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~hiVERCILER 
ÇtN KÖTÜ 
IJ~ HAFTA 

. 
on hafta içinde mihver dev-
letleri için nahoş iki hadise 

. vukua geldi. Birisi, Birleşik 

tika devletleri cumhurreisi B. Ruz-
111 ;; ~ - J k . ·ı . -.çuncu def'a o ara reıs seçı -
I •kincisi de Yunanlıların en gü
ııı~~IYan fırkalarından birisini kat'i , 
~ •.zama uğratmış olmasıdır. Bu 
_dıse de mihvercilerin hesab def-

n~~~- geçmesi icabeden iki büyük t 
· ~ıızveltin kuvvetli bir rakibe rağ 
;<;Üncii dafa olarak intibah olun 
~ ~erikan Efkarıumumiyesinin, o
k ~ıb ettiği politikayı tasvib etmesi 

1 

lıt. intihaba gelinceye kadar 
ıvcltin takib ettiği polıtika ise 
tdır. lngiltereye mümkün olan 

~~ yapmak ve fngiltere ile sıkı 
ş .1rliki tesisine çalışmak ğibi te· 
b'Yle mihver devletlerinin aleyhine 

lJ. siyaset arlık devıım edecek 
I' ~r. Hem de daha çok açık, da-

. llış bir şekilde. Çünkü, ne de ol
ltıdiye kadar önünde geçirmeye 

tıı~ 0Iduğu bir imtihan, yani inti 
11Cadelesi bulunan B. Ruzvelt 
kayı lngillcrenin yanıbaşmda yer 
a. mecbur edebilecek bu politi
•tinaJı ve ihtiyatkar adımlarla 

bk ızbrarında bulunuyordu. Hal 
. ıı.iün Amerikan milleti onu ye
•tıtihab etmekle takib etti~i po-

z 
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Atanın' ilıtif q,I günü 
-- -

muazzam tören yaptık· 
i 

ih lı İ:d t Ört'.ni n<lc n : Belki" Zincirkıran Atatürk 
köş::sinde hit

0

ıı.bede bulunurken' 

Ebedi Şef Atatüık'ün ölümünün 
ikinci yıldönümü münasebetiyle pazar 
gunu H;,Jkevimizde yapılan büyük 
ihtifalde binlerce vatandaş bulunmuş· 
tur· 

Saat henüz 9 olmadan Halkevimizin 
içı, önü ve asf dlt caddenin üzeri ihtifale 
gelenlerle ciolmuştu. Vali, Tümen Ko-

mutanı, beiedi)'C reısi, Parti reis ve-
k iii, Halkc\'İ reisi, baıı dairelerin 
amirleri, bir kısım resmi ve husust 
müesseselerin ıleri gelenleri hazır bu· 
lunmalı:ta idiler. 

'lı hctcndiğini, tasvib ettikini an-
) Ve B. Ruzvelte bu yolda daha 

ttJc ilcrilcmek iznini vermiş olu- ı 

~~htkika, B. Ruıycltin rakibi B. 
.1t lngiltercyc yardım hususunda 
~t!i gidilmesi lazım geldiğini vP. 
titılditi zaman bu yolda daha 

Gençlik 1 lalke~·imizin çelengi 
Atanın :ınıhna gölUrUrKen ( Gerisi Be~inci "ahifede ) 

Fedakar ve kahraman 
Çukurovalı ! 

v~~tcctini ilan ediyordu. Fakat 
1llin intihab mücadelesi içinde 

n, d ~il vaiddc ne kadar duracağı 
~ııı 'lildi. O, bekli de Amerikan cf 
(l~"-iyesinin dünya hürriyeti ve 
tr 6'ilcrin kurtuluşu için döğüşen 
~,.~~c yardım arzusu karşısında 

1 ı ıt~Vaidlcrde bulunmağa mecbur 

~ıb'u ki, B. Ruzvclt bu politika· 
~ tıı~isi idi . Bu sahada tecrübe 
~t ~ır adamdı. Bizzat intihab et-
r aş}adığı yolda yürüyeceği , 
~?c Yardım işini düşünüldüfün· 
, ~ çok ileri götüreceği şüphe
~~ ~•tekim, intihabı zaferle bitiren 

1:tlt Amerikan hat b sanayii 
~ !Ü~de ellisinin Jngiltcreye 
~·nı ilan etti. Şimdi de Singa
tı.n~ 

\ln Amerikan donanması ta-
• Q da kullanılac~ğını haber alı· 
ltt Unlar Amerikanın Jngiltercyc 
a olduğu yardımı gittikçe ar

tı:~· lngiliz - Amerikan işbirli
~ı ·ı.ıkçe daha fazla gcnişleyece

tt işarettir • 
~ • Amerikanın Manşı kendi 
i saydığına ve onu müdafaaya 
tı'ltcbur gördüğüne inanmak 

'ııcr-ıc 
\tir 

1 
a harbe airecek mi ? Bu-

iııck hila mümkün değildir . 
( Gerisi UçUncU ~ahifede) 

Yatmurlar \'e sokuklar başladı. Hepimiz huzur içinde gördüğiimüz iş
lerimizden evimize döndüğümüz zaman sıcak bir yuva, yanan bir ocak bulu
yoruz. Ne içimi1de bir telaş, ne yüreğimizde bir korku var. Rahat çalışıyor, 
rahat yiyor, rahat eğleniyoruz. 

Bize bu saadeti kimin temin ettiğini, bu huzurumuza kimin bekçilik 
yaptığını hepimiz biliyoruz : 

Hududlarda gece, gündüz uyanık duran, fırtına içinde, kar ve yağmur 
altında canımızı, topraklarımızı bekleyen MEHMETÇiK .. 

O, yurda karşı olan mukaddes borcunu ödüyor. Bizim de ona karşt 
ödenecek borcumuz vardır. Ona hediye edeceğimiz bir ÇORAP, bir YÜN 
KAZAK, bir ELDiVEN onun bu mukaddes borcu daha kolaylıkla, daha bü
yük bir ncş'e içinde ödemesini temin edecektir. 

Biz de bu suretle vatan müdafaasına iştirak etmiş olacağız. 

"KIZILAY,, ın sesine kulak ver ! Onun istediğini gücünün yettiği ka
dar yapmağa, vermeğe çalış ! 

