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TA'MIZI 2 YIL ÖNCE BUGÜN KAYBE·TTfK 
GÖZYAŞLARIMIZ HALA DİNMEMİŞTİR 
I AMIZ ! 

Nev.ıad G OVEN 

eni, iki sene evvel bugün 
ka.} betmiştik. O sabah Türk 

.a~ının en bü.} ük .} ıldın öıınıüş, 
lın Ömrünce milletin için çarpan 
ın durmuş, bizi ve bizimle bera-
~eınen biitün dünya.} ı karanlıkta 
llıışlın. 

j,.i,..,· h" - . . 1 ~ .. ,ız ze ır, gozlerımı7. yaşa 
'l!uştu . 
Günlerce, haftalarca, 8.} larca ağ
şt,ık. Bugün dahi adının anılması 
~ ıınizi yakan ateşin alevlenmesi 
kafi geliyor. Bugün de enin için 
Oruz. 

h~t:n hayatında bütün 7.amanlarm 
lı)ük adamı, en mes'ud insanı 
Ştun. Çünkü, hayatının ı üyasım 

ın kadar parlak, senin kadar ınuh
llı tahakkuk ettirmiş bir in an 
ıtdir 

8e\ki yoktur. 
Dun.} anın en mes'ud ölü ü de 
0 Idun. 
C::ünkü, hiç bir millet ne bir 
bllıdarının, ne bir cihangirinin ne 

ıt- Şefinin arka ınrlmı bii'.im senin 
ıJuyduğumuz acıyı du} muş, bizini 

rı için ağladıgım11. gibi göz) aşı 
ltıiiştür. 
Senin ölümün, tarihte bütün dünya 
tılarını müşterek bir acı) a düşÜr-
, 11udir hadiselerden birbi olmuştu. 
Rün de Ebedi dünyanın en mes'
I en müsterih sakini olarak yat
asın. 

l\rkanda bıraktığın millet en sev
\\ adamın rehberliğinde, içinde se-
lıtı, l\~n. ruhunda senin enerjin ol· 
~ lı;;ıde işaret ettiğin parlak ufka 
~ol almağa devam ediyor. 

t~;f nların korkunç bir kabus ge-
l\ 1 şu günler.de, bir çok milletle-
~alc, iç bozu.kluğu ~·üzünde~ çö~

~ f Ulunduğu hır devırde senın mıl
b·ı ıttınaların en şiddetlisi karşısın· 
~~ c Yerinden oynamıyacak granit 
it, .Ya selabeti ile ayakta beldemelc-

l-j· 
,,~ bir şeyden korkumuz yoktur. 
'"il. S Çın olsun ki: 
~an~ zaferlerin en zorunu kazan
c buyük arkadaşın başımızın üs

lı~ dünyayı kaplayan bugünkü ka
~ a Yolumuzu gösteren bir çoban 
l kgibi parlamaktadır. Bu çetin 

llıı u ta yüreğimize kuvvet, bacak
ta tıU..:at veren şey senin ruhun-

Q· 1
t o ruhun verdiği kuvvetle en 
~ ltıüe&delelerden zaferle çıL:ma
t., ılc. 
t Ccbur olursak ayni ruhla, bize 
%n emaneti korumak için 
Cctimirden ve muzaffer olaca-

t.f an emin olabilirsin. 
j~du.ttarda nöbet bekleyen Meh

' t•nıdi müdafaa edcc~i top-
!ç· mukaddes vücudunu da taşı
'~b ~r kat daha lcıymetlendiğini 
~~t ~im eldedir. 

Crıh uyul Sen içimizde uyanık-
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İHRACATÇILAR BİRLİÖİNİN 
LAG\tEDİLECEGi KAT'İDİR 
NEŞRIYAJ'IMIZI KAT'l:VETLE TEYID EDEN BiR HABER 

Pamuk ihracatçılar birliğinin lağ
vedileceğini ve bu birliğin uç ay için 
muva]d,aten vazife gördüğünü yazmış
tık. "TÜRRSôzO .. nün bu haberini 
" Haber,. arkadaşımızın Ankara mu
habirinin şu telgrafı kat' iyetle teyid 
etmektedir: 

lthalfit ve ihracat birtilderinin vazi
yetlerinin ve buifınkü şartlar içinde 
mevcudiyetlefınin devamına lüzum 

olup olmadığı husu:;unun tetkik mev-
7.UU olduğunu yazmıştık. ithalat im
kanı olm#d•QJndan dolayı lltyı ht.kar· 
rür eden çuval ve kaneviçe ithalat 
birliğinden sonra, öğrendiğimize göre, 
Çü.kurova pamuk ihracat birlitinin 
lağVı da ticaret vekaletince tastiJC O· 

luemufl,ııl". 
Ticaret Vekilimiı: Nazmi Topçu

( Gerisi J~inci Sayfeda ) 
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INGIL TEREDE 
BÜYÜK TAARRUZ 

HAZIRLIGI VAR 
Londra : 9 ( A. A. )- İngiliz ha~ 

va kuvvetlerinin büyüle taarruz ha
zırlık ları kuvvetle ilerilemektedir. Se
çilen binlerce genç şu anda, şimdiye 

( Gerisi beşinci sayfada ) -----
MATEM iHTiFALi 

HALKEYINDE 

SAAT DOKUZDA HER VA· 
T ANDAŞ HAZIR BULUNABiLiR 
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BiZi UNUTMA ATAM .. 

8 uaün, tamam iki yıl cwel.. 
Tan yerinin kızıl, ökr.üz bir 

aba.hında; aocni milletinin kalbine ıöm
tılütir.iz IÜDdii .. 

Siyahlara bürünen kara talilali ül
kenin dört bucatından yas ve hicran 
tlo lu feryadlar semaları çınlatıyordu. 

Hepimiz, acıdan b$lan ıönlü-
• hia · bOttin hııını. göıya.şından 
sel yaparak yoluna akıtırken yüı asır
lık tarihi olen bir milletin eş.siz ba.şı-
111 ebediyete u~urluyorduk .. 

işte sendin o; Yurdunun makus 
talihini yenerek tarihine yön veren, · 
yoldan bu devleti var eden, ci-
1.anın dört buca~mda Türk'e şanlı bir 
isim, &Onsuz bir şeref bırakan ATA
TORK .. 

Bui\in biz tek bir vücut, tek bir 
kütle halinde cihanın bu sonsuz keş
mekeşi ardında dimdik ayakta duruyor
sak eğer, bu senin şahikalardan yük
sek başının rlehaları kıskandıran ese
ridir. 

