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* ~ * t"York : 15 ( A. A. ) - t 

~Cton mahfillerinde temin t 1 
~ile göre , Birleşik Ameri t 
in ·ı· K • gı ız ve anadalı 4000 t 

'211 t ı· . . b" • a ım yapması ıçın ır t 

1 
•ın ikmal edilmektedir . Bu $ 
'" hava şartları dab:ı mu * 
bola~ Bir~eşik Aml'~ikanın ! 

bolgelaıne 8öndcrılecı::k- t 

* " * ~ ...... _______ .: 

tesl;m 
•• uzere 

t- : ıs ( A. A. ) - Şaı ki Ak- il 

~td 12 adadan Atinaya gelen 
b erı anlaşıldığına göre , ltal· 
~tr gün bu adaları lngiliz ve 
ttllvvetleri tarafından ışgaline 
llıektedjrler. İtalyan makam· 

Geri!\i UçUocU sııhif ede) 

Tapu kanununda mühim 
yapılacak değişiklikler 

HAZlt<LANAN YENİ BiR PROJE 
Ankara: 15 ( Türksözü muhabirin

den ) - Tapu karıununun bugünkü 
hükümleri şahıslar arasında yapılacak 
gayri menkul alım ve 8atımı nıuame

ltleriode vergi borçlarının ödenmiş ol· 
doğunun Maliye daireleriı:ce bıldirıl· 
mesinden önce tapu tcsci i yapılma

sı imkanını temin t'lrniyoıdu. Bu 
yüzden şehir ve ka!iabalaıımızda ol 
duğu gıbi bilhassa köylt:rmizde gayri 

menkul alım ve satımının şahsi senet
lerle temini cihetine gidiliyordu. Tapu 
ve kadastro umum müdürlüğü bu ci-

hetleri göz önüne almış ve tapu tes

cillerınde şahısların vergi borçlannı 

ödemiş olup olmadıklarına bakılmak

sızın mm melclerin yapılmasını temin 

mcıksadiylc tapu kanununu değiştiren 

muhım bir kanun projesi hazırlamıştır. 

Yunan kuvveti 
ilerilemekte 

ltalyan istilası altandaki 
limanlara İngiliz taarruzu 

ELENLER 
MEVZİLER 

DÜN YENi 
ZAPT ETTi 

Atina : 15 ( A. A. ) - Royter : 
İtalyan • Yunan cephesinin her üç 
kısmından gelen son haberlere göre, 
Yunanlıların yapmış oldukları müte
addid mukabil taarruzlar neticesinde 
umumi bir iierileme kaydedilmiş ve 
mahalli üç İtalyan taarruzu tardedil· 
miştir • 

Şimal cephesinde halyan harekatı, 
Görice Yunan dağ kıtası tarafından 
hemrn muhasara edılmiş bulunmak· 
tadır. Yalnız şimali garbide bir ge

dık kalmıştır . 
ltalyanlar Arnavudluk hududuna 

rdoğru püskürtülmüş, Kalamat ırmağı 
geçilmiştir. Pindüs mıntakasında da 
Yunanlıların muvaffakıycti kaydedil· 
mektedir. Yunanlılar burada bir müd
det evvel kaybedilen mevzileri tekrar

işgal etmişlerdir. 
- Münhezim olan üçüncü dağ fır

kası bakiyelerinin toplanması bitmt k 
üzeredir . Larissa şehrini İtalyanlar 
bombardıman etmiştir . Atılan 200 

( Gerisi UçUncU ı;ahif ede) 

lngilter,.ye Almanların 

şiddetli bir hücumıı 
Londrn: 15 ( A. A.) - Alman 

hava bombardnıan filola rı bugün ln
gilterenın muhtelif yeri rine şiddetle 1 

Dün şehrimize Dç 
vagon mazot geldi 

hüctım etmişlcrdır. Dafi bataryalar ha-

1

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

rekete geçmiş, vr. Alman filoları ağır Lorendeki halk 
zayiat vermiştır. Yapılan bombardman-

Iar neticesi ölcrı \e yaralananlar var· 1 F ra nsaya geliyor 
dır. 1 

Vışi : 15 (a.a) - Maraşal Peten 

Dun şehrimize Uç vagon mazot 
gelmiştir. Bu mazotlar fabrikalarla 
bazı müesseselerin ihtivacına sarfc· 
dilmiştir. Çiftçilerimi/.i~ ihtiyacı için· 
de ayrıca buglln Uç vogon mazot da· 
ha gelecektir. 

meclisi son 
timaını dün yaptı 

'---------------~~-

riyasetinde toplanan nazırlar heyeti iç
timaını müteakip neşredilen tebliğ şun
ları bildirmektedir: 

Rendeki Alman makarnalı, ana 
dilleri Fraııs.zca olan ahaliyi Po • 
lonyaya veya Fransaya göndermeyi 
seçmeye davet etmiştir. Halk Fransayı 
intihap etmiştir. 

Alman - ltalyan baş 
kumandanlari istişarede 

Londra: 15 ( A. A. )- Alman
ltalyan ba°'ş kumandanları arasında 
askeri görüşmeler olmuştur. Görüşme
lere Badogliyo ile Keitel iştirak etmiştir 

~ t - Japon nüfuz 
ksirni şayiası 
h 0 \ra: 15 (a.a.) - Unayd Eks· 

-,~vadisi neşretmiştir. Diplo· 
İlt •fil, japonyarun Sovyet 

1 
Uıak şarkta nufuz mm· 

h •Yıran ve Çunkink hükii· 
lt.l>ıları yardımların kat edil· 

l~'ı.: tttiren bir itilafa varıldı 
~·~-~ktedir . Tas ajansı bu· 
"t. • uygun olmadığ'ını be· 

Dün öğleden evvel saat on bu· 
çukla Şehır Meclisi üçiincü ve son 
içtimaını yapmıştır . Şehır Meclisinin 
dünkü içtimaında yoklama yapıldığı 
zaman ancak 16 azanın mevcud ol
duğu görüldü . 