•• 

MIUİ 

MİLLETE 

ŞEFiMİZiN 

TEŞEKKÜRÜ 

Ankara : 11 ( A. A. )- Riyaseti 

Cümhur Umumi Katibliğinden : Reisi

cümhur ve Milli Şefimiz lnönü Ebedi 

Şef Atatürk'ün faniye vedaının ikinci 

yıldönümünde bu milli yas dolayısiyle 

nccib duygularını bildiren sayın yurd· 

daşlara teşekkürlcrlnin iblağina Ana

dölu ajansını memur ttmişlerdır 

UR:ffıSÖZÜ 
H E RK lAGO'AN 

SAYFA 

ÇKAR 

---SAHiP ve BAŞMUHARRiRi -

Ferid Celal Gnven 

Kurulu§ Tarihi: 1 Kanuı•ısani / 1124 

Onalt.ıncı Yıl - Savı 4877 
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Elen- İtalyan harbi 

ltalyanların bir fır
kası mahvoldu 

Atina : 11 (A.A) - Bu ~abalı l 
ne~rcdilen 15 numaralı Yunan resmi 

tebliği : OUşman tayyareleri Girid 
Adasında bazı 1'.öyleri bombardıman 

etmiştir. Mddi hasar yoktnr. Epir Ct>J.>• 

besinde topçumuz duşman talıaşşııtlerini 
muvaffakiyetle bombardıman etmiştir. 
Bu tahaş<ıUtlerı: ağır kayıplar verdi· 
rilmi~tir. Duşman tahaşşutleri dngıtıl

mış, ve elimize mulıim hat'p malzernt-sİ 
geçmişti. 1 Iudevi dağlarının şimal kıs· 
mınd:t d~ğhk ve ormanlık Tiıİıulita 

Grammun mıntıkalarınd:ı buyuk hare · 
kat vukua. gelmiş ve bu harekat duş
mıımnm .o;Uv:tri bir fa~is(· yeni t .. şt-k· 

kUlile takviye edilmiş bulunan fırka· 
lardan bir fırkasının mağlubiyeti ve 
dağılması ile neticelenmiştir. I Iarı) 
veziyetine kooulm"uş olan bu UçUncU 

İtalyan fırkası Arnavutlukta bulunu 
yor ve bu harp saflıası arazi vuİ,\«·-

tini pek iyi biliyordu. OUşmanıo lıu 

buyuk cUzUturoı Epirdeki kuvvetle
rimize darbe olarak kullanılmak İ<>· 

tenmiştir. Filiyatta du~man Yunan 

kuvvetlerini bir tarafta ezcUrule topçu] 
kıtaat ve tanklardan mUte~ekkil başka 
buyuk cUzUtamlarla bir cephe muha· 
rebesine icbar ederken' diğer tarafın· 

dan cUzUtamlar, Yunaa kuvvetlerinin 
mUu.akalesini k.esmeğe teşebbus eyle!· 

' mişlcrdi. ÜctıncU fırlcası dağları g ç· 

mek ve !'lllratle Epir yolunda .ı\leçovo 

de yarleşmekamak.sadile butun kuv· 
(Gerisi UçUııcU sab.if ed •. : ) 

Çember~ayn 

vefat etti 
Londra : 11 (A.A) - Sabık İngi

liz Başvekili Çcmberlayn dun ölmuş
tur. Bu .glln buyuk Kiliselerde Çem· 
bcrlayn için ayinler yapılmıştır. Çem
bcrlayn İngiltere sıhhiye, maliye ne
.zaretlerini ve baş vekaleti uzun mtld
det idare etmiş kıymetli bir devlet 
adamı idi. 



12 Teşrinisa.ni 940 

CEYH•N MEKTUBU 

Ceyhanda halli 
lazım meseleler 

Ceyhan : 11 (Türksözü muhabi
rinden) - Cf'yhanda Belediye çar
şıda ve Camiikebir civarında yaptı· 
rılan ve henüz tarh ve ıu teşkilatı 
ikmal ve itmam edilmek üzere bu
lunan P '- rk, halen kabili istifade bir 
hale konulmadan maalesr-f içerisinde 
daimi bir bekçisi ~ ulunmaması do· 

layısiyle daha şimdiden çocuklar ta· 
rafından içindt ki henüz gelişen çi· 
çeklerin rastgele koparılması sure
tiyle tarib edilmektedir. 

Bu keyfiyeti bizzat gören bir 
memur arkadaş, hemen belediye rei
sine koşmuş ve fakat makamında 

bulamac1ığından diğer alakadarlara 
vaz;ycti anlatmış ise de ne yazık ki 
aldıran bile olmamıştır, Şayet mey
dana bir tser geıitmektcki maksat 
bu İse cidden pek <ıcıdır. Diğer ta· 
raftan mt zbaha fıdanlığıda pek ba
kımsızdır. Bu hususta alakadarların 
ehemmiyetle dıkkat nazarlarını çeke 
r1z. 

CE.YIIANDA ATATÜRK 

lI iTI FALI 

Ebeoi Şef Ata türkün aramızdan 
ayrılarak eı...ediye te intikalinin ikin· 
ci sene devıiyrsi olan 10 ikinci 
teşrin paı .;r günü, yurdun her ta· 
rafında o cıığu gıh Ce}'handa da 
bir ıhtıfa 1 ye pı'mıştır. ihtifal 

Halkevıncı .. saat cokuzda başlamış 
' ve beş df k ka az:z ölünün ruhunu 

tazizen ay kta sükut edilmiş \e, 
radyoJa M ı lli Şef 1 met fnönünün 
Atatürk hakkındcıki hitabesi 
dinlennıış . Ehtdi Şd'in hayatı ve 
çalışmalaıı tebarüz ettirilmiştir. Tö· 
rcodt>, ka7a kaym~ kamt, şube reisi 
parti ve haJkevi rtis!eri ile beledi
ye reisi, doktorlar ve bütün memur. 

' lar, muallimler, talebeler ve kalaba 
lık bir halk kütlesi bulunmuştur. 

MEIIMEDÇlKLERE HEDİYE 

Hudutlarımızı bekleyen kah
raman Mebmc tçiklerf', kışlık hediye 
olmc,k üzere )Ün ve pamukludan 
maaıul eldiven, F anıla, Çorap ve
saire ... Gönderilmtsi için gerek ba~-
şehrim7Z Je ve gerek diğer bir çok 
köşderinde Kızılay kuıumu ile hal
kevleri ve hayırsever kurumlarımn 

derhal fa ıliyete g'"çtiğini memnuni. 
yet le haber alrnakda yız V 6 l u =şdc 
bilhassa Ankara ve Istan11ul kadın
larının canla başla ç-1lış ırakJ esker 
kardeşlerimize, k~ndi t ileriyle ör
dükleri çorar, fanila vr. eldiven ar· 
mağanlarını aı . ak lılarA şimdiden 

tt·slim etmekte tu·unı ukl«rını da 
gtn: sevinçle Öğrenınış 
ruz. 

Her sahlda oldu~u gı'Jı }U·t 

müdafaasında da gt"'çm ş ie mühim 

ral oynayan,Çukurov~ ka ~mlc,rının 
asker kardeşleııne böyle k şık ar · 
mağan gönderilm,.si işinde de üz · r 
lerıne düş -. n kutsi vaz f vi me .nı u· 
niyetle yaprnakda olduklaı . nı göı ü
yoruz. - M. SELÇU:< 

• 

Halkevlmizde bu akşam 
konferans ve konser var 

Halkevimizde bu akşam saat 20 
de konferans ve konser verilecektir. 
Deierli dahiliye mütehassıslarımızdan 
Dr. Muzzaffer Lokman " Şehir Hıfzıs
sıhhası ,, mevzulu bir konferans vere
cek, bunu müteakip ev orkestrası kon
serine başlayacaktır. 