Dertliyiz çok.. Derdimiz hergün 
biraz daha gömülen bir burgu .. 

Acımız acıları kı!lkandıran 7.ehir
den bir kucak .. ~ııruyan göz bebek
lcrimizde ağdalanmış ezeli bir ma
t~min gölgesi ka7.ılı . . Seni unutmadık .. 
unutamıyoruz, hiç de unutmıyacagız .. 

Şimdi ben; ellerim göğsümde, al
nım eşijtinde, gözlerim acı yaşlarla 
örtülü huzurnnda diz çöktüm ATAM. 

Gün olur büyüttüğün bu millet 
hhpe bir talihin sürükledigi cehenne
mi bir cidale atılırsa eğer; rahmet ve 
~fkatin bizden eksik olmasın. Sen de 
bizi unutma Atam .. 

Sen ki; Türk milleti bütün istik
balinde, tarihi önünde asırları doldu
nırken senin şereflere sığmayan, şe

terflcrdcn üstün namını ebediyen bir 
Türk tarihi olarak yaşatacaktır. 

Doktor Muzaffer Lokman 

Yol inşaatı 
devam ediyor 

llANGI YOLLAR YAPILMAKTA? 
Adananın mühim mes'elelerlnden 

biri de hiç şüphe yok ki .. yol,, dur. 
Geçen bir ay zarfında vilayetimiz da
hilinde ne kadar yol yapıldı? Yapıl· 
makta ve yapdacak olan yollar nere
lerde ve hangi kilometrelerdedir? Bu 
mevzu üzerinde okuyucularımıza derli 
toplu bir malumat vermeği faydalı bu
luyoruz. 

Adana - Karaisalı, Adana -Mi· 
sis ve Feke - Saimbeyli - Kayseri 
hudud yollanmn tamirabna hız ve e

.. hcmmiyetle devam edilmektedir. 
Adana - Kozan - Feke - Sa

im beyli - Kayseri yollariyle Osmani
ye - Fevıipaşa yolu inıaat ve tami
ratı muntazaman ile{ilemektedir. 

Kadirli - Toprakkale yolunun 
ikmaline köylülerin mütemadi gayret
leriyle devam olupmaktadır. 

Adana - Karataş yolunun 6 + 600 
- 8 030 kilometrelerinde esaslı 
tamirat işi hummalı bır safhaya gir· 
miştir. 

Adana - Tarsus yolunun 2 900 
- 8 80 kilometreleri arasindaki 
inşaat bütün ehemmiyetiyle dsvam 
etmektedir. 

Adana - Karataş yolunun o 
000 - o + 400 kilometreleri ve bu 
yolun 17 000 - 20 000 kilomet
releri arasındaki tamirat berdevamdır. 

Ada.._ - Kozan yolunun 3 000 
- 7 000 kilometreleri arasında şosa 
ve imatat'r sınaiye inşaatı yapılmak

tadır. Bu yollar 66634 liraya m üteah
bitlerine tamamen ihale edilmiştir. 

TORKsOZO 

Eğitmenli otuz köy 
açıldı okulu daha 

Geçen seneki Etitmcnli köy mck· 
teplerinc ilaveten bu sene Adana mer· 
kez köyleri ile Osmaniye, Bahçe ka
zalanna batlı köylerde otuz tane da
ha Etitmenli köy mektepleri açılmış
tır. Bu mekteblcr Çınarlı, Akkuyu, Ci
hadiye, Şevketiye, Abtulhadi, Dağcı, 
Mihmandar, Şambayadı, Havutlu, Ye· 
mişli, Osmaniye kazasının ıssızca, Çu
na, Dereobası, Akyar, Kırmacılar, 

Cevdetiye, Dervişiye, Hemite, Aptal· 
pınan, Kızıldere, Kişnar, Bahçe kaza· 
sının Hacılar, Çamiçi, Karaçarlı, Eli ek 
Böcekli, Karagedik, Pirsultanlı, Bos
tanlar, Bayındırlı, Alibozlu, Gökçayır, 

Kurtlar, Çerçioklu ve Karğın köyle
rindendir. Bu Eğitmenli ilk mektebler 
Kinunuevvelde faaliyete geçeceklerdir. 
Bu suretle üç Eğıtmenli bölge ihdas 
edilmiştir. Bu bölgeler üç gezici Baş
öğretmen tarafından idare edilecektir. 

Merkezl"'r Aptalpınarı, Kurtlar ve Ha
cılar köyleridir. 67 köyde 68 eğitmen
li mekteb açılm ış bulunmaktadır. Gc 
çen sene 36 eğitmen tarafından an 
cak 1204 talebe okutulmuştu. Halbuki 

"bu sene faaliyete geçen 68 eğitmen 

üç bine yakın köy çocugu okutula
caktır. 

Baklalı, lsmailiye ve Burukköylerinde 
yapılmakta olan öğretmenli ilk mektep
lerin inşaatı tamamen bitmiştir. Çot· 

lu, Kızıltaş, Yem i şli, Suluca ve Apti
oğlu köylerindeki mekteplerin inşaatı
na ise hararetle devam edilmektedir. 

ESKi iSTASYON CIVARI PEK 
BAKIMSIZ BiR Y AZIYETTE 

Şehrimizin en kalabalık mıntakası

nı Eski İstasyon tarafının teşkil etti
ğine hiç şüphe yoktur . 

iki modem hastahanenin, altı fab 
rikanın, bir lise, bir orta, üç ilk mek
tebin bulundu~ bu semtte on binden 
fazla insan oturmaktadır . Ekserisi 
işçi ve fakir olan bu insanlar temi1.
lik ve sıhhat bakımlarından gözetil
meğe çok mühtaçtırlar . 

Buralarda ana caddelerde , büyük 
işlek ara so1'.aklarda oturanlar kışın 

çamur ve pislikten, ya11n tozdau fer
yat etmektedirler . Bize vali olan 
bir çok şikayetlerden buralara bele
diye arazöılerinin, çöp arabalarının , 
tanzifat işçilerinin ancak akıllarına 

geldikçe uğradıkları anlatılmaktadır . 
Mahalle aralarındaki mini mini göl
cükler Sıtma ve ölüm mikropları üret
mektedir . Sulanmayan , temizliğine 

dikkat edilmiyen ihmale uğramış bu 
semtler belediyenin yardımım bek
lemektedir . 