Ruznameye göre Kanaraca iste
nilen munzam tahsisatın alınması hak· 
kındaki bütçe encümeninin mazbatası 
okundu ve ekseriyetle kabul edildi . 

Kanara müstahdemlerinin aylık 
ücretlerinin aı tırılması ve Kanara işçi 
kadrosuna daha üç işçinin ilavesi 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

11 Teşrinisanidenberi ahali ile do· 
lu vasa1i. günde beş altı tren garbe 
doğru tahrik ediliyor. 

Selahiyettar olmıyan mahfillerde 
bu tedbirlerin Eransız-Alman hükü
metleri arasında kararlaşmış olduğu 
söyleniyor. Fransız hükumeti ise key-
fiyeti şiddetle tekzip etmektedir. 

Fransız-Al:nan görüşmeleri hak· 
kında böyle bir tedbirin bahis mevzuu 
olmadığı beyan ediliyor. Fransız hü· 
kılmeti bu tedbir hakkında Alman mü
tareke komisyonunun na zan. dikkati ' 
celbetmektedir. 

SAYFA 

ÇIKAR 
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Şehir meclisi son 
içtimaını dün yaptı 
(Birinci sahifeden_ artan ) 

meselesi etrafında fıkirler dermeyan 
edildi. Bilhassa Ba.sri Arsoy , Bahri 
Erkan, Kerim Ulu çutürk, Vehbi Ne
cib Savaşan , Recai Tarımer , Ziya 
Akverdi bu işçı ücretlerinin ar-

tırılmasını bi!_9ok sebeblerle yerinde 
bulduklaı ını söylediler . Hasan Ataş. 
Memduh Pekbilgin , Mahmud Barlas 
ise tamamen ayrı fikirler ortaya 
atarak zam yapılmamasında ısrar gös· 
terdiler . Bu esnada Recai Tarımer ' 
tarafından verilen kifayeti müzakere 

takriri reye kondu ve kabul edildi. 
Bilah;ıre bütçe encümeninin mazba
tası reye arzedilerek ekseriyet ka
zandı ve bu suretle de Kanara işçile-

rinin ücretlerine zam vapılmarnası 
MecJisçe tasvib edilmiş oldu. 

Belediye vergisi ve resimlerinden 
mektum ve kaçak olanları ihbar eden· 
tere vnilecek ikramiyeye dair ka· 
nunlar encümeninin mazbatası azala
rın muhte'if fikir cereyanlarına }Ol 
açtı. Neticede bu meselenin kat'i bir 
şekle varabilmesi için mazbata bele
diye encümenine havale edildi . 

Milli Mensucat fabrikası usta mu· 
avinlerinden Bay Mahmud Has için 
tecil vesikası lıısdik edilmiyerek red 
edildi. Bun~ Bay Mahmud Hasın ha
riçte ticaretle iştigal etmiş olması se
beb gösterildi . 

~39 mali yılı hesabı katic;i hak· 
kındaki kati hesab encümeninin maz· 
batası okundu ve ekseriyet~e kabul 
edildi • 

Yeniden tayin edilen yedi ~e
murun tasdiki memuriyeti muvafık 
görüldü. 

Şımendöfer hattı geçidinden itiba· 
ren yeni .yapılan askeri hastaneye 
giden yolun ancak baraj istikame
tincien itibaren Konglimera olarak 
hemen yapılması ve bu hususta Tü· 
menden hi ~ bir yardım istenmemesi 
ittifakla kabul edılerek üç saat devam 
eden Şehir Meclisi müzakeratına ni· 
ha yet verildi. 

• 
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( 

Pamuk -Hububat 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K. s ı K. s· 
~- 12-== -n?,125 

-

Ma. parla~~ - 30 51 
Ma. temizi 48 49 -
Kapı malı 60 

Y. Pamuğu 45 .. , 47 
Klevland 1 

- 60 ___ SO,W-

Susaam 

1 

18 
K.buğd;y- 00 14 
Buğd~y To. 

1 yerli 5,75 
" 

7,75 
Arpa 

t 
4,20 4,75 

Yulaf 4 5,50 .. ' 

15 I 11 I 1940 
Kambiyo ve para 

iş Bankasından alınmıştır. --
lırel --
Rayişmark 

Frank (Fransız ) 00 o 
Sterlin ( İngiliz ) -s 20 
Dolar ( Amerika ) 132 20 
Frank ( isviçre ) 00 (X) 

Lik maçlarına bugün 
den itibaren başlanıyor · 

Lik maçlarına hu gün ~en itiha 
ren şehir stadyomun.Ja başlanacak· 
tır. Bugünkü maç Toı ossipo • ve 

Demirspor takımları arasında cere· 
yan ~d, cek ve saat · 14,30 da topa 

ayak vurulacaktır 
Yarınki maçlar altı takım ara· 

smna öğleden e~veJ Ve! öğleden son. 
ra olacaktır. 

Ziraat mektebi .hesabı 

Ziraat mektebi 939 yılı sabit 
sermayesi ile hasabı ~ at'isinin tdki 
kine Maliye vekaletinden şehrimiz 

muhasebe müdürü Bay Abdu.kadir, 
Ziraat vekaletinden de Zıraat müdü· 
rümüz Bay Nuri Avcı tayin edilmiş 
)erdir. 

Tekaüt dul ve 
yetim ınaaşlan 

Tekaüt, dul ve yetim maaş sa · 
hiplerinin yoklamalarına devam edil 
mektedir. Maaşların tevziine Kanu· 
nuevvel iptidasıd a başlanacaktır. 