Aynca, körler sağırlar ve dilsiz
ler cemiyeti azasından fülütist kör 
Şahin Eşiner fiilüt konseri verecektir. 
Evimiz orkestrasının ve arasıra Ankara 
radyosunda dinlediğimiz Bay Şahin 
Eşiner'in konserinin büyük bir alaka 
göreceğini tahmin etmekteyiz. Bilhas
sa Dr. Muzzaffer Lokman'ın konferan
sını dinlemelerini okuyucularımıza tav
siye ederiz. Giriş herkes için serbest
tir. 

Kayak öğretmen kursu 

Beden Terbiyesi Genel Direk. 

törlüğü Erzuıu:nda " Kayak Öğret

men Namzedi Ku su 11 açmağa ka· 
• rar vermiştir. Kurs yakında faali· 

yete geçecektir. Bu kurstan mezun 

olacak gençler G"!r.el Direktörlükçe 

muhtelif bölgelere 7 5 lira aylık üc· 

retle tayin edilecektir. Şehrimizden 

de birkaç Srorcu bu kursa girmek 

1 

,Beden terbiyesi mükellef
ı 

ler Pazar günü ·talim yaptı 
Beden Terbi} esi şehir mükellef· 

! leri Stadyomda Pazar günü talim· 

l 
lerine devam etmişlerdir . Beden 
Terbi~esi bölgemiz Reisi Vali Bay 

ı 
Faik Ustün genç mükelldletin Pazar 

günkü faaliyetlerini teftiş ederek: 

mükelletlerle yakinen alakadar ol· 

muş, bu güzel .. e alakalı faaliyetten 

duyduğu memnuniyeti ifade ederek 

iltıfatlarda bulunmuştur, 

Şehriaı kömür işi 
Bölgemiz Orman Çevirge Mü-

1 dürlüğüne vekaleten tayin edilen 
Ziraat Müdürü Bay Nuri Avcı dün· 
den itibaren işe başlamışhr . Şehrin 
bü~ük bir kömür sıkıntısı içinde bu· 
lunduğunu .. e l u ~ıkın tının hergün 
arttığını gören Bay Nuri Avcı ilk 
hamlede şehrin kömür ihtiyacını 

karşılamak yolunda faaliyete geç· 
miş ve Karaisalı kazasında alaka 
dar memurlara kat'i direktifler ver 

arzusunu göstermiştir. mişlerdir . 

ı------'------

Şehir Meclisinde ya-
pılan konuşmalar 

Dün saat 14 de açılması lazım 
gelen şehir meclisi azalardan ebe
risinin gelmemesi yüzünden saat 
14.30 da açıldı. Reis, katipler ve 
mevcut azalar yerlerini işgal ettik 
ten sonra yoklama yapıldı ve 16 
azanın mevcut olmadığı görüldü. 
Mevcud aza ekseriyeti teşkile kafi 
geldiğinden meclis ruznamedeki me· 
selelerin müzakeresine başladı. 

Munzam tahsisat alınması ve fa
sıllar arasında münakale yapılması 
hakkındaki büdçe encümeni mazba· 
tası okunarak reye kondu ve ekse· 
riyetle kabul edildi. 

Kanara müdürlüğünce istenilen 
fasıllar arasında münakale ve kana
ra müstahdemlerin ücretlerinin ar· 
tmlması büdçe encümenirıin selibi· 
yetine terk edilerek Cumhuriyet ve 
Kalağoğlu fabrikalarında müstah· 
dem beş işçinin tecil vesikaları bah· 
sine geçildi. Okunan evrak ve Be· 
lediye vergi resimlerinden mektum 
ve kaçak olanları · ihbar edeceklere 
verilecek ikramiye hakkındaki dos 
ya kanunlar encümenine havale e· 
dildi. 

Kanara resim ve ücretlerinin ten 
zili hakkında kasapların dilekçesi 
etrafında münakaşalar yapıldıktan 

sonra bilhusa Hasan Ataşın ve Re 
is Kasım Eııerin fikikirleri şayam 
tercih görüldü. Bu mevzııu ele alma 

nın dahi 1

1
lüzumsuz olduğu, belediye 

büdçesini sarsacak m~hiyette bu· 
lunduğu neticesine vanlarak red 
edildi. 

Hereke fa~ r.kası taba betine 
tayin edilen Doktor Ahmed Salih 
Erzinin belediye Azalığından istifası 

kabul edilerek Hakkı Salih Bosna 

ve Nihad Oralın verdikleri takrir 
ruznameye alındı. Bu takrirde asfalt 

dörtyol ağzındaki Po'is kulübesi ve 
elektrik direğiyle yeni eczane köşe· 

sinde bulunan polis kulübesinin sey• 
ri seferi zorlaştırdıklarından kaldırıl-

maları istenmekte idi. Hayli müna· 

kaşalara yol açan bu teklıf üzerin 

de müsbet ve menfi birçok fıkirler 

dermeyan edildi. Ktis Kasım Ener 

bedii bakımdan da bunların kaldırıl
maları hakkında idarei kelam ede. 

rek kulübelerin hemen, elektrik di 
reğinin de Etüd yapılarak bilahare 

krldırılması habul edildi. 

Meclis cuına günü öğleden ev· 

vel saat 10 da üçüncü toplantısını 

yapacaktır. 

Şehrimizde 
petrol derdi 

Şehrimizde halka petrol 
nm elyevm iki bayi tarafındarı 
ması ve daha evvelce otduğ'LI 
bakkallarda da petrol satılııı' 
büyük sıkıntılar doğurmaktadır· 
rimizde petrol buhranı artık ıııe 
bahis değildir. Fakat tevziatııı 
iki yerden yapılması buralard•~ 
yük tehacümlere meydan ~er 
tedir. Bu tehacümler ise hoşa t a 
yecek hadiselere sebebiyet verd • 
tedir. Nıtekim dün iki kadın b' 
mış, iki kadının başı yarılmış "e 
vatandaş da hükumet tabibini0 

dise mahalline davetini icabet 
cek derecede ağır surette yar• 
mıştır. Saathane civarında P

1 
almak üzere ellerinde irili il 

tenekelerle binlerce vatan :h1 
}anmakta ve bu kalabalık aY: 
manda s~yrüseferi zorlaştıtf119 

·hl Bir kısım vatandaşların 1 

larrndan fazla p~trol almaları, 
stok yapmaları diğer vatarıd• 
zararına o'mtktadır, Hilk1 

. ı• 

bu s~bebsiz hu ek !tten içtıtl 
mesi ve bu işin sihatle dUıı 
konulması şayanı temennidir· rıı 

Hukuk işleri Müdiİ' i~ 0 

ıcı 

Hataya tayin edildiğini e~ ~le 
bildirdiğimiz Seyhan Hllkuk ~ 
Müdürü Bay Ekrem Güve~ç 
yeni vazifesi başına gitrniştır· 
layetimiz Hukuk işleri Müd~;' 
de bulunduğu müddetçe vaıı 
göderdiği vukuf ve liyakatd, 
disini sevdiren Bay Ekreın ° 
yeni vazifesinde de muvaff a~' ~~ 
dileriz: , ~ 

Asri Sinemada b' ~ 
.. ·ı·.ı~ ~ta musamere verı ı, ~ 

Anadoluda bir tedkik ,e~' 
yapmakta olan film reiisörÜ s~ ~l 
Bay Vedad Örfinin (BU~ . t 
PARÇALANIRKEN) adlı P' k 
akşam Asri sinemada oyo•11 

Eserin sahibi Vedad Ürfi bll 
baş rolü kabul etmiştir. 