CUMHURiYET GAZETESi DUN 
iNTiŞARA BAŞLADI 

lstanbol : 8 (Türksözü muhabi

rinden) - Cumhuriyet gazetesi bu

gün intişara başlamıştır. 

lhracatçilar birliğinin 
lağvedileceği kat'idir 

NEŞRIYATIMIZI KAT'IYETLE TEYID eDEN BiR HABER 

( Birincinci sayfadan artan) 

oğlunun şehrimizde bulunduğu sırada 

ithalat ve ihracat birlikleri merkezin
de yaptığı temas ve tetkiklere büyük 
bir ehemmiyet atfedilmektedir. Bu 
tetkiklerden sonra üç aylık muvakkat 
bir bütçe ve kadroları olan birlikleri 
Ü7.erinde bazı mühim kararlar verile
ceği anlaşılmaktadır. En ziyade muh
temel görülen şekil birliklerin ticaret 
odasına rabtı olduğu gibi Cumhurrei
simizin BÜ) ük Millet Meclisinide yeni 
içtima devresini açarken söyledikleri 
büyük nutkunda bilhassa tebarüz et
tirdikleri kooperatiflere doğru gidil
mesi de ihtimal dahilinde görülmek
tedir. 

Alakadar mafilde, ticaret vekale
tinin birliklerin vaziyeti hakkınd<t kat'i 
kararının bugünlerde ve bilhassa tica
ret odalarının yılbaşında başlıyan ye
ni bütçe ve kadroları kat'i şeklini al
madan verileceği ümit olunmaktadır. 

Hava kurumuna 
aza olmahsınız 

iLKOKUL HiMAYE BiRLiKLERi 
TOPLANTISI 

ilk mektep himaye birlikleri dün 
maarif dairesinde bir toplantı yaparak 
mekteblere yapılacak yardım şekille

rini tesbit etnıişlerdir. Haber aldığımı· 
za göre mekteblerdeki talebenin sıhhi 
ve diş muayenelerinin de muntazam 
bir şekilde yapılması için tedbirler a
lınmıştır. 

KÖYLERDE YENi OKULLAR 
Bu ders yılı Osmaniye kazasının 

Yarpuz ve )ssı1.ca, Ceyhanın Akdam, 
Yalak, Yeniköy , Karaisalının Alpi , 
Saimbeylinin Kandır ve Merkez Ada
nanın Yemişli köylerinde yeniden 
öğretmenli mektebler açılmıştır. Arla
sokağı , Karşıyaka mekteblerine de 
birer öğretmen ilave edilerek tam 
teşkilatlı bir hale getirilmişlerdir . 

HARS KOMiTESi TOTLANDI 
Dün saat 17 de Halkevi salonun· 

da vilayet ve kaza hars komiteleri 
toplanmıştır. Bu tap1antı da Etili böl
gelerde yeniden iki mektep kadrosu
nun genişletilmesi ve komitenin ga
yesine göre yapılacak diter çalışma 

)ar tcsbjt edilmiştir. 

Halkevimizde 

KOllFERAU YE Knll-'I 

Halkevi1niıde Sah rünii 
de Dokto r Muzaffer Lokman 
dan f aydab bir konferans ve 
rasa tarafından da bir konser 
cektir. Çok p yam dikkat ollll 
konferansın mevzuuno .. Sehir 
sıhhası., tetkil etmektedir. Aynca. 
sık Ankara radyosunda dinledi 
a t ma san'atkir Bay şahin lşınd 
bu receye iştirak ederek fülüti 
birkaç parça çalacaktır. 

CEYHAN MEKTUBU 

Tarla yiizil 
denbircinay 

Ceyhan : 9 ( Tü rksözü mu 
rinden ) - Evvelki gün kaı 

bağlı Küçük Mangıt kö} ünde 
lada, bir tarla yüıünden altı kif 
sında çıkan kavga kanlı boğuŞ 

ve daha sonra da iki kişinin ağı 

rette yaralanmasına sebeb olmU 
Bu hadiseye ait tafsilat şudur : 

Merlezi kazay•a bağlı küçük 
gıt köyünde çiftçilikle iştigal 
Lutfullah lstanbullu ve arkad 
Ahmed Hami ve Ali ; gene 1' 
Mangıttan Mehmed Başın ort 
Ceyhanlı Halil oğlu Muhiddin ..,e 
<leşi Reşid ve elci Ahmedin 8 

bir tarla meselesinden dola} ı 
müddettir açık bulunduğundan 
gün tarlada birbirleriyle karŞ 

bu kimsaler derhal L::avgaya 
muşlardır . 

Hayli süren kanlı boğuşma 
da Llıtfullah, Muhiddin ve Reşi 
kadaşları ile birlikte tabanca 
çakla muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralamışlardır . Keyfi 
haberdar edilen jandarma derh 
ali yete geçerek suçlu !arın bir 
ıvışmasına meydan vermeden 
yakalamışlardır. Haklarında Y 
t a h k i k a t evrakları ve 
lanan cürüm aletleri . adliyeye 
olunmuştur. Yaralılar Adana 111 
ket hastanesine gönderilmiştir. 

Hava kurumuna yardı 

Ceyhan : 9 ( hususi muhab' 
den ) - Ce) han köylerinde 
Hava Kurumuna kaydolan aıA 
her gün biraz daha artmaktadır 
velce her köyde ihdas olunan 
Kurumu şubeleri halen faaliye 
linde bulunmaktadır . Bu ) ıl 
mahsullerimizin hem bol 01111 

hem de· i) i fiyatla satılması • 
mmn Hava Kurumuna karşı.· 
<ligi alakayı ı artırmış ve t 
ve teahhüdat mikt~rları d a o 
artmış bulunmaktadır . 