Adana kulüpte yapılan 

müzikli aile toplantıları 

Haber aldığımıza gört>, şehrim iz 

deki 11Adana ku 'übü,, her pazar gü · 
nü akşamı müzikli aile toplantıları 

yapmaktadır. 

Dayinler vekili 

İstanbul: 15 (Türksöıü muh;tbi
rinden ) - Dayinler vekili Zekai 
Cankardeş bugün Par is' ten döndü. 

Halkımıza dağıhlaca k 
olan el tezgahları 

İktisat Vekalt ti, el s'.nayiinin inkişafı 
mabadıyle d s:ıoayiıoin faz la ıler 

lem ş olan yurt köş ·terindeki sanı 
yi erbabına ~ı teıgah 1 a rı tevziini 
ka ratl .. ştır mıştır. Vekalet şimdılık 

3000 el tezgahının ima lini müteah 
hide ihale etmiştir. f ezgahlar Ve 
kaltte teslim erlild •kçe tt·sbit olu 

nan m ıntak alarda hiilka tevzi o 1u 
nac. ktır . 

Yardım se veoler cemiyeti 
Mersin şubesi açıldı 
Mersin : 15 (Türksôzü n uhabi· 

rindt'n) -- .Sayın vaJımız Bay Saip 

Örgenin r<"fikaları Bayan Semehat 
Örgenin daveti üzerine dün saı:ıt 16 
da Halkevi salonunda şehrimiz ba· 
yanları büyük bir toplarıtı yapmışlar 
ve bu toplantıda Anknada ~ayan 
İnörıüoün himayesi altıda müteşekkil 
bu 'unan yardımı s~ven cemiyetiııin 

Meısin şuoe)ini açmışlardır. 

Hasta, fakir talebenin 
tedavisi meselesi 

Ankara : 15 (Türksözü muhabi· 
tindrn) - Maarif vekaleti, lstanbul· 
daki prevantöryom ve sanatoryoma 
gönderi iecek talebe ve muallimler· 
den alınac1k ücreti tesbit ederek a

lakadarlara bildırilmiştir . Prevantör· 
yom için günde 80 kuruş, sanator
yorn için de 120 kuruş iaşe ve te· 
davi ücreti alınacaktır . Fakir talebe 
ve muallimlerin ücretleri, Vtkalet ta· 

rafından verilecektir. 

Ceyhanın gaz ve Qdun 
meselesi halledilmeli 

Ceyhan : 15 ( l'ürksözü mu· l 
birinden) Ceyhanda halP-n gaz yok · 
tur. Geçenlerde belediye, elindeki 
beş on teneke gazı halka tevzi etti. 
Gaz miktarı mahdut o'duğu için iki 
günde bitiverdi ve bir çok halk ta 

~azınz kaldı. 

lskenderunda külliyet:i miktarda 

gaz bulunduğu söylenmektedır. Bu 

husus da alakadarlarc ı da bazı tt şeb

büsata geçiUiği ve lskendeı undan 
gaz getirtilmesi istendiği haber alın · 

mışsada, bu işde istical gösterilmesi 
ve Ceyhanda temadi edip gidı-n gaz 

buhranını bir an evvel önlemek .İcab 

etmektedir. 

Diğer taraftan, odun · kömür 

mtselcsi de üzeıinde duıulmssı gere 

ken cidden mühim ve bir meseledir. 

Zira, kış mevsimi gelmiş, çatmış ol· 

duğu halde, halk mühim ve mübrem 

ihtiyacı olan o fon ve kömürünü 

henüz temin edememiştir. Çünkü, 

kasabaya haftada bir iki araba 

hanlara kömür geliyo•sa bu da 

bir kaç kişi arasında paylaşıverili

yor. Bir kısım ha 1 k maalt>sef 

bundan istifade edememektedir. O
dun ise kezalik haftada bir kaç 

merkeplf' geliyor. Her merkebin Ü· 

zerindeki odunu saymak lazımgelir· 

~e. 60 70 adedi ancak bulur. Beher 

mertep yükü odun 100 • 150 ku

ruşa. Biıhassa bu odun - kömür me· 

Hlesinin halli lazımdır. -M. Selçuk 
• 

• 

Asker 1 eri ın iıe 
' 

_kış hediyeS1 

.. 
Hediye alınmak 

Kızılaya para verileD 

J 

Hudutlarımızı ve vatanı ~ 1 

ramanca müd .. faa ve muhafaıı 
askerlerimize ş hrimizd<'l'I _) 
k ş lık hediyeler d )rt gün jçıO 
yük bir yekuna yükselmiştir. 80 ~ta 
det za rfmda h O çift yün ef ~~ . ı 1 
1000 çift yün çorap, 150 çı 

1 
'ola 

muk ve iplık çorap, 100 11de ~Ub · 
muk'u hırka, 200 adet paı11uk ~lal 
yünlü hırkı1, 120 kazak yelef ~% 
takım da iç çamJşır hediye t •~11 
tir. 