Bir muhtekir d~~ 
Adliyeye verild' ,,, 

Kapah~arşıda manifatur t 
tafa oğlu Mehmed Ünal ile 
tarı Mevlüd oğlu Osm11Pı 1~ 
44 kuruşa satılması lazı~~ı} 
zilli basmasının metresin•. ~ 
ruşa satmak suretiyle Mılh 

lıJ~ kanuna aykırı harekette bU 1 

Yapılan tahkikat neticesirıd·fı 
yaptığı anlaşı!ın bu ın•ıt' ( 
Adliyeye verilmiştir. I.' . ~.'a. 

Bir güvercin h•' ~a• 11~ 
Arslan oğlu Mümin •~~ f' ~ 

işçi çafıştığı Aziz Paıııu"~•l' 
kasındaki güvercinleri aşıf ~,!• 
şebbüs ettiği sırada Y' 
Adliyeye sevkedilmiştir· 

.. 



TÜRKSÔZÜ 

er 

K. ·SÖZÜ 

----- -
Abone Şartl•,., 

12 A)hk l'WO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
t1bone bedeli degişmez 
Yalnız posta masrafı 

zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye 
111.üracaat edilmelidir . 

ihverciler için kötü bir 

Alman 
şiddetli 

üslerine 
akınlar 

Bulay. Kale 
bombardıman 

doklara 
edildi 

hafta # n 
er~ ·~ Mak.aleden artan ) 

Londra: 11 ( A. A. ) - Hava 
nazaretinden: Dün gece bombardı
man tayyareleri ve muhafaza teşki· 
!atına mensub tayyareler , düşman 
İşgali aJtmda bulunan Loryan de· 
nizaltl üssünü bombardıman etmiş· 
lerdir. Bu mmtakada kuvvetli infr 
lakler vukua geldiği görülmüştür • 
Bulay ve Calais doklarına da bü· 
cum edilmiştir , Düşmanın tayyare 
meydanları da bombardıman edil· 
miıtir • Bunların birisinde yapılan 
bombardımanda yerde bulunan tay· 
yarelerin altısı harab t>dilmiştir . 
Bombardımana iştirak eden tayya
relerimizin hepBi üslerine dönmüş· 

)erdir • 

b• ~ .. b ıı Amerikanın teknığı , parası , 
ve endüstrisi , bir kelime ile harb 
jO ~ .rısiyeli lngilterenin safında mih· 
el~ Cilere karşı döğüşüyor . Amerikan 
rl ~lllası Uzakşarkta lngilterenin men· 

1"rına nöbetçilik yapıyor . Ôyle 
nediyoruz ki,şiIIJ.dilik bundan fazla-
da lüzum yoktur . Ve öyle anla· 

~or ki , Amerika hazırlandı~ı ve 
ı: lti~i gün bizzat harbe de gire-
~r. 

Afihvercileri miğde fesadına uğra
ikinci hadise de Yunanlıların en 

e bir ltalyan dağ fırkasını peri· Romanyadaki zelzele 
etıneleridir, demiştik . 
Pi!hakika, Yunanlıların bu muvaf· Bükreş : l l ( A. A. )- Bu sa-
~ bah oldukça şiddetli yeni bir yer . eu kati netice üzerinde tesir ya· 
ile k d F k t sarsıntısı olmuctur • Binalar şiddetle ce bir zafer değil ir . a a , v 

llıevzii Yunan muvaffakıyeti Jtal- sarsılmıştır . 
iif . ()rdusunun kuvveti , döğüşme ka· 
vı" ~Ctj hakkında açık bir fikir ver- Musuldaki tasfiyehaneler-
1 ~le~':· ltatyan o~~usunun en de· den bazisı .. hasara uğramış 
~ Unıtelerinden bırı ol.an bu dağ Londra : 1 ı ( A. A. ) - Mu. 

•nın bir sencdenberı Arnavud-
butunduğu ve araziyi de çok suldan geltn son bir habere göre , 

~rııınış bulunması nazarı itibara bazı petrol tasfiyehaneleri hasara 
. Cak olursa,ltalyan ordusunun Yu· u~ramıştır • 
landa çok çetin bir işe başlamış 
~hna hükmetmek lazım geliyor . 

Cııı beş gündenberi büyük bir 
'~fakıyetle devam eden Yunan 

il ~"eıneti bazı milletlerin kafasın· 
~ ~~ h~ heyulanın yıkılmasını mucib 

~ ~~ Ve onla'rın cesaretini takviye 
e~ 'cektir • 

Bir senelik muvaffakıyetlerinden 
t~ lllihvercilerin önünde mukave
~ Cclilemiyeceği hakkında umumi 

İngiliz komisyonunun 
yeni tayyare siparişleri 

Vaşington · : 11 ( A. A. ) - İn· 
giliz satın alma komisyonunun 1200 
yeni tayyare mübayaası için tayyare 
fabrikalariyle doirudan doğruyra 
müzakereye girişmesine müsaade 
edilmiştir . 

Elen - İtalyan Harbi ana.at hasıl olmuştu . Küçük ve 
~ ~iltnan Yunanistanın mukavemeti (Birinei sRhifeden artan) 
~ iltıaau sarsb. Bu kanaatin sarsıl- vetini ileri sUrınuştur. llk nnlorda bu 
~'·.terör politikasiyle bir çok işl~r duşman kuvnti zaif kıtaatımızla kar· 
~ llıuş olan mihverciler için az zı- 1 şıla~mıştır. Bu zaif keşif kıtabrımız 

de~ildir. 1 duşmanın ilerlemesini yava,lattırarak 
bl·taıyan • Yunan mücadelesinin na· . reri çekilmiş, sonra muhtdif Yunan 
h •leceği , ne gibi ihtil~tlar yapa- ! ileri kıtaları ciddi yuruyuşlerle hare· 
~ hakkında bir şey soylenemez . I ket sahasmı:ı. yetişmiş ve diğer kıta 
~t, bllşbaşa kaldıkları takdirde, Yu- tam zamanında bu istikamete göııde· 
18tarı, modern Romalılar için çok ! dlmittir. Bunun uzerine kuvvetlenmek 
b· 1 t gUç terait altında çok şiddetli bir ır lokma olacağa benziyor. tal- 'd 

mukabil taarruza geçmiştir. Ve şı · 11 
henüz ağzına götüremediği bu detli bir mucadeleden sonra duşman 

. ilyj çiğnerken dişlerini kaybet- mağlô.p edilmiş ve ihata ~dilmemek 
de çok muhtemeldir . için insicamsız bir surette kaçan duş· 

lvt· ı man kuvvetleri son zamanlarda ken· ı_ lişterek bir planın tatbikinden A ı k l\a dilerine yardım için v onyaya çı a· 
bir şey olmayan Yunanistan is· t rılarıık kamyonlarla gönderilen tak-

i~~a. ltalyanın gösterdiği bu hece· viye kıtalarını da birlikte surukle· 
~- ık Almanyayı hiç de memnun b l k 
~ek b mişler<lir. Kıtalarımız un arı ya m· 

ir hadise değıldir. D "lu dan takip etmiştir. uşmanın o ~c 

ıl' \ı~İilernadiyen ziyan eden ve müte· yaralı zayiatı çok munzzamdır. E~ı· 
,ıı • '~etı dikerinin kazancından yeme• : mize bir çok esir ve mikdarı tayın 