Bilhassa kazamıza bağlı 
Mangıt kö) ü muhtarı Selim 
köyü halkının Hava Kurumun 

taahhüdatmı pek kısa bir ıa ~ 
fında tahsil ederek Ceyhafl 

Kurumu şubesine yatırdığını 

nivetle haber almış bulun 
. ' 

Diger köy muhtarlarının " 
şekilde ve } ılmadan çatışm•1r 
menni ederiz . - M. SelÇll 
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ta 'nın Adana'ga ilk 
ve son seyahat I eri 

• 
''Salih! Gündüz gözile Ada
nayı bir kere daha görelim,, 

Zaferden sonra ... 
l5 Mart 1923. 
l'~rosları aşarak Adana) n hir 
ıniyor . Başkumandan Mu:.tafo 

al, büyük inkılabın beşiği olan 
'naya geliyordu. 
O gün, başbu~umu 14 yaşında 
'~ei olarak karşılamanın sevinci 
eyim. Oymakbeyimiz Rt'mzi 0-
A.tık, başbuğun, düşmanlarını a
~ kefenleyen bir kudret olduğu

atıyor. Onun, Türk Yurdu ve 

1 
İ~tiklali uğrunrla yaptığı müca

;rın büyüldüğünü,\işaret ettiği 
c milletçe nasıl koşulduğunu i
~crek miskin, sefih, esir yaşa
ansa şerefli bayrağımıza gömü
Şcrefle ölmeniı; kudsiyetini genç 

~larımırn yerleştiriyordu. 
il ılalarla yagan ya~murdan a
kıllı ıslımınıştılı:. lç çaınaşırlan
kadaı· I< • 

1 ır~ızı - Beyaz rt'nkkrde hdr-
' 'ckılcie boyanmış direkll·r iki sı
Ut • ctrın.e Yeni 1:.trısyonn !.:adar de-
c tnış. her direkte iki küçük :k .dalgalanıyor. Yeni istasyon 
esı, Kuruköprüclen itibareıı gö
c~iş derecede büvük bir insan 
a 1~1 ile dolu. Şe.hir boşalmış, 
~ Adanalılar Mustafa Kt>mal'i 
a'trıada. 

tl.tu büyük insan kalabalığı, sanki, 
en bir parça, bir mahşer man-

t~~ı andırmakta. Heyecan, se~ 
builŞtan ruhlar gergin. Sabır:.11.lık
k llıuan.um insan kalubuğı için 
a~}naşıyor. 
bt lokomotif sesi. Bütün asabı
~ it anda dolaşan bu ses, gÖ7.le· 

de geldiği noktaya topladı. A
tı~ hu)ük kurtarıcısına kavuşma
~ esi içinde. 
~ l'ren gara giriyor !.. dediler. 
VYlltakbeyimiı seriğ bir kumanda 
l>t O . b' ··k·t A "· erın ır su ·u . z sonra, 
tk Un ahengi bu derin :.ükutu ihlal 
ti\ tütün seslerin hakimi oluyor. 

1 
~ üyük kahraman göründü ... 

Ct onümüzden geçecek. Başında 
1) Cngi kalpak, dinde ıarif bir 
iıı, Üzerinde bej bir seyahat el
, etrafına selamlar vererek ilcr

~ıı ad~lün hançereler birden elelc.-
ı : 

...... y 
~ aşa!.. Varoll .. 
bir Yat ve hürriyet halıkı, misil
,, Coşuş arasında, şehre doğru 
ıQr. 

A. · .... 
A.~tıı gün. Türk Ocağında. 

ana Gençliği adına bü} ük ha-
ına h' -k~ . ıtap eden ateşli, imanlı, C ınkılaba o günden inanmış 

k elfü Güven. bu hitabesiyle 
t ıalaskardaf silinmez hisler, iıı

Usule getirmişti. Bu "Güven., 
,~;n Başkumandanda takdir w 

4 
ık uyandıran nutkuna, Bnşku

{~ . aat 16.30 da verdiği cevnp
a tıhi sözleri söylemişti: 
k en ve benim gibi sevdiğiniz 
~ ~rk~daşlarımla herabet mille
llp ecı günlerinde vicclaıııın11.a 
\IJ tcien vaıifeyi yaptık. Fakat 
ııj~ta hize cür'et ve cesaret 

k,1 ve sizi vücuda getiren bü-
ltkPlı analar ve babalarınız ve bu 

ettir. 

• 

• 
Yazan : YUSUF AYHAN 

Acı günlere ait olmakla beraber 
kı} metli bir hatırayı burada tekrar 
t'tnıek isterim: Bende bu vakayiin 
ilk hissi teşebbüsü bu memleketk. 
bu güzel Adanada vücut bulmuştur. 

Hilirsiııiı. ki, Suriye f elalcetini mütealib. 
ben, Yıldırım Orduları grupunun ku
mandanlığını almak üzere buraya 
gelmiştim. O zaman burada bütün 
memleketin, nasıl bir atiye sürükleıı
nıt:ktc olduğunu tamamen görmüştüm.! .. 

• • 
"' Aclanaya son seyahatı da Hatay 

davasının en hararetli günlerine te
ımdüf eder: 24 Mayıs 1938. 

Atam 'ı ogüıı de bir asker olarak 
karşılıyordum. Göstereceği hedefo 
koşmak için yunlda ve cihanda dedi
R ini yaptıran lı.uııınndasıııı bcL:liyor
duın. 

Derin l hakışlı güıleriyle ufuklar 
yaratan, Türk vatanıııııı thucludlarırıı • 
da ayni deı in bakışlar ve engin gö
rüşlerle.tesbit eden Atam, Hataya 
sevl.:.cdeceği .kıtalara:geçit;.rcsıni yap
tırıyordu. Yıldırım orduları grupunuıı 

kumandanlığını almak Ü7.ere Adaııaya 
daha evvelce memleketin kara gün
lerinde ayak bastığı gün bütün Türk 
yurdunun sürüklenmekte oldugu ka
ranlık atiyi görmüştü. Bugün de: 
"Kırk asırlık TürL: vatanı esir kala
maz! .. ,. dediği Hatayı behemehal 
l.:.urtarmağa karar vermişti. 

Geçit resminden sonra. 

Otomobil, önüne doğru geldi. 
Vagonuna dönecekti. Biraz düşündü. 

Sonra döndü, Salih Bozok'a: 

" - Salih, dedi, gündüz gözüyle 
Adanayı bir kerre daha görelim . .. 

Ulus parkında , bir hasır koltuğa 
oturmuştu. Türk milletinin hayati ih
tiyaçlarını en emin , en doğru gören 
nazirsiz insan, Adananın hayati ihti
yaçları hakkında:izahat alıyor,çukur
ova ile Mısırın mukayesesini yapı 

yordu. Adanalılarla bu konuşma ve 
istirahat ancak yarım saat devam 
etmişti . 

Vagonuna döndü. Artık, Adaııaya 

veda ediyor . 
Tren .. sallandı . . . lokomotif ka

tarı çekiyor . O'nun hasta olduğunu 

! bilenler göz yaşlarını göstermekten 
içtinab ederek " Yaşa 1 .... nicla-
lariyle etrafı çınlatıyorlarclı . 

Gidiyor artık . Adana Atatürk'ün 
kalbine , Atatürk Adananın kalbine 
dolmuştu . O, son rıa1.arlarla Adanayı 

temaşa ederek ayrıldı ve bu ayrılı!.: 
ebedi oldu . 