Hemş hrilerimizin bu s• 1tlar 
büyük alakasını takdirle kar Ctlif 

Kızılay cemiyetinde " Y ~ ~t~ 
komite ,, namile teşekkül td -,~ 
hey' d orduca kabul edilıtl~ l 
tip üzerinden ~ u pamuklu 
btherini 77,5 kuruştan yaPU 
t~ınin etmiştir. Her vataddM•. 
cağı pamuklu hırka hediyesi~~ 1 b 
darına göre bedelini bu kıyııı aiiıfı 
rinden hesap ederek Kızıla~' iıı r 
)'at makbuzu mukabilin~ ~ııu 

~ ti 

16-11 - 1940 

8.00 Program, saat ayarı 
8.03 Müzik: Hafif progrsıll 

8.15 Ajans habeı leri 

8.30 Müzik : Program 
8.50/ 

~ 9.00 Ev Kadını - Yeırıe 

13.30 Program Saat ayar•• 
13.33 Müzik: Şarkılar 
13.50 

14.05 
14.20 

15.00 

15.10/ 

Ajans haberleri 
Müzik: Oyun havatsfl 
Müzik : Riyaseticll~~ 
dosu (Şef : lhsan ~ " 

·jel' At yarışları tahmtfl 

15.30 Müzik : 

18.00 Program, s~at ayar• 
18.03 Müzik : Radyo c,ı 
18.40 Müzik : Folklor ör~r 
19.00 Konuşma (Günün ııı 
19.15 Müzik : Solo şarıcıııf 
19.30 Saat ayarı, ajans . 

el' 
19.45 Müzik : Fasıl beY 

20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Şarkılar f 
21.15 Konu~ma (Bibliyof'l 

el 
21.30 Müzik : Radyo or~ 
22.30 Saat ayarı. Ajaıı~ ~ili 
22.50 Konuşma (Ecneb1 

Yalnız kısa dalg'1 

22.50 Müzik : Cazband 
23.25/ ,,.t 
23.30 Program ve l(ap• 



Abone Şartlar• 

12 A~ lık ı ·wo Ku ruş 
Aylık d a abone yapılır 

1-Dış mem!P.ketler içi n 
Abone bedeli degişmez 

yalnız posta masrafı 

zammedilir. 

2 - llanlar için idareye 
müracaat edilmelidir . 

Afrikada dünkü 
askeri harekat 

BERLIN MULAKA Ti 

Sovyetler resmi 
tebliğ neşretti 

Moskova: 15 (a,a) - Berlin mu 
likatları hakkında Tas'm tebliği: 

; ~ Kahire : 15 ( A. A. ) - Sidi· 
ı tQ'•ni, Derne ve Bardiyaya ve da-

e Q' b · 1 T h 

" 12 ve 13 Teşrinisani tarihle
rinde Berlindeki ikameti esnasında 
Sovyetler BiTliği komiserler heyeti 
reisi ve hariciye halk :komiseıi Mo
lotof, Almanya şansölyesi Hitln ve 
hariciye nazırı Ribentrople mu'akat 
lerde bulunmuştur. 

·fı 
1 

ıar te Birıgazıye ngı ız ava 

1 
1101arı taarruzlarda bulunmuş ve 

e ~··h 
k u im hasar ika etmiştir. Demede 
~ ~lalarda büyük bit yangın çıkarıl· 

~ıştır. Bingaziie ltalyan nhtımına 
•21ı gemiler bo nbardıman edilmiş· 

Fikir teatıleri karşılıklı ve itimad 
havası içinde vuku bulmuştur, Ve 
Almanya ile Sovyet Rusyayı alaka

dar edtn büyük ehemmiytti haiz bü 
tün meselelerde mütekabil bir anla-

· ~ Orta şarkta bütün ~a.rb.. m~nta· 
l 111ında dü~man arazısı uzerınde 

1 ". ' " lıf Uçuşları yapılmıştır . Bütün bu yış tesis edilmiştir. 
~ ~rl'kattan tayyarelc rin ht-psi sali· 
, 'cıı Üslerine dönmüştür. 

Molotof mareşal Göring ile ve 

Hitlerin nasyonal sosyalis partisinde 
.ki maavini Hes ile de mülakatlarda 
bulunmuşturi. 14 Teşrinisani aabahı 
Molotof .Moskovaya doğru Berlin· 
den hart ket etmiştir. 

ı 

1 12 Ada teslim olm~k 
üzere 

1 

p. ( Birinci sayfadan artan ) 

~ ' ı bu adalar İngil iz ve Yunanlılar 
a . 

a '•fıııdan işgal edildiği zaman ita!-
~ rejiminin ne kadar insani oldu 

Unu söylemeleri iç in Yunanlı halk
~ ticada bulundukları söylenmek 

ır 

~dalarda ikamet eden balıkçıla
kayıkları kumsala çektirilmek te 

t .ln~iliz gemileri ile temas etmeme· 
ı · d 1Çin karada alıkonulmakta ır. 

Alamanyaya hücumlar 
Londra : 15 ( A. A. ) - Dün 

gece lngiliz tayyareleri Bcrlin ile 

Almanyanın muhtelif yerlerinde as

keri ve sınai hedeflere,tayyare mey 

danlarına karşı ~iddetli taarruzlarda 

bulunmuşlardır • 

7,5 kuruştan amuklu 
hırka yaptırılıyor 

'vatansever Y urddaş ! 1 

Sen sıcak yuvanda rahat rahat otururken, sana bu rahat ve huzuru te· 
11~ ecten kahraman askerlerimize senin en büyük hediyen, onu zalim soğuk

iltı koruyacak. hediye edeceğin pamuklu hırkalar olacaktır. 

BlJNU KOLAYCA ve TEZCE. temin etmek için de l 

Q Seyhan Kızılay Cemiyeti Merkezi Y ~RDIMCJ K~Ml~ESI na~ile teşek
Cden Komitemiz Orduca kabul edilmış olan TIP uzerınden hır pamuklu 

~ltkanın beher adedini [ 77 ,5 J kuruştan yaptırmayı temin etti. 