~~itlışan bir ortak için yapılacak 1 edilmemi~ bir çok mnlzame ve mu 
~ l hiınmırl geçmiştir. Duşman girmiş ol· 

tıklar çok acıdır. t duğu köyleri yağma etmi~tir · Bunların 
NEVZAD GÜVEN bazılar 1 bir harabe halindedir, 

çv· .. .. •. • . .......••.... ·~ 
Bir Alman harp 

gemisi torpillendi 

1 

Nevyork : 11 ( A.A ) -
Berllnden gelen bir telg· 
rafa göre, bir lnglllz De

nizaltısı bir almAn harp l 
r gemisini torplllemh~tlr. l l .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ................... 

Molotofun Berlin seyahatı 

Berlin : 11 (a.a) - Alman mat. 
buatı Molotofun Bertin ziyaretine 
geniş ~ sütünlar tahsis etmekte ve 
Sovyet - Alman siyasetinin mana· 
sını tebarüz ettirmektedir. 

Danziğ'in bo111bardımanı 

Londra : 11 (a.a) - lngiliz tay. 
yareleri dün gece Danziğ'i Lombar. 
dıman etmiştir. 

Kahire civarının yeniden 
Kahire : 1 1 ( A. A. ) - Mısır 

milli müdafaa nazaretinden : Dokuz 
T,şrinisanide düşman tayyareleri Ka· 

hirenin şimal mahallelerinden biri
sine yakın hali arazi üzerinde birkaç 
bomba atmışlardır. Ayni saatta baş 
ka tayyareler lsmailile civarmda çö
le bombalar atmışlardır • Her iki 
bombardımanda da kayıp ve maddi 
hasar ehemmiyetsizdir • 

İtalyan başkumandanı 
Atina : 11 ( A. A. )- Yeni ltal 

yan baş kumandanlığına general 
Sotdu'n tayini ve ltalyadan geldiği 
haber varilen takviye kuvntleri 
ltalyanların Yunonistana karşı yap· 
tıklan hücumda uğradıkları muvaf
fakıyetsizliği itiraf ettiklerini ifade 
eder. Bugün bir ftalyan piyade ta· 
buru Yunan karakollarına hücum 
etti . Fakat İtalyanlar Yananhları 
kuvvetli bulmuştur , Hücum püs. 
kürtülmüştür . 

Molotof - Ribbentrop 

mülakatı 

Bal : 11 ( A. A. ) - Berlinden 
bildirildigine göre Ribbentrop Mo. 

lotofu karşılamak iizere Könisberge 
gitmiştir. 

Londra : ( a a ) -Fransız 
ajansı : Molotofun Berlin seyahatı 

Moskovada ecnebi mahfilde hayret 
uyandırmamıştır. Ancak neşredilen 

Sovyet tebliği vaziyeti tenvir d· 

memektedir. Bu seyahat münasibe· 

tiyle İnğiliz matbuatında ~ir çok 
tahminler ileri sürülmektedu fakat 
bilhassa Türkiyenin vaziyeti ile bo-

ğazlar meselesi. müzakere ze.minini ı 
teşkil et~ektcdır. 

Sayfa 3 

İngiltere üstüne 
Alman hücumları 
Bazt bölgelerde halka 
mitralyöz~e ateş edildi 

Londra : l 1 ( A. A. )- lnıiliz 
hava ve dahili emniyet nazarctinin 
tebliği: Bu .sabah düşman bava fa
aliyeti Kent Kusu ayaletl~rine ve 
sahillerden bazı şehirlrre ya~ıla~ 
hücumlara inhisar etmiştir . 

Bazı şehirlere atılan büyük çap
ta infilak bombaları evltrin yıkılma. 
.sını, bazılarının da hasara uğrama
sını intaç etmiştir • Öğleden evvel 
Sorbgen mıntakası halkına karıı 
kasden mitralyözle bir taarruz yı· 
pılrnış ise de tesirsiz kalmıştır. Ot· 
leden sonra düşman hava ftlorarı 
Dorse Kontluğu sahilini aşmış ise 
de kuvvetJi avcı tayyare fjfolarırnııın 
hücumuna uğramış ve dağıtılmışlar
dır. 

Maltaya iki hücum 
Malta : 11 ( A. A. )- Dün Mal· 

taya hava hücumu yapılmıştır. ikinci 
hücumda hükumet binalarında ha
sarlar olmuştur. 

Berline gece hücumu 
Berlin : 11 ( A. A. ) - D. N. 

B. : Dün g~ birkaç fogiliz tayya · 
resi Berline hücum yapmişhr. 

Seyhan nehri büyük bir 
kudre.t menbaı oluyor 

Ankara : 11 ( Türksözü muhabi· 
rinden )- Yurdumuzun muhtelif mın
takalannda tabi[ kaynaklardan istifa· 
de edilerek büyük mikyasta elektrik 
enerji merkezleri vücuda jletirilmesi 
için beş , altı senedenberi yapılan 
tetkikler ilk rahnelerini vermeğe baş
lamıştır . AldıQ-ım malOmata göre 
Nafia Vekaleti elektrik işleri otüd da· 
iresi Sakarya nehri üzerinde vücuda 
getirilecek büyük enerji santralının 
kaer projesini hazırlayarak Vekalete 
vermiştir. Su santral t Sakarya neliri· 
nin binlerce yıl fanberi akan suların· 
dan sun'f 75,000,000 kilovat saat 
enerji istimal edecektir . Elektrik iş· 

leri etüd dairesı şimdi sondaj amc· 
liyesi nihayet bulan Gediz nehri san
tralı projelerine başlamış bulunmak
tadır. 

Bundan sonra dünyanın en bii~ 

yük sanlrallarınd;ın birini teşkil ede-
cek alan 5eyha n nehrinin Som ani 
ayağı üzerinde vücııda getirilecek 
enerji santralının projeleri hazırlana

caklır ki bu santralın senevi temin 
edeceği enerji 1,000,000,000 kilovat 
saat olacaktır. Bu ıuret:c bütün ce· 
nub ova ve bir kısım cenub vilayet
lerimize kimilen elektrik cereyanı 
temin edilmiş olacak . Ayrıca Zon· 
guldakta kurulacak ve kömürle işli
yecek elektrik santralı projesi de ha-
zırlanmıştır. Bir de Küt~hyada Linyit 
kömürüyle harekete it-len bir santral 
kurulacakbr • 



Sayfa 4 TÜRKSÖZÜ 12 Tqı iı i~·rni S'40 _/ 

ASRİ SİNEMADA 
Uzun yıllar Amerika ve A vrupada alkışlanan 

maruf film rejisörü ve muharrir 

•• 
Vedad Urfi 

BU AKŞAM 

--1 BULUTLAR ! ---
~PARÇALANIRKEN~ 

adlı büyük eserde bizzat başrolde görünecektir. 