• * • 
" lki Mustafa Kemal var<lır . Biri 

ben fani Mustafa Kemal. clige:ri ebe
di Mustafa Kemaldir. Ben, fani Mus
tafa Kemalin gayelerini tahakkuka 
çalışıyorum .. demişti . Bugün Ata
türk'leşmiş ebedi Mustafa Kemal 
mevcuttur . O gayeler ise tahakkuk 
etmiş ve ebedi Mustafa Kemalle bir
likte ebediyen yaşayacaktır . 

YUSUF AYHAN 

Sayfa 3 

• ·----; l 
* l 

Ebedi Şefimiz : 1 
~ı 

A tatürk ebedi 8 : ! 
istirahatgahında : 

* * ··-------····---·* 
• * 
* * * Ebedi Şefin * 
f Adanayı son : 

: ziyarerlerinden: : 

* Ulus Parkta. * 
ı : 
• ................. • • ·---· 
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EVLENME REKORU 

Anadolunun dört mıntakasıllda 
telsiz istasyonları inşa ediliyor 

s on rnınanlaı da evlenme reko-

nıııu Nevyorklu Con Smil is
mimle bir <ıdmn kıımışlır. Şimdiye 

:kadı:ır st•kil: dda evlenen ve kırk bir 

Telsiz muhaberesi bütün memlekete ve halka 
ahvalde teşmil edilecektir her türlü 

evlad ydişlirt>n bu adaın geçen Ey
lülde dokuzuncu defa nikah kürsüsü 

önüne çıkarak yeni eşi ile izdivaç et

miştir. 8 izdivaçl<ııı altısında ayrılan 

hu adamın yetmiş yaşında olduju 

halde bir daha evlenmesi büyük hay

ret uyanrlırnıışlır. 

Aııkara : 9 ( TürksÖ/ü muhahi- lıca saik kışın bilhassa şark vilayet-
rindcıı )- Yurclun uzak· merkederi lerimi1.de hatların sık s•k kardan fır-
arasında klgrnf muhahcralıııııı birçok tıııadmı koparak mulrnberatın iııkıtaa 
ahvalde çok mlişkit oldugunu ve tel~ ugraması ve bayram günleı inde hal-
graftan bckknt·ıı siir'aliıı ortada kav- larııı fazla } iiklü olmasından müsta-
boldu~uııu gön·ıı müııakale vekaleti t't'I ıııuhaberalııı da \akliyle isteııi-

vatanclaşların yekrligeriylc ıw karlar lcıı yere ulaşamaması olmuştur . 

uzaklan olursa olsun dııh.ı sür'at ve Ögn•ndigime göre , ilk olarak 
l.:olaylıkla muhaberede bulunmalarını Anh.arn ve l~tanbulda bulunan telsiz. 

ASHH>IDE BOLLU6U ı lenüu U,·•n lt'tsi~. mubaheratınııı bii- meı·kezkriııdeıı maada İzmir , Van , 

lüıı memlekete 1 «Şnıiliııe kaı ar ver- Errn ru ın w Diyarbah.ırcla birer telsiz 

P ııı kki1.d~ yapılan ııüfus tahrir-

i ıniştir. Bu kararın verilııwsiııclen baş- islnsyoııu kurulacaktır . Bu telsİ7. is-
lerine giin• 1890 senesiııdcn- ---- --- ---------------- -

bc::ri uıuıı iiınürliiler aıtmaktııdır. Bu ,. NGı· LTEREDEN ,. Ki. sı· N 
tarihti" J>ortekil.clt• 95-99 yaş arasııı-
da llt''' J,işi varken 1930 da bu 'mik-

tar 177c yı bulmuştur. Yüz yaşını~- BOŞ VARİL GETİRİLDİ 
çc:ııleı l 00 de 294 iken 1830 ela 501 

olmuştuı. 

Poı eJ..izin ıılifu~u 6 milyondur. 

YiiL ) r ~ m gt•çeıı he~yüz kişi ol!lugu

na giiır 12 biıı kişi de biı kişi } üz 

yaşuıı i ,ılııyor demektir. Bu botluk 
P<ırtt·J..t,ı'c· .) aş.ıına .~artlannm iyileş

mesi ıH liccsiıli ı'. 

KAPLUMBAÖALAR HiCRETi 

G , çen hafla, Yunanislan<la Pi
r~ limanı civarıııdaki köyler

den sabahleyin t•rkenclt"n çayıra çıkan 

1.:oyun w ı-ıgır sürüleri yolları yüz 

binlerce ~abluınbağa l.:aplamış oldu

iunu görmüşler ve bu canlı engelleri 

yararak kendilerine bir yol açamamış

lardır. l layvanlar o gün tekrar ağılla

rına dönnıüşkrdir. 

Kablumbagalann o havaliden hic

ret dtiklt·ıi görülmüşse <le böyle küt-' 

le halinde muhacercte neden lüzum 

gördükleri aıılaşılamamıştır. Maruf Yu- ı 

ııan ha) vanat mütehassısları bu mu- \ 

ammayı çözmege çalışıyorlar. 

iki senedir hu harukuldde şeye 

sahibdi ve kusursuz olarak da işle· 

yordu. 

Kilide maymuncuk vesaire uydur
mak beyhude; en küçük bir temas 
müessesenin kapıcısını bir gürültü ile 
ikaz ederdi. Ve yine ihtiyaten her 
akşam saat 7,30 da bir gece bekçisi 

geliyordu. 

Patron ıııırıldandı. 

- Mathieu geç kalmasa ... 

Her ikisi de biliyordu ki, Paul 
Mathieu yirmi dakikaya kadar gelmiş 
olacaktı. Bu, elli yaşlarında, az sıöyle-

yen fak at çok emin bir adamdı. Meş
hur snatli kilit kasaya konulmadan 
evvel de bu mağ.aıada gece bekçisi 

idi. 4 

iki adam şundan bundan konu-
şuyorlardı. Küçiik kapıya vuruldu. 
Martelet koşup açtı. 

Kasketi yüzüne eğilmiş, yüzü bir 
yün boyu~ atkısına gizlenmiş Mathieu 
göründü. Boğazını göstererek kısık 

bir sesle mırıldandı: 

- Hançere iltihabı... Konuşma· 

mak lazım. 