~ Yapaca~ın hediye miktarını bu kıymet üzerinden hesap ederek ayniyat 
t buzu mukabilinde Seyhan Kızılay Merkezindeki Komitemiz Veznesine se· 
'eve vermek için acele el Vatansever Yurddaş ! 

l-....5 12490 Seyhan Kızılay Merkezi 
Yardımcı Komitesi 

Askerlerimize hediyelik 
pamuklu hırka yapıyorum 

~akerleıimize hediye edilt>ctk kolsuz pamuklu hırkaları Kızılay Cemi- j 
'ilce 1 a bu! edilen nümunesi gibi iki boy olmak üzere beher hırk~~ı 

1 ~~~ asrafı bana ait 77,5 kurnş•an verebileceğimi muhterem hallcılJlıza ılan 1 
~~ 11'tı . Kızılay Cemiyeti yanında 
a, Hayati Gürrmal THzihanesi ı 

......... ________________ ..... ____ İllıiııl _ ____________ .... ____ __ 

Uçan kaleler 

Kırk tanesi ay sonu 
lngiltereye verilecek 

Vaşington : 15 (a a) - Bir A 

mcrikan gazetesinin verdiği maluma 

ta göre, Uçan kalelerden kırk tan~si 

bu ay sonu lngiltereye teslim edile· 

cektir. Bunlardan daha yüzlercesinin 

inşasına devam edilmektedir. 

Ayrıca, Amerikada icad cdilt>n 

yeni bir nişanalma aleti de fngi lizle

re verilmektedir. 

Ol-ieJ;; .. z.mn:ı .. ı 
~ - . 

İspanyada tebdili kıyfet 
etmiş Almanlar var 

Vaşington : 15 (a.a) Ametika 

bahriye nazırı Knoks bir nutuk söy· 

llyerek: " ispanyada tebdili kiyafet 

etmiş büyük bir Alman kuvveti var 

~ır. Cebelitarığa yakında bir taarruz 

yapılması pek muhtemeldir. Avru· 
panın bir açlığa maruz kalması bt k 

lenebilir. Cenub Atlaslara harb si· 

rayet edebilir.,, demiştir. 

-Bulgar elçisinin beyanatı 

Londra : 15 ( a.a.) - BulgarİS· 

tanın Londra elçisi Royter ajansına 

beyanatinda, Bulgaristanda sefer· 

berlik yapıldığı hakkındaki haber

leri tekzibe mezun olduğunu bildir
miştir. 

Musolinin ziyafeti 
Roma 15 : ( a.a ) - Romanya 

başvekili ile hariciye nazııı şert>fıne 

Musolioi bir öğle yemt-ği vermiştir. 

Ziyafette erkanda bulunmuştur. 

f ransız sahilleri döğüldü 
Londra: 15 ( a.a . ) - Uzun men 

zilli lngiliz topları Manş sahi!Jerin

d~n Fransız sahilJerini döğmüştür. 

Korfoya iki taarruz 
Korfo 15 ( a . a ) ltalyan tay· 

yareleri Koıfaya bu gün iki hücum 

yapmıştır. Hasar o1muştur. 

• 
Bu gece 

Nöbetçi eczahane 

Ali Nasibi Eczanesi 

Hür Fransızların 
kadın t~şkilatı 
Londra : 15 (a.a) - lngi liz me· 

sai naıırı avam kamarasında verdi~i 
izahatta 40 bin kadın harpın sanayi 
inde kullar ııldığıoı ı ildirmiştir. 

Hür Fransız laı umumi kararga· 
hının bildirdiğine gi) · e kadınlardan 
yarrıımcı bir t <"şk ila t yapılacaktır. 

Bu tt"şl ilatın haşırıa Fransa kadın 
tenis şampİ}Or.u R f!n ı· Mak Soni ge 
çirmiştir. Yardımc ı tr ~ kilata girmek 
için Frırnsız olmıı k , Fı ansız pasapor· 
tonu b amıl bulunnu• k ve 18-40 yaş 
arasında f u'unm• k la 7.ımdır. Geçen 
harpte . çıılışırn kııdmlaı dan 6() ya
şında ol;ııı lar da ;ı ! ı ıa ileceklcrdir. 

Yunan kuvveti 
ilerlemekte 

( Birinci sabifcdea artan ) 

bomba insanca birçok 2ayiat verdir
miştir . 

Atina : 15 ( A. A. ) - Yunanis 
tanda bulunan İngiliz hava kuvvetle· 
rinin · umuınf karargahı b.Jdiriyor : 
Evvelki gün la"yareleı imi7. cenub Ar· 
navudlukta Ergiriye kaışı muvaffa· 
kıyetıi hücumlar yapt ı. Tayyare mey
danında büyük bir yangın çıkarıldı2'ı 
gibi yerde sıkı sıralar halinde dizil· 
miş olan tayyt1rder in arasında bom
balarımız infilak etmiştir • 

Avlonyaya k a' şı hücumlar tekrar 
edilmiş ve bpmbalar Doklar mınta-

kası üzer ine düşer ele yegane ·iske
leyi tahrib etmiştir . 

Bir gün evvel Dra.çta yapılan 
bombardıman esnasında bir elektrik 
santralına isabetler vaki olduğ-u ve 
di~er mühim hedeflerin tahrip edildi· 
ği tahakkuk etmiştir. Avlonyada bÜ· 
yük bir yangın çıkmış, her taraftan 
kesif duman siitunları yükselmiştir. 
Harekata iştirak eden tayyarelerimiz 
üslerine avdet eım·şıjr, 

Kahire: 15 (a.a.) - İngiliz kuv
vetleri tebliği: Jngiliz hava kuvvetle· 
ri Arnavutluk cephesinin iaşe üssü 
olarak kullanılan mühim italyan li
manları üzerine hücumlaı ına devam 
etmişlerdir . 

Başka tayyareler ayn i gece baş· 
la yan ve hala dev .ım eden yangın 

sayes'nde kolaylıkla hedeflerini bul
muşlardır.. Bu mühim liman mühim 
hasara uğramıştır . 