B. Vedad Ürfi yalnız bir gece Asri Sinemada temsil verecektir. ı 

Fiatlar : 
1 inci mevki 

50 krş. 
2 nci mevki 

30 krş. 
Localar 

2 lira 

Kişe daima açıkbr. Lütfen yerlerinizi telefonla ayırtınız. 

Cin"i 

Mikdar1 
Hacmi M s 

Muhammen vahit fiab 
Lira Kuruş 

Çam Kerestesi 399 1955 10 

1 - Seyhan Vilayetinin Feke kazası dahilinde Alıçlı ormanından 
399 M ' mikdarında kerestelik satışa çıkarılmıştır. 

2 - Satiş 28 / 11 I 1940 günü saat 15 tc Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüiü dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher metre küpünün muhammen fiyatı dört lira 90 kuruştur. 
. 4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum Müdürlü· 
ğü ile Seyhan Or. Çevirge Müdürlüğü ve Feke Orman B. Şeflitinden 
aimar. 

S - Muvakkat teminat 146 lira 64 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 

12475 12-17 - 21-27 

İlan 
C. H. P. Adana Merkez Kaza idare Heyeti Reisli· 

\İğinden: 
C. H P. Merkez Kaza kongresi 14- 11-940 Perşembe günü saat 

16 da yapılacakından nahiyelcrden intihap edilmiı bulunan delege arka
da~larm mezkur 4 saatte Parti binasında hazır bulunmaları rica o!unur. 

12477 

( ccuğu ıtfcla \tnuşıuıın k i~li)oı~arıı2 Çccuk Esirgtme Kurumuna. 

Yılda P.ir lira \tı ip Ü}e olı;r uz l Çenk Milletin rn ~ı)rr.t'tli hazinesidir 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

ilin 
Seyhan vilayeti hususi muhasebe müdürlüğündeP: 

1 - Kapalı çarşı -Be destan mevkiinde (213) numaralı dükkan ,çık 
arttnm.a ile seneliği (35) lira muhammen bedel üzerinden 941 senesi ~I' 
yıs nihayetine kadar kiraya verilec· ktir • 

2- Açık arttırma 940 senesi ikinci teşrininin 14 üncü Perşembe 
nü saat onda yapılacaktır. 

3 - ihale gününden evvel hususi muhasebe veznesine yatırılması ı; 
zım gelen pey parası miktarı (1) lira (50) kuruştur. 

ır 

4- Şartnameyi, hususi muhasebe kaleminde her gün görmeleri mu' 'ııe 
kün olan isteklilerin ihale için muayyen vakıtta vilayet daimi encüıne~1 da 
de hazır bu'unmalarJ ilan olunur. 12444 27-2-7.,,,l tad 

tk 

Halkevi Reisliğinden: 

(Konferans· Konser) 

12 / 11 I 940 saat 20 de Evi

miz salonunda kıymetli doktorları· 

mııdan Muzaffer Lokman tarafın. 

dan (Şehir Hıfzıssıhası) mevzu'u bır 

kor. uşma yapılacaktır. Müteakiben 

Ev Orkestrası tarafından bir kon 
ser verilecek ve Radyoda flütünü 
dinlediğimiz k ö r Şahin İş iner 

seçilmiş parçalar çalacaktır. 

GiRiŞ SERBESTTİR. 

10-12 12471 

12-11-1940 Salı 

8.00 Program, saat ayarı 

8.03 Müzik: Hafif program 

8.15 Ajans haberleri 

8.30 Müzik : Program 
8.50/ 
9.00 Ev Kadını - Yemek 

12.30 Program Saat ayarı, 

12.33 Müzik: Karışık şarkılar 
12.50 Ajans haberleri 

13.05 Müzik: Karışık şarkılar 

14.20/ 
15.30 Müzik : Hafif program 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik : Dans 

18.30 Konuşma (Çiftçinin saati) 
18.45 Müzik : Köy sazl 
19.00 Müzik : Avrupa halk havaları 

19.30 Saat ayarı, ajans 

19.45 Müzik : Yeni Şarkılar 

20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Fasıl heyeti 

21.30 Konuşma (Evlenme ve netice-

leri) 
21.45 Müzik : Radyo orkestrası 

22.30 Saat ayarı, Ajans 

22.45 Müzik : Radyo orkestrası 
22.50 Müzik : Dans 

23.25/ 

23.30 Program ve Kapanış. 

Hava kurumuna 
aza olmahsınız 

ilan 
Adana Halkevi 

liğinden: 
• ~ıı 

Gündüz Bayanlara, Gece' ııc 
~~klere T~r~çe okuyup yaı d' 
o~retmek ıçın Halkevi tarafııı 
15 İkinciteşrin ayında ders•111 1) 
açılacaktır. isteklilerin şiıııd ~ 
nüfus tezkeresi ve dört fotografı 
birlikte Halkevi bürosuna nıilr• 
la kayıt olmaları ilan olunur. 

12474 2-6 

&ey 

Zayi nüfus cüzdanı ve '•ini 
Q Ca 

ehliyet vesikası 

Kadirli kazası nüfus müd~rlU ~ 
den aldığım nüfus cüzdanım ıle 
na belediyesinden almış oldu d 

.. ı c 
420 numaralı şoför ehliyet cıı f da 
mı zayi ettim. Her ikisinin de / ~İt, 
sini çıkaracağımdan eski cuıd., ~ıı 
rın hükmü olmadığını ilan ede'' ~tdi 

e '~~k 
Adanada Kolaylık -~ 
Ömer oğlu 326 d ~' tıı 
Es'ad Ôzbarut 1 

Koza 
Ma. -pa-r-lağ_ı_1 

Ma. temizi --..,.=.-:-----ı~ 

Kapım alı 
Y. Pamuğu 
Klevland 1 
Susaam 

K.bu d-a -

Buğday To. 

., yerli 5, 75 -'----Arpa 4,20 
Yulaf 4 

12 I 111 1940 1 
Kambiyo ve p•' ıt 

it Bankasından alınıJlıŞ ~ 
u;;ı / 
Rayişmark A 
Frank (Fransız ) _ /'f 
Sterlin ( İngiliz ) _ ~ 
Dolar ( Amerika ) -- 00 
Frank ( isviçre ) 

' l 
1
' Pa 

~Öc 
~. s, 
~~ı .. 
k "t as ... 
iııtt~ 
le b 
l!e 

tııı 
lt.ı . 

~· ' 
' ı 



~Evar? 
yok? 

• 
bir ınaç 

Valans (ispanya) şehrinde vu
ku bulan bir boks gösteriş 

'feci bir cinayetle neticelenmiş 

~il maça iştirak eden boksör Ci-
' takibi Pikadirenin yüzüne bir 

d~k indirerek dişlerini kırmıştır. 
. ite duyduğu acılardan ringin 

;e baygın bir halde yıkılırken, 
~an nıaçı seyretmekte olan genç 

tk-dın, galibe tabanca ile ateş e· 

t 
başından ağır surette yarala-

ır. 