Cenııhi mnerikada 
hastane 

Yıılıarıislııırg 9: (ıı .. ı) - Cenup 
Arnt'riknsı Biı li~i lııg-iliz lıiikıiındiniıı 
nıüractı:ılı i.izerirıe orta doğudaki lrı
giltz kırvvd l<•rinin yaı alı ve h:ısl;ıla rı 

için Crnup Afı ibsı dahilinde iki has· 
tane ksisirıi kııbul eykıııişlir. 

İngilterenin Birleşik 
amerikadan istekleri 
Vaşing!on:9 (a.a.) - fngillererıin 

Birleşik Amerikadan kredi " ile sütlü gı

ba maddeleri alabilmesini temin mak
sadiyle ser.ato azalarından Bay King
consan ve bitaraflık kanunlarının taar
ruzunu talep eden bir layihayı kong
reye tevdi eylenıiştir. 

lngiltereye 300 vapur 
ve r iliyor 

Londra: 9 (a.a.) - 300 ticaret 
vapurunun lngillereye teslimi için A· 
merika ile müzakere cereyan etmek· 
tedir. 

lstanbul : 9 ( Türksöz.ü Muhabi
rinden) - lııgiltereden gt'len eşya 

arasında 2 bin boş varil ele lıulundu

gu halıt·r alııımışlır. I3u variller, piya-

saya çıkaı ıldıg-ı lakdirclt• bilhassa bt·ıı

'liıı w nıüştekalı tcv·ıii ile :t.l'.} tiııya\!ı 

S"cıtışlıırında nıiilıiın kolaylıklar elde 

<'dikcegi şliplwsizılir. 

Ayrıca lngilteıeden 20 hin san
dık teneke levha gelmiştir ki hu mal
lar da seyyar eşya ulımsatımında mü
him bir hoşhıgu dolduracaklardır. 

Bu cins malların lnğilteretlen it
hali devam edecektir. 1ngiltere<len 

gelen mallar arasınpa 35 ton anilin 
bulundugu da haber verilmiştir. Ani

lin mensucal sanayiinde fevkaliide 

ihtiyaç hissedilen bir boyadır. 

Bütü11 bu mallardan başka, pek 

yakııııla nişadır geleceği de haber a-

1 ınnııştı r. 

KÖY ENSTiTÜS Ü KADROSU 
Haruniye - Düziçi Köy Enstitü· 

süne tekrar 14 talebe kaydedilmiştir. 

GE'CE BEKÇİSiNiN ESRARI 
YAZAN 

Claud Ascaln Tefrika 

2 

ÇEVİREN 

Sami Göksu 

Mösyö Pellemert kaşlarını çattı. 

Martelet her ikisine de bakarak fik· 
rini söyledi: 

- Eğer hasta ise evine gönde· 
relim ... Onun yerine ben bekliyeyim ... 

Melhieu şidcietle protesto elti: 

- Hayır, dedi, bu benim sıfa

tımdır .. 

Mösyö Pellemart: 

- Boyun atkısını çıkarsanız, o 
kadar sık ışmı şsı mz. ki, tam bir ses 
ziyaına uğrayacaksınız, diye nasihat 

elti. 

- Derhal patron... Alışkanlık ... 
Burası sıcak, ah az söylemeliyim. di

ye tekrarladı. 

Mücevheratçı ve Martelet parde

sülerini alırken küçük mutfağa geçip 

orada gaz mangalında çiçek ve nebat
lardan hanı lanmış bazı ilaçları ısılma· 

ğa giden Mathieuye nasihat ettiler. 

Martelet gece bekçisinin nöbetini 
yapmağa muktedir olduğunu bir kere 
daha kontrol ettikten sonra dehlizin 
nihayetinde patrona yetişti. Birlikte 
çıktılar. Şiddetli bir kar fırtınası ile 
karşılaştılar, her adımda bu fırtına ile 
mücadele ediyoılardı. 

Patı oıı bir taksi çağırdığı zaman 
Martelel de Metro istasyonuna girdi. 

Matheiu mağazayı sür'atle dolaş
tıktan sonra kaloriferin yanına bir 
sandalyaya oturdu ve hareketsiz kaldı . 

Omuılanna tliişrnüş olan boyun atkı
sını da bir şal gibi muhafaza edi

yordu. 
Gece yarısına doğru sıçradı. Te

lefon çalıyordu. Mikrofonu almakta 
; . 

tasvoııu hem alıcı ve hem ık \l·rı 
nw~·keı. ve ü Ç e r kilovat kil 
rd inek olacaktır . Bu isla) oıılarıl 
her liirlii ahvalde ve \urdun bu k 
Ş{·it-riıııle vukua gclebÜccek lıer h8 

gi hir l l'ZH hiirii n alınacak tcrtibllt 

radyo ila verilmesinde de kullanıl 
bilecektir. 

Bu merkl•zlcr bilahare yurdun b3l 

ka köşeleri ve mühim vilayet ıııt' 

ke:tleriııde de tesis olunacaktı~ 

Vakıflar umurı1 
müdürü gitti 
Beraberlcriııde Vakıflar lıışaııt ~ 

diirii H.ıy Nihacl Nik.isberk ve res• 

H. 11.saıı Görken nldu~u halde Ad 
Vakıflar idaresinin faali) et \ 1.' inŞ 

harek<·llerini tetkik dnıd: , inınr 

tamir işleri üz1.'ı·iııde clütlcr yapıtı 
üıeı e evvelki gün:şehrimizc gclı 
olan Vakıflar Umum Müdüı ii B· 
Fa hrccldiıı Kiper Aııkaraya crnıııı1~ 
tür. Bar Nihad Nikisbcrk ve Jh) 
Görken. şehrimizdeki çalışmali:ırı~ 
devam elmekle<lirler . ___.,/ 

MERKEZ iLK OKUL Ö 
RETMENLE RI TOPLANTlgl 

Adana merkez öğretmenleri ıf 
Çarşamba günü saat 15 te Gaziı'8 
okulunda sııııf esası üzerine toplıl 
ra~ her hafta . işlenece~ ~e\:ı.ll\ 
muşterekcn tesbıt etmektedırleı · 
cuda gclirilen bu çalışma birlik 

tedrisi - terbiyevi konuşmalar '' 
makladırlar. Çalışma birliklerinde 
man ıaman müfetliş • öğ'retmeıı 

ınulahassıslar taraf ıııdan kon f~ı~1 
!ar, tecrübe ve numune dersJı:rı 
rileceklir . 

tereddüt etti. Fakat o müteınaM 
çalıyordu. Bu Mösyö Pellemart'dı· 

- Alo MaUıieu ... Nasılsın? sol 
ağıın nasıl oldu? 