Aıina : 15 (a.a) -Vaktiyle o de
rece de azemetli ve mütalıakkim olan 
Jurnale d'italia gazetesi lngiliz-Yunan 
zaferlerinden sonra yelkenleri indire
rek şöyle yazmaktadır: Italya tarihinin 
en buhranlı zamanlarını yaşamakla ve 
büyük bir donanmaya ve her lüı Iü ve· 
saite malik olan ır.üthiş düşmanın teh
didi altında bulunmaktadır. 

Italyanın ve hasseten lta.Jyan do· 

Y ıığcami Yanında 
1 
nanmasının va1Jfesi çok ağır olacaktır . ., 
Biz bu feryada mukakıl yalnız bir tek 

-----• ı sual soracağız: Jtalyan donanması ne· ---- • 
rededir.? 
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ASRi SiNEMA'da 
BU AKŞAM 

=~ 

Altın serisinden bir film incisi 

Dünyanın en tatlı, 
biricik sesi 

Sinemanın en se .. 
vimli artisti 

Lew Ayres 
lN YARATTIKLARI 

fLA~ETEN: 

-

lngiliz Deniz, Hava ve 

Bugün 
Düşman Çocukları 

Kara Kuvvetlerinin Cepheye sevki 

Gündüz Matinede 

-
İlan 

Adana Sulh Birinci Hukuk Mahkemesinden: 
Adıır. anın \:Jfu Cami mahallesinde 150 No. lu evde oturan Ômı r 

kııı Ta yyıbı Gül,k vekili Avukat z,keriya Akıf Pekkoçak'ın ayni ma 
hallede Ômer kızı Hatice Gülck ve saire aleyhine ıçtıtı ıuyuun izalesi 
davasını ı yapılmakta olan muhıkemui sır111nda müddei aleyhlerden U· 
lucami ıınbılleıinde 154 No. lu evde Eaat otlu Azmi Ôcalın mahalli 
ikameti nıtçhul oldutundan namını çıkarılan gıyap kararı teblitsiz geri 
çevrildiğ 111den gıyap kararının iıinen tebliA'ine karar verilmiştir. 

Mulıa'"me giinü olan 3 - 12 - 940 günü muhakemeye gelmek Ü· 

ure taı .Li ilandan beş gün için ie itiraz edebilecetine ve bu müddet için· 
de muameleye devam için mahkemeye müracaatla diter bir gün tayin ve 
h11m11 teblit ettirebilecetine H. U. M. K. i02 nci . ve itiraz et· 
mediti takdirde bir daha mahkemeye kabul edilmiyeceği 405 inci mad· 
delerine tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olu 
nur. 12491 

ilan 

Radyo Sahiplerinin Nazarı Dikkatine: 
Radyo antenlerinin, elektrik hatlarımızın üzerinden gelişi güzel geril

meli yüzünden büyük kazalar olabileceti milteıddit defalar ilin edilditi 
halde radyo sahipleri bu hususa dikkat etmemektedirler. 13 - 11-940 
tarihinde, bu yolda çekilmiş bir radyo anteninin koparak elektrik hatla· 
rımızı değmek suretiyle sokağa sarkmış olan bir ucuna temas eden bir 
gtnç, elektrik ceryanına tutulmuşsa da iyi bir tesadüf neticesi muhakkak 
bir ölümden kurtulmuştur. Antenlerin bu yolıia kazaları sebebiyet ver· 
m~si vaki olduğu gibi, şebekemiz hatlarma da zarar vermesi mümkündür. 
Binaenaleyh gerek ammenin ve gerekse şebe~emizin selameti yönünden 
radyo sahiplerinin antenlerini islab etmtsi lüzumu rica ve vukua gelecek 
kaza ve zararlar hles'u iyetinin cfoğrudan doğruya radyo sahiplerine aid 
olıcıtı ilin o!unur. 

Adana Elektrik Turk Anonim Şirketi 

16-.19 12495 

Fil doktoru (Oliver Hardi) 

ilin 
~eyhan Orman Çevirge 

1 
ğünden: 

1 Miktarı 
Cinsi kental 

1 Meıe kömürü 1053 
1 Karı~ık kömür 1287 

Muhammen 
Lira 

vahit 'fiyatı 

Kurut 
35 
25 

Lira 
368 
321 

1- Seyhan vilayetinin Osmaniye kazası Cırlavuklu ormanın 
telik 1053 kental meıe kömürü ve 1287 kental karaıık kömür 
rılı:nıştır . 

2-Satıı 2-12-1940 ıünü saat 11 de Orman Çevirge Müd 
arttırma ile yapılacaklar. 

3- Meşe kömürünün beher kentah otuz beş ve lc1rııık k .. 
her kentalı yirmi beı kuruıtur • 

4- Şartname ve mukavelename projeleri Or. Umum Müda 
Seyhan Ur. Çevirge Müd. Oımaniye Or. Bölıe Şeflitinden alı.,.r 

5- Muvakkat teminat 51 lira 7'J kuruştur. 
6- Satış umumidir. 
7- Satış 16-11-940 tarihinden 2-12-940 Pazartesi 

dar devam edecektir. 12494 16-21 26-1 

ilan 
Adana Halkevi Reiı 

liğinden: 

Gündüz Bayanlara, Gece Er· ! 
' keklere Tüı kçı okuyup yazmılc 1 

öğretmek için Halkevi tarafından 

15 lkincitetrin ayında dersaneler 
ı açılacaktır. lsttklilerin ıiwdiden 
1 nüfus tezkeresi ve dört fototrıf ı ilı 

birlikte Hatk,vi büı osuna müracaat 
al kayıt olmaları ilin olunur. 

1~474 s - 6 

Hal~ evi reislijİ 

(Konferans - H' 
killeri kon 

tarafınclan da konser 
GiRiŞ SERBE.Sff,, 

1 ...... ' 



li\Oıevar? 
~yok? 