Silab k d d"• · atan genç a mm, ye ıgı 
111ktan dişleri kırılan boksörün 
t levcesi olduğu anlaşılmıştır. 
kadın, kocasının çenesine kas-

(.( ~llttı k il d w • • k.b .. e v.ı ru sa a ıgı ıçm ra ı mm 
.t ~e ateş ettiğini söylemiştir. 

atY 

fııı° C ,rl -ad dede fare avı 

di Q eçen hafta nevyorkun cadde-
lerinden birinde çok garib 

'e.beb yüzünden seyrüsefer tatil 
llııştir. Büyük bir mağazanın ka· 

~dan fırlayan büyük bir kedinin 
areyi takibettiğini görünce, cad 

~ ortasında yüksek bir yerde du· 

•. ~tYrüsefer memuru, kedinin va· .. , . 
Ilı yapmasını kolaylaştırmak 

Caddede seyrüseferi durdurmuş· 

o ~ . esnada caddeden geçmekte 
~ı~lerce halk, kedinin fareler
ıtıni yakaladıktan sonra öte· 

:e kovalayarak bir otobüsün 

J· a P~nçesine geçirdiğini görmüş 
~it, 

Lau hadiseye şahid olan halk, av · 
~d· 
~ 1Yi hararetle alkışlamıştır. Ke· 

~kalad~ı iki fareyi, ağzında tu· 
'il efendisinin dükkanına girdik· 

'Oııra seyrüsefer memuru, ara· 

\~ t~ \'e halka yollarına devam et-

1krctini vermiştir: 

' ~ eminim ki Mösyö bilmiyo-
'(ı~:· () biliyordu ki, az bir zaman 
~ ~·Siz gelecektiniz. Dinim . hakkı 
ip •t iki dakika sonra tekrar 
. ~Vazifesini alacak diye kabul et

t 0k sinirli idi. Gözlerini güçlükle 
~ lltabiliyordu. 

\ic~en hemen bütün memurlar 
~j şerdi, sonuncu olarak Martelet 
\itkadaşları bir şeyler fısıldaşı-

ı. 

\) 
~ llıerakla neler geçtiğini sordu : 
g

11
ePesindeki bir parçacık saçı iyi 
tetıe taranmış olan Treli : 

ı~ Ne olduğunu bilmiyor musun? 
.., .. atron şaşkın bir vaziyette. 

• ~8YÖ Pellemart bürosuna kapan
trıı aat dokuza on yedi kala mer· 
~a:tde ayak sesleri işitildi. Acele 
titıqaya doğru gidiyordu. Kadran 
te ~~i .. ibrelere baktı. Mukarrer 
Ce llYuk iğne küçüğün üzerine 

~Ilı kulağını dayadı. Zenberek 
~Qj ıştı. Derhal anahtarı soktu, 

Ve açtı. 

' L-an et şeytana... Lanet şey· 

ikinci kağıt 
• 

rikaları 

ve selliloz fab· 
inşaatı bitti 

• 

İzmit fabrikasının kağıt 
milyon kiloya kadar 

imalatı on iki 
yükseltilecektir 

Ankara : 11 (Türksözü muhabi
rinden) -iktisat vekaletinin devlet fab
rikalarının imal kapasitesini haddiaza
miye çıkartmak hususundaki programı 
öğrendiğimize göre kağıt ve karton 
sanayiine de teşmil olunmaktadır. 

Geçen sene bir evvelki seneden 
yanın milyon kilo az imalat yaparak 
8,4 milyon kilo kağıt ve karton imal 
eden İzmit birinci kağıt ve karton fab· 
rikasının imal kabiliyeti 12 milyon ki
loya kadar yükseltilecektir. 

Diğer taraftan, lzmit ikinci kağıt 
ve karton fabrikasiyle selliloz fabrika
sının inşaatları da tamamlanmıştır. Şim
di bu iki fabrikanın da yalnız elektrik 
santrallan ile su ve buhar tesisatları-

Bu suretle selliloz sanayi grupu ta
mamlanarak yakında bu grupun üç 
fabrikası da faaliyete geçmiş olacak
tır. 

lzmitte yeni ikinci kağıt ve karton 
fabrikası aynen birinci fabrikanın kud
retindedir. Bu iki fabrikamız senede 
24 milyon kilo kağıt ve karton imal 
edecektir ki, bu miktar fazla israfa 
kapılmadan memleket ihtiyacının tama· 
mını teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan selliloz fabrikamız 

da kağıt sanayii için lazım olan ham
madde sellilozu verecektir. Bu fabrika 

17,500,000 kilo selliloz imal edebilecek 

kudrette bulunmaktadır ki bu, kağıt 
fabrikalarımız için kafi gelecektir. 
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nın son kısımları ikmal olunmaktadır. 
-------

lstanbulda yeni bir nukut 
borsası tesis ediliyo~· 
İstanbul : 11 [Türksözü muha. 

birinden] - Haber aldığıma göre 
hükumet, Ankaradaki merkez baki 
kalmak üzere fstanbulda ela bir 
borsa açılmasına karar vermiştir. 

Bu hu~usta Maliye Vekaletince 

hazırlanan proje Büyük Millet Mec · 
!isine takdim edilmiştir. 

Projeye nazaran. lstanbul kam-

biyo, nukut, esham ve tahvil atbor 
sası önümüzdeki nisan ayında açı· 
lacakbr. Şehrimizdeki alakadarlar 

İstanbul Borsası için şimdiden mü 
nasip bir bina aramağa başlamış· 
lardır. 

Malum olduğu üzere, hükumet, 
bir müddet evvel lstanbul borsası
nı lağvederek Ankarada yeni bir 

[Ankara Borsası] açmıştı. Ankara 
Borsası, merkez olarak çalışmasına 
devam edecektir. 

. 

KÖMÜR BUHRANI ŞİDDETLE 
DEVM EDlYOR 

Kasabaya halen kömür gelme· 
mişti. Pazar günü bazı kahveci· 

ler kömürsüzlük yüzünden kah · 

ve çay yapamamaktadırlar. Vaziyet 
ayni şekilde temadi ederse halk ve 
esnaflar pek perişan olacaklardır. 

Belediyenin bu hususda da tedbir 

alması lazımdır. 

Büyük Millet Meclisinde 

Ankara : 11 (a.a) - Büyük mil

let meclisi bugün toplandı. Murakip 
lik raporlarını tasvip etmiş, ölen iki 

mebusumuz için tazim sükUtu yap· 

mış ve Çarşamba günü toplanmak 
üzere tatil yapmıştır. 

GECE BEKÇiSiNiN ESRARI 
YAZAN 

Claud Ascaln Tefrika 
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ÇEVİREN---

Sami Göksu 

tana! ... 

Patron hayatında ilk defa küfre
diyor ve sesi gürlüyordu. 

Alelacele koşuştular, mesele an· 
!aşıldı. 

Mösyö Pellemart soğuktan, elleri 
titriyor, gözleri dışarı fırlamış, tama
men açık olan kasanın önünde yük
sek bir kuvvet tarafından ezilmiş gibi 
duruyordu. Martelet bir nida fırlattı : 

- Mücevherler ... Gitmiş ... Hepsi!. 

Tek bir şey kalmamıştı. 