11i 
- Söz söylerken daima ra '1~ 

oluyorum patron, bir başka rah8 

lığım yok .. Çok teşekkür ederinı· 
. . . . . . . . . . 
Sabahın 8,25 inde Mösyö pe 

mart mağazaya gelmi~li. Müstııhde 
8,40 da kepenekleri açtılar. Ta(l'l e 
kuzda bütün raflar vitrinlere yeri 
rilmişti. . el. 

Patron küçük kapıdan geçil· j/ 
da kapıcıyı bir sandalya nıe'ı 
gece bekçisi yerinde görünce ş9ş 

Kapıcı anlattı: 
eı 

- Mathieu yirmi dakika oe ~ 
gitti. Hastalıktan bitkin bir hııl~ 
Sesini bile tanıyamıyordym. ff'ıJfıofı 
bir atkıya sarınmış yalnız bil it~r.e 
ucu görüni.iyordıı. Kapıyı çaldı 
beklememi rica etti. 

- Fakat... Fakat... 

Kapıcı acıklı bir sesle 

- Sonu var 
/ 



• ltlylk lllr .. arruz 
... zırlll• war 

16riiı,mtmiş bir '\iÜs'at ve mü-
141im görmektedir. Hava ne

Pilot talebe lcaydi için son 

l~6racaat bütün lngiliz genç
._lhassa 20 den daha aşağı 

arasında mülcemmel bir . 
lftır . Ta) yare imalAbnın 

htılanması dolayısiylc telmi-

trikçi ve telsizci gibi un
ibti~aç da artacaktır. 

.., o 1 -
ROGRAMI: 

R 10 JKINCITEŞR1N 940 
$.t Aloti rltun 61ümünün ikinci 

r•ld6nümu programı 

Program, saat ayarı 
A jar.s haberleri 
Ebedi Şef ATATORK'-
tn ölümünün ikinci yıl
dönümü münascbetilc, 
t.tılli Şef iSMET INÔ· 
~Ü'nün o fijn bu bü· 
Yiik acı dolayısile Bü· 
}'\ik Türk Milletine yap-
btı beyanatın okunması 
'tiz.im sükütu 

ve saat 
kapanış 

Program, saat ayarı 
~ians haberleri 

'-tikJal Marşı ve saat 
19.30 a kadar kapanış 

Program, saat ayarı 
~ians haberleri 
~bedi Şef ATATÜRK'
lln ölümünün ikinci yıl
~Önümü münascbetile , 
IWlilli Şef iSMET INO
NO•nün o gün bu bil
)(ik acı dolayısile Bü· 
)'\ik Türk Milletine yap· 
btı beyanatın okunması 
.\ıiz ATA'mızın Cum
h~~!Jetin Onuncu Yıldö
""ınünde Nec·p Milleti· 
ltıize yaptığ'ı Tarihi Hi· 
~enin KENDl SESLE· 
~LE. NEŞRi 

latiklal Marşı ve saat 
22.30 a kadar kapanış 
~lhleket saat ayarı 

flns haberltri 

TORKsôZO 

1 1 BaylRuzvelt Gazetecilerle 

-L_ RUZVEL TIN . BEYANA Ti -!_ 

imalatı mızın 
yüzde ellisi 

ingilterenindir 
Vaşington : 9 ( A. A. ) - Bay 

Ruzvelt bugün gazeteciler toplantı

sında demiştir ki : 
< - Bundan böyle şu umumi 

programı teshil ettim. Amerikan fab
rikalarından çıkan müdafaa malze
mesinin ) üzde ellisi lngiltcreye ve 
Kanada ya verilecektir. Bu malzeme 
arasında büyük bombardman tana
releri de de vardır. > 

ingiltereye gece 
akınları 

Londra: 9 (a.a.) - Dün geceki 
düşman akmları başlıca Londra ve ci· 
var mıntakalar üzerine tevcih edilmiş· 
tir. Bu anda oldukça şiddetli olan hü
cümlar az sonra şiddetini kaybetmiş· 

sede daha zayıf olmak üzere gece ya
rısından sonraya kadar devam etmiş-
ıir. 

Bir miktar ölü ve yaralı vardır. 
Bina has.arlan da kaydedılmıştir. Ma· 
mafi hasRrat ve insanca zayiat evvel· 
ki gecekinden daha hafif olmuştur. 

Memleketin sair mıntakaları üze
rinden hücumlar yapılmışsa da bunlar 
küçük mikyasta olmuşlardır . 

Raporlardan anlaşıldıtına göre 
hasar ve insanca zayiat olmuştur. 

Dün kaybolduğu kaydedilen bir tay· 
yare kurtulmuştur. Binaenaleyh lngiliz 
zayiatı altı tayyare üç pilottur. 

B. Çllrçll 

Bay Çörçilin 
dünkünütku 

Bizim zaferimiz qUtUn 
mllletlerln zaferi demektir 

Londra : 9 (a.a) - Bay Çörçil 
bir nutuk sÖ) liyerek Yunan malcama
tını alkışlamış, lngiliz zaferinin bütün 
milletlerin zaferi oldu unu anlatmış 
ve lngiltt>renin nihai zafere kadar çar
pışaca ını bildirmiştir. 

ltalyanın bombardımanı 
Londra: 9 (a.a.) - Resmen bildi· 

rildikine göre, dünkü lngiliz bombar
dıman tayyraeleri tarafından ltalyada 
bulunan askeri ve sınai hedeflerle 
Almanyada münakaie yollan vcsair 

lnglllereye Amerlkadan hedefler bombardıman edilmiştir. 

12,000 tayyare daha Alman üslerine hücum 
Vaşington 9 (a.a.) - Harp sipa- Londra: 9 (a.a.) - Hava nezare· 

rişlerini tanzim komitesi İngilizlerin A- tinden: düşmanın Britanya sahilinde 
merikan tayyare endüstrisine 12000 denizaltı üssü olan Leron'da lngiliz 
tayyarenin munzam bir .şipariş verme· tayyareleri bir elektrik tesisatı ile de· 
sine müsaade edecektir. J3u tayyareler niz inşaat tezgahlanna, kışlalara ve 
halen mevcud olan veya inkişaf et- üsse gelen demir yoluna tonlarca 
mekte bulunan fabrikalarda imal edi· l bomba atmıştır. büyük yangınlar 
lecektir. . çıkanlmıştır. 