.......... . 
Köpeklere rütbe l 

rnerika müttehid hükumetlerine 
aid Alaskadaki muhafız asker 

arasında eski bir nizam vardır : 

lı:la kullanılan köp'!klere hizmet 

htarlıklarına göre askeri rütbe· 

~Ctilir. Her sene terfi edrn kö 
1trin listesi ilan edilir . 

Soıı listede rütbesi başçavuş'uğa 
~ tdcn bir köpek gayet iri ve 

Uıç bir çoban köpeğidir . Bu 

~arı Kanada hududu l:-oyunda 

ış bir sahaya yayılmış Amerikan 

Usu karakollara arasmda on sene 

la ve muhabere vazifesini hiç 

aksızın yapmıştar. 

~Utosuna gitmek mecburiyetinde 
ı>dı ilttelet müfettişe göz işaretiyle 

~- Müfettiş dostane baş salladı : 

·ııı~ 'Bir lahza daha... Siz demincik 
~ ~ere dün akşamki bir kısa elek-

' ~~~:~:~a~tt~?~hsetmişsiniz. Bu ne 

r.q~ Azamı iki dakika ... Fakat bize 
~ ar uzun geldi kil Değil mi Mösyö 
llıart? 

~Ücevheratçı yüksek sesle tastik 

~ l<orkmuştum, bütün mücevhe
~~ah üzeriıte yayılmıştı. Dipteki 

nııı 
. sessizce açılması bana tesir 

Duc ı· o ın sordu : 

' Bunu işittiniz mi? 

• ~1.Hayır, ihtimal bir yanlış intiba 
<ıtıı ıyorsunuz ki, sinirler boşandığı ... 
~ I 

. , artelct nazarı dikkati celbetti : 

t ~arı l' ehlike yoktu; zira ben kapı· 
1 \ ıııda bulunuyordum. Tezgaha 

~~ trelccek kimsenin karanlıkta 
, &k bana çarpması lazımdı. 

Saat kaçh? 
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Cizvit düşmanlığı· Bir kadı
na gösterilecek fedakarlık 

Almanyada şimdiki Yahudi düş
manlığına mukabil 62 sene evvel de 
Cizvit düşmanlığı vardı. Bütün Cizvit 
papaı;Jan Almanyadan tardediliyordu. 
Tabii şimdi Yahudiler için yapılan 
neşriyat o vakıt bu papaslar için ya
pılıyordu. 

O vakit Alman gazeteıerinde: çıkan 
fıkralardan biri şu: 

" Karıçını gözünden kıskanan bir 
adam, kadını hiç bir yere göndermez· 
miş. Nihat kadın günah çıkartmak için 
bir papasın odasına devama mecbur 
olur. Kocası buna da razı olmayınca 

rohanilerin müthiş bir tekdirine maruz 
kalır. Adam kızar: 

- Efendiler, der, karım bütün bü
tün yalnız gitse yine razıyım. Fakat 
yalnız gitmiyor. Yanında bir başkast 
daha var. 

Adamcağız, bu iddiası ile papas
ların kendisini haksız yere hırpaladık
larını anlatmak ister. Fakat nerede, 
papas: 

- Sen bu işlere karışamazsın, 

der, elbet yalnız gelmiyecek. Çünkü 
yanında gelenler günahta müşterektir · 
ler. İkisi birden günahlarını çıkart.yor- j 
lar.,, 

KADIN VE AŞK 

Meşhur artislerden (B) Deniz ha
mamına giderken önüne yaşlı bir adam 
çıkmış ve kendisi için yanıp tutuştuğu· 
nu söyliyerek ilanı aşka başlamış. Ka
dın bir türlü kendisini kurtaramayınca: 

- Madem ki beni o kadar sevi-
yorsun. Bunu isbat et.. demiş. · 

ihtiyar cevap vermiş: 
- Daima hazırım .. 

- Öyleyse işte Sen nehri kenan-
na geldik. Kendini at nehre .. 

Adam biran düşünmüş ve: 
- Hay hay .. 

Demiş. Fakat şimşek gibi kadının 
üzerine fırlamış. Belinden kucaklıyarak 

nehre doğru çekmiş, sonra ikisi bir
den Cumbaa ... 

Mekt,~plerdeki dersler 
ve yeni bazı kararlar 

Ankara : 15 (Türk özü muhabirin
den) - Orta okul ve Liseler talimat
namesinin tesbit ettiği yaşta bulunan 
talebelerin mektebe kabulünden sonra 
yer kalırsa bir yaş küçük ve bir yaş 
büyük olan ve diğer şartları haiz 
talebelerin de lise ve orta okulla ra 

kabul edilmeleri Maarif vekaletinden 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Kız enstitüleri üçüncü sınıf ders· 

lerine haf tada bir saat askerlik der
si ilave edilmiştir. 

Ôgretrnen okullarının mes1eki bi 
r1nci ve ikinci sınıflarında devlet ya- ı 
bancı dil kitaplarından lise birinci 
sınıfına aid olanlarının oku tul ınası 

muvafık gÖıülmüştür. 1 

Lizbonda konuşan 

İngiliz büyük elçileri 

Londra : 15 (a.a) - fngiltereoin 1 

Amerika büyük elçisi tayyare ile 1 
Lizbona gitmiş ve oraya gelen Mad· 

:rid İngiliz büyük elçisi ile bir ko· 

nuşma yapmıştır. 

ispanya hariciye nazu ı 
dün Parise gitti 

Madrid : 15 (a.a) - ispanya ha 
riciye nazırı : Sunn~r bugün Parise 

hareket etmiştir. 

GECE BEKÇİSiNiN ESRARI 
YAZAN 

Claud Ascaln · Tefrika 

7 

ÇEVİREN 

Sami Göksu 

- Müstahdemin çıkıyordu ... Alh
yı otuz beş diyebiliriz. 

Gece bekçisi daha evvel gelmiş-

mi idi? 

ikisi birden 

- Oh evet! diye temin ettiler. 