Mösyö Pcllemart aklını kaybetmiş 
gibi idi. Birdenbire silkindi, yarım 

döndü, otomatik adımlarla tezgahın 
yanındaki sandalyaya kadar yürüdü 
ve onun üzerine yıkıldı. Soğuk elini 

alnina götürdü. 

- Ne görüyorum... Aceba rüya
damıyım? Fakat imkanı yok! Bu ka
sadan bir şey aşırmak imkansız. 

Yüzlerini keder kaplamış memur
lar önünde duruyorlar ve işin haki
katını anlamağa çalışıyorlardı. 

Mösyö Pellemart dönerek şaşkın 

bir halde bulunan Martelet'e 

- Zannediyorum .. Düşünüyorum .. 
Bu darbeyi vuran Mathieu olmalı ... 
Dün akşam bir tuhaf görünüyordu. 
Hatırlıyor musunuz? .. 

Genç satıcı Madmazel Odile biraz 
viski aramak için çıktığı patronun 
hususi bürosundan indi. Bir kadehe 
bir mikdar koyarak Mösyö Pellemart'a 

Atanın ihtifal günü mu
azzam tören yaptık 

( Bil"İnci sayfadan artan ) 
Halkevimizin dikkatle, itina ile, 

zevkle hazırladı~ı Atatürk köşesinde 
Ebedi Şef'in yüksek bir kaide üze
rinde duran büstü bayraklarla kuşa-
tılmış, zemin çiçeklerle bezenmişti. 
laüstün etrafında altı meş'ale yanı
yordıı. İhtifale Halkevi reisi Bay Nev
zad Güven'in hitabesiyle başlandı. 

Ve bu hitabeden sonra ayakta beş 
dakika saygı susması yapıldı. Şehrin 
her noktac;ında saat 9,05 de bayrak
lar yarıya indirilmişti. 

Halkevi reisinin hitabesini müte
akib Kız Lisesi Edebiyat muallimi 
Bayan Belkıs Zincirkıran Ebedi Şef'· 
in hayatının panoramasını yaparak 
O'nun doğumundan ölümüne kadar 
devam eden hayatındaki mücadele
leri, zaferleri, muvaffakiyetleri hülasa 
etti. Denilebilir ki bir tercümei ha· 
yat ancak bu derece edebiyatlaştırıla· 
bilir. Fevkalade bir ustalık, temiz bir 
üslub ve ahenktar bir sesle Belkıs 
Zincirkıran'ın anlattığı Ebedi Şef, de
rin bir sükfıt ve gözyaşları arasında 
dinlendi . 

Müteakiben Bay Vehbi Evinç Mil
li Şefin Ebedi Şef hakkındaki beyan
namesini okudu ve bu suretle Halke· 
vindeki ihtifal sona erdi. Hundan son· 
ra, ihtifalde bulunanlar Halkevimizin 
Atatürk heykeline koyacağı çelengi 
taşıyan gençlerin ar kasında sıralandı 

lar. Halk evi bandosu cenaze marşını 
çalmağa başladı ve yavaş adımlarla 

Atatürk parkına gidildi. Bir kısım iz· 
ciler ve talebeler de kafile ile bera· 
herdi. Pek mükemmel bir şekilde ter-
tip edilmiş olan Halkevi çelengi yerine 
konduktan sonra ihtifal bitmiş oldu. 
Şehrimizde mekteblerde de ihtifal 
yapılmıştır. 
Talebelerimiz ve muallimleri mekteb• 

lerinin münaıııp salonlarında toplana-
rak saat 9,05 de saygı susması yap
mışlar ve muallimler tarafından Ata· 
türk'ün hayatı anlatılmıştır. 

uzattı. Mihaniki bir hareketle aldı, 
içti. 

Yanaklarına renk geldi, ayağa 

kalktı; gözleri parlıyordu . 

- Herkes burada kalsın!.. diye 
gürledi, öndeki perdeleri kapalı bı
rakın, bugün açmıyacağız.. Telefon! 
Derhal polis komiserini isteyiniz. 

Martelet yavaşça: 

- Mösyö Pellemart, dedi, derhal 
Mathieu'nun evine gitmek lazım. Çün
kü ... 

Mücevheratçı: ~ 

- Bu polisin işi! diye homurdan
dı, tekrar ediyorum ki, hiç kimsenia 
çıkmasını istemiyorum. Herkes sorgu
ya çekilmeli. Nasıl beş milyonluk mü
cevherah nasıl kaybederim. Lazımdır 
ki .. 

Birdenbire bir kahkaha çatlattı. 
Komisere telefon edilirken yan 

giyinmiş bulunas Trelin Madmazel Odi· 
lenin kulağına: 

- Zannederim ki, bu onun ba
şına vurdu ... dedi. 

- Sonu var -
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• 
Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ür ksÖ zÜ Matbaası: rita, Bilumum Matbaa işlerini Türkiyede 

===~====~========= mevcut matbaalara rekabet eder derece
de tabeder . 

• 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 
Mücellithanesinde Yapılır . 

• 
T. iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Pli n ı 

KEŞIDELER : 

4 Şahat, 2 Ma7u, 1 A&utos, 3 İkinciteo~ria 

taribleııinde yapılır. 
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TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• t•riill : 1188 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
~be ve ajanı adedi : 265 

Zir•İ ve ticari her nevi bankı muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

r-! 1941 
Adet 

" 

IKRAMIYELERt 
2000 Lira lak 2.000 Lira 
1000 " 3.000 " 

Ziraat Banka sında-1tumbnalı ve itibauıı tasarruf hesaplarnı• 
en az SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kwr'a ile aptıdaki plina ·göre ikramiye datıblacaktır. 

4 Adet 1000 Lirahlc: 4000 Lira 
4 " 500 •• 2000 " 1 ~ N 750 :l " 1.500 

" • " 
500 " 

2.000 " 
8 n 250 !~ 

2.000 
" --·· 

•3 100 ""' - S.500 r"I 

S5 ti " - ti 

80 " 50 " 
4.000 " 300 " 20 " 
6.000 " 

T. iş Bankasın• pmr• y•tırm•k)ı, yı)nız par1 biriktir
miş olmlZ, •yni zamandı talihinizi de denemiş olursunuz. 

4 " 250 .. 1000 " 
40 " 100 " 4000 " 

100 ı;: so .. 5000 .. 
120 ,. 40 " 4800 " 
160 " 20 .. 3200 " 

DIKKA T : Heaıpl•rtnd•ki paral1r bir ıene içinde 50 li
rad•n ıııtı düşmiyenlere ikramiye çıktttı takdirde yüıd• 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyyliil, 1 Birinckinun, 1 Mıtt 
r: 
Doktor Muzaffer Lokman 

ve 1 H1Zir1n tarihlerinde çekilecektir. • 

Seyahatten dönmüştür ve her gün muayene
han~inde hastalarını kabule bqlamııtır. 

Mürettip alacağız 
Matbuanın pzete kısmmda 

çahımak üzere bir mürettibe ibti-

1 ----~-----..... --~mıll!lllllİllİllll--•-----·l J~ vardw. ldarehanemize mürı. 
•• caatlar1. 

Macid 

Tiıkaözli Matbaoa Adlf" 