Arab Alemi 
birleşmekte 

-
Kahire 9 (a.a) ·- !Jehram gaze.

tesinc göre, Arap mümcuilleı i bufijn

kü vahim hidiscleri karfılamak üzere 

yakın şarktaki Arap memleketleri a· 

rasında bir birlik projesini münakaşa 

ve tetkik etmektedirler. 

Gazeteye röre, ilk görüşmeler 

neticesinde Mısır Hükumeti Suriye, 

:Filistin, Irak ve lbnisuud Arabistanı

nı ihtiva edecek olan bu Birlike ilti

haka davet edilecektir. 

Efganistan ile Iranın da iltihakları 

mümkün görülmektedir. Emir Abdul

lahın halen Mısırı yaptıtı ziyaret Ka· 

hirede bu şayıalar bahsinde çok hü· 

yük bir alaka uyandırmıştır. 

Hitler bir nutu k · -------
ve rd il 

Almanya nihai zafere: kadar 
~ :çarpı,acaldlr 

B. HHler 

:Berlin : 9 ( a.a) ) - Bay Hitlt-r 
bir nutuk vermiş, Alman İtalyan dost

: luğunultebatüz ettirmiş, Alman) anın 
nihai zafere kadar çarpışacağını söy
lemiştir. 

ltalya Subaylarının şayanı 
dikkat itirazı 

Atina: 9 (a.a.) - Atinaya gelin· 
len onbeş kadar ordu ve hava kuv
vetlerine mensup ltalyan kuvvetlerinin 
istiçvaplanndan anlaşıldığına göre, 
General Metaksasa ültimatomun ve· 
rildiğ'i gecenin sabahı Yunan arazisine 
girmekt~ olan ltalyan kuvvetleri stra· 
tejik noktalan işgal etmek üzere ken
dilerine serbest geçid verildiğ'i his· 
si alhnda bulunmakda idiler. 

Bu subaylar Kont CiyftnO, Yu· 
goslavya Başvekili Bay Preskoviç ve 
Bay Metaksasın bu serbest geçidlerin 
verilmesi hakkında mutabık kalmış 
olduklannın kendilerine bildirilmiş ol
duğunu da ilave etmişlerdir. Vaki ola
bilecek mukavemetin ancak henüz ha
berdar olmayan ileri karakollar tara
fından yapılabileceği de bu subaylara 
söylenmiştir. 
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1 
Gelip yer bulamadan geri 

dönen Sayın Müşterile
rinden özür diler 

• 
Binlerle müşterilerimizin telef on ve mek

tuplarile müracaat ve arzuları Üzerine 

Dünya Sinemacılığının tek pırlantası olan 
TÜRKCE SÖZLC 

~ CEBl;:LÜTT ARIK~ 
CASUSU lı-

Birkaç gün daha gösterilecektir. 
FIRSATI KAÇJRM \ YINIZ. 

1 Pek Yakında 1---

MA 

, Janet MAKDONAL T •----· 

AŞKIN SESİ l=E 
Düziçi Köy Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Aıatıda yazıla erz•k 25 I 11 / 1940 tarihinde Bahçe Malmü 
m:irlüğüııde saat 10 da açık eksiltmeye konulacaktır. Tıliplerio bu 11ate 
kıdar t~ıninıt akçaları ile müracaat etmeleri. 

2 - Şartuameler Haruniye - Düziçi Köy Enstitüsü Müdüdütünde 
görülebilir. 

Kilo Fiatı Tutarı 
Cinsi Asgari Azı mi Kuru, Lira Kuruş 

Bulıur 
K .. çi eti 
Pi inç 
Patbtrs · 
Kuru f asul> e 

6000 
6000 
6000 
3000 
3000 
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7000 9 
10000 22 
7000 30 
4000 6 
4000 2S 

10-14-19-24 

ilin 

47 2S 
165 00 
151 50 
18 ()() 
15 00-

Seyhan Kültür direktörlüfünden; 
A lana ilk mektebleri için Abn alınıca~ Odun, kömür ve kok kömü· 

rünae eit lıstı: aıatıya çakanlmıtbr. 1940 ikinci t .. rin 21 Perteme pnü 
ıaat 10 dı vı i.Yd d1tirni enaiimeniQde ibalui J•pd•caktar. 

Ci, s Fiyab Mılcdarı Tutan 
Lir.a UrllJ kilo tGG Lira k\NUf 

t<~.ltôntütti 30 so 
MWn~al kömürü S 
So •lı'k o un tıs 

6 - 10-1.S.-29' 

5000 
10000 

• 276 08 
250 00 
ıso oo 

676 00 

ilan 
Parasız olarak Adana 

Türk maarif cemiyeti 

pans1yonuna gireceklere: 

Pınıiyor umuıa parasız olarak 
rirmek üzeıe müracaat edip evrak 

' cemiyetimizde ~u1uoan Lise , Orta, 
Ticaret okulu talebelHirün bu ayn 
oobirinci pızartui günü saat tıs da 

birinci orta o"ulda hazır bulunma· 
ları. 

Adına Tüı le mHrif cemiyeti 

124168 -8-9-10 

Halkevi Reisliğinden : 

(Konferans - Konser) 

12 / l t I 940 saat 20 de Evi· 
-6\ 

miz 11Joaunda kı7mctli doktorlın· 

maıdaa Muuffer Lolcmtn tarıfe

dan (Şehir Hafı.111b11r) mevıu'a bar 

korı• ... ,.,.ıaakbr. Mitalribtn 

Ev Orbstrası ••frbdan bir kon· 
Hr \ferJlecek vt Radyoda flütünü 
diaJ,clıtimil la ö r ~ .J,;.., 
Mqİl•it ,.....,., ça .... ır. 

GJRJş ~nJR. 
lt-12 12471 

• 

Seyhan VaJufıar 

dürliiğünden : 

Mülhak Emir Ali oğlu 
dan Ağça Mrsçit maballt · 
64-66 numaralı ve 1 S 
deli mubımmmli banenİll 

ti peıin pıra ile ve artar 
satalacakbr. ihale 22 I 
cuma rünü saat 14 dedifı 
lerin Vakıflar idaresine 
rı ilia olunur. 10-tT 

Adana 
liiioden: 

ilan 

Gündüz Bayanlaı1, 

keklere Türkçe okuyup" 
ötret.K içiD Halkewi 
1 S 11.iacitetrin ayada 
111lacalatır lateklMtİIJ 
aijfus tezkereli n d&t 
birlikte Halk.evi bi ·o 
I• ka11t olmalap aaı. o 
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