zak ve mahrukat ihtiyaçları onbeş gün müddetle açık eksiltmeye 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme Seyhan Maarif müdürlüğünde 10 birinciteşrin 1 
Perşembe günü saat 9 da toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

FIATI 100 KURUŞ 

3 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde Y' 
vesaik ve % 7,5 nisbetindeki tcminatlarile birlikte ihale saatinden eıJı 
komisyona ve şeraiti görmek istiyenlerin de her gün okul idaresine 
racaatlara ilan olunur.... 12355 28-2 - 6-1 

1/2 Litre 
İşbankasına imtihanla memur alınacaktır 

Orta mektep ve Lise mezunlarından talip olanlar 7 Teşrinievvel ~ 
pazartesi günü saat 14 de Adana İşbankası şubesinde yapılacak 1 

handa hazır bulunmak üzere vesaik ve fotograflariyle birlikte imtihsfl 
nünden evvel l~bankasına müracaatları ilin olunur. 

Türksözii Gazete ve Matbaa 

T ürkso·· zu·· Gazetesı· ·• Okuyucularına, dünyanın her tarafında 
vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

======================= 
• 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ür ksÖzÜ Matbaası: rita, Bitil.mum Matbaa İşlerini Türkiyede 
=::==:=:=:=:=:=::==:==:;::::::=:=:=:=:=: mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder. 

-
Sağlam,Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 

Mücellithanesinde Yapılır. 
~ 