- Size teşekkür ederim Mösyö 
Martelet, artık size ihtiyacım yok. 

Memur çıktı. Onun da diğer ar
kadaşları gibi ertesi sabaha kadar 
mezuniyeti vardt. Mösyö Pellemart'ın 

evine gidecek hali yoktu. 
Ducolin bir lahza sonra mırıl-

dandı: 

- Onun pek zeki bir hali var .• 

- Evet çok zeki bir çocuk .. 

- Bununla beraber çok genç.: 

......::;: Yirmi beş yaşında... Göster
miyor ... Ancak yirmisinde görünüyor. 

Bu da onun parlak renginden ve üç 
telden ibaret küçük yığından ileri gel
me bir intibadır. 

Ducolin cebinden bir sigara pa
keti çıkarıp birisini de ona ıkram etti. 

Mösyö Pellemart 

- Mersi, dedi almadı, ben püro· 
dan başkasını içemem. 

Müfettiş bir kaç nefes ilavurduk
tan sonra anlattı : 

- Mevzumuza dönelim ... Memurla
nmzm kasaya dokunmaları mümkün
mü idi? 

- Hayır, asla... Onlara izah et· 
mek değil en küçük teferrüab bile 
gizlemiştim. Daha doğTusu bu kilit 
hakkındaki teknik rnalümatı, nasıl ha
zırlanıp işledikini bizzat anlatmak için 
kendimde ehliyet göremiyorum. 

İngiliz atları 
ve alarm 

Londradaki atlar alarm işaretini 
iyice bellemişlerdir. Alarm düdükleri ! 
çaldığı zaman :atlar oldukları yerde 

durmakta ve derhal en yakın sığına

ğa iltica eden sahiplerinin gelmesini 

" tehlike geçti " işareti verilinceye 

kadar sükunetle beklemektedirler. 

Fakat alarmın sona erdiği haber 

verildiği halde sahıpleri gene yanla

rına gelmezse atlar daha fazla bek· 
lcmeden yollarına devam etmekte· 

dir. Çünkü "tehlike geçti,, işaretini 
0 tehlike var,, işareti kadar iyi bili

yorlar. 

Londrah bir baytarın söyJedi~ine 

göre Londrada bulunan atların onda 
dokuzu alarm düdüklerinin minasım 

öğrenmiştir. 

Fakat Lndrada alarm düdükle

rinden anlayan yalnız atlar değildi r. 

Daily Mirror gazetesinin yazdığına 

bakılırsa Londranm bir mahallesinde 

yaşadıkları eve bomba düşen iki ke· 

di bu hadiseden sonra hemen hay

van misafirhanesine nakledilmiştir. 

Bilahare sahipleri misafirhaneye 

gelip kedileri almış ve yeni evlerine 

götürmüşlerdir. Fakat sımdi ne za

man Londrada tehlike işareti verilse 

kediler evden fırlayıp doğruca misa· 

firhaneye kaçmakta, tehlike geçince 

evlerine dönmektedirler. 

Ducolin 

- Peki, diye cevap verdi. En 
basiti derhal bu işten anlıyan birisini 
çağırmak ... Biz ondan bunun nasıl 

yerleştirildiğini göstermesini ve izah 
etmesini istiyeceğiz. 

- Siz bunun tahrip edilmiş oldu
ğunu zannediyorsunuz. 

- Şimdi size hiç bir şey diye
mem ... Sökülme işi hakikatın meyda-

na çıkması icin gözümüzün önünde 
yapılacak. O vakıl biz bazı şeyleri 

anlayıp keşfetmeğe muktedir olabile
ceğiz. 

Mösyö Pellemert bizzat kasayı 
satan (Gretot ve Şürekası) ticaretha

nesine telefon etti. Derhal bir maki
nestin gönderileceği cevabı verildi. 

Mücevheratçının telefon etmesin
den yarım saar sonra küçük kapı ça-

lındı. Saçları kırlaşmağ"a başlamış, e
linde şişkin bir meşin çanta taşıyan 

makinest girdi. Beraberinde bazt alet
ler de getirmişti. 

Ducelin ondan ne istediğini an
lattı. Adam me~in çantasını açtı. 

- Sonu var -
Jt 
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Tiirksözii Gazete ve Matbaas 

1 

Tu .. rkso·· zu·· G t .. Okuyucularına, dünyanın her tarafında aze esı . vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

==============:::::::::========== 
• 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

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

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

• 
cnnt: -

a 
a 

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

• 
T. iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞ1DELER : 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İkinci:<'~rin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 

1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
3 

" 
1000 " - 3.000 

" - 2 " 
750 ,, - 1.500 ,, 

4 
" 500 

" - 2.000 
" 8 ,, 2ö0 

" - 2.000 
" 

35 " 
100 

" - 3.500 " 
80 " 

50 " - 4.000 
" 300 " 

20 " - 6.000 " 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir
miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

1 

1 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleltri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasırıda kun. baralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarını 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek · 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 .. 500 " 2000 

" 4 
" 250 ,. 1000 

" 40 ti 100 
" 

4000 
" ıoo " 50 .. 5000 
" 120 

" 
40 

" 
4800 

" 160 .. 20 ,, 3200 
" 

DIKKA T : Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 li· 
radan aşağı düşmiyenlue ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylul, 1 Birinckinun, 1 Matt 

r ~ 

Doktor Muzaffer Lokman 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. J 

Seyahatten dönmüştür ve her gün muayene
hanesinde hastalarını kabule başlamıştır. 

. _____________________________________ _., 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti
yaç vard1r. İdarehanemize müra. 

caatları. 

-d~,6ı Umumi neşriyat uıu 

Macid Güçlii 

A.d•"' Türksözü Matbaası ,.. 


