
" : 3t& - ADANA 

giltere'nin 
\'yet Rusyaya 
Ghim teklifi 

a : 16 (a.a.) - Royter ajan· 
'-ıaran, lna-ilterenin Moskova 
tlçisi tarafından 23 llkteşrinde 
tr Birliğine bütün ihtilaflara 

Olırıak ve iki memleket arasında 
ti tesviye tesis etmek üzere çok 

ltklifler yapılmış olduğu Londrada 
tdilnıiftir. 

teklifler arasında Baltık mem
nin Sovyetler Birli~ine ilhakı-
it tasdiki Sovyetler Birliğinin 

sonunda toplnnacak sulh 
sına kabul edilece~ İngiltere 

an raranti edilmesi, büyük 

•nın Sovyet Rusya aleyhine her 
bir devlet veya devletler grupu 

n yapılacak bir taarruza hiç 

tlrniyecetiniR taahhüt edilmesi 

tti vardır. Bu ıon teklifin dai-

ademi tecavüz paktına iştirak 
İ mutazl•mın oldup kabul 

göre Molotuf'un, 

ıeyahati mevzuu bahs olmadan 

evvel vikd bulund~ bu 
kaf'ılar hiç tı.ir cevap 

lf ududlardaki 
~~slanları 
v\işünelim ! 
~trnşeri 1 

ft ar ve yağmur albnda, fır· 
' f tına içinde hayatlarını her 
~aya hazır bir halde, mu
~ s yurt hududlannı bekli
'ıı kahramanları bir an hatın
~~n çıkarmamak mecburiye-

tyiz. 

ftt Onlar, müşterek malın, müş· 

0 tk şerefin bekçiliğini yapı· 
~r. işlerini, güçlerini, ailelerini 

tlannı arkada bırakarak va
t başına koşmuşlardır. 

Bizim de onlara karşı borç
Oldu~unıuz vazife vardır: 
~ Elimizden geldiği kadar 
~~ın vazifesini kolaylaştırmak. 

•ye edeceğiniz bir yün el
tn, bir yün kazak, bir yün 

~~ap, bir pamuklu gömlekle 
arı sevindirel>iliriz. 

tib· Adana her zaman olduğu 
~~bu işte de hamiyet ve f e
~tıı rlık yarışına çıkmıştır. Buna 
' . rtıakla vatan müdafaasına 

•tUrak ediyoruz demektir. 
'-ıı Bu işle ukraşan Kızılay'ın 
,~ uzattığı müşfik ve şifakar 

1 boş döndürme 1 

söz. -- ( 

•INDELIK SiYASi GAZETE P. K. 44 5 Kuru, 

Milli Sefimiz g«"çen at koşrılnrırıda 

Ankara : 16 (Türksözü mııhahirinden) - R ıgürıkü at koşuları pek hara
retli olmuştur. Milli Şefimiz 1-.mf't İnönü at ko~ulımnı şereflenjirmiştir. Şef 
Hipodromu teşrif ettikleri ve ayrıldıkları dakikal.ırda gençlik tarafından bü
yük tezahürat yapılmıştır. 

Memleketteki magi 
mahrukat ilıtigaca kô.f i I 

ARllK TENEKE BUHRANI DA ÔNLENDl 

Alman tayyare 

zayiatı fazla 

Londraya yapılan son 
taarruza dair tafsilat 

Londra : 16 ( A. A. ) - Hava 
nazaretinden : Dün 17 düşman tay
yaresinin düşüriildüğünü ve ancak 
bir lngiliz tayyaresi ve bir pılot 
kaybedild ıği bildirilmektedir . 

Dün biten yedi günlük devrede 
düşman tayyare zayıatı artmış, b izim
ki ise dikkate değer surette azalmış
tır. Yedi gün içinde 68 düşman tay 

yaresi düşürmüşlerdir. lngıliz zayiatı 

8 avcı tayyaıesi ve üç p !ottan iba 
rettir. 

Bir müddettenberi memleketin ba
zı laraflarında olmak üzere şehrimizde
de bir mayi mahrukat sıkıntısı duyul
makta idi. Halbuki memleketimiz için 
hakiki bir mayi mahrukat buhranının 
bahis mevzuu olamıyacatı aşikirdı. 
Hissedilen sıkıntının başka !ebebleri 
olması lazımdı. 

Dün Ticaret vekaletinden vilayete 
gelen bir telgrafta bu 'llaziyet tekid 
edilmekte ve şöyle denilmektedir: 

" Memlekette lüzumu kadar mayi 
mahrukat vardır. Tevzi müşkilatı tene
ke buhranından gelmekte idi. Bu defa 
kafi mikdarda teneke gelmiştir. Tev
ziat dürüstür.,, 

Görülüyor ki, sıkıntının sebebleri 
bulunmuş ve izalesi içinde tedbir alın
mıştır. Halkımızın beyhude yere telaş 
etmesi ve mikdarı kafi mayi mahruka
tı olduğu halde ileride her hangi bir 
buhrandan korkarak evlerde stok 
yapmağa kalkışmasına lüzum yoktur. 

SAHiP ve BAŞMUHA""l"I --, 

Ferid Celal Güven 

Kurulu§ Tarihi: 1 Kinunusani /<J24 

Onaltıncı Yıl - S•yı 4882 

t7 Tefrlnl•anl 940 Pazar 

Elen • İtalyan savaşı 

ltalyanlar mukabil 
taarruza geçtiler 

Atina : 16 ( A. A. ) - Yunan 
Baş Kumandanlık tebliği : Bütün cep
hede büyük bir piyade , topçu ve 
tayyare faaliyeti devam ediyor . 700 
e yakın esir aldık. 10 top zaptettık . 
Hava kuvvetlerimiz hareketle bulunan 
düşman birliklerini bombardıman et· 
miş, bir hava muharebesinde 3 düş· 
man tayyaresi düşürülmüştür. İki tay· 
yaremiz geıi dönmemiştir . Düşman 
hava kuvvetleri dahilde şehir ve köy• 
lcri hiç bir fark gözetmeksizin bom· 
bardıman etmiıtir. Hiç bir askeıf he
defe isabet olmamıştır . Yaralılar az· 
dır. 

Atina : 16 ( A. A. ) - Göricı 

mıntakaaındaki muharebede İtalyan
lar dün sabah Yunan taarruzuna bir 
mukabil taarruzla mukabele etmişler, 

( Geriıi UçUacU sabif ede ) 

Yugoslavyaya 
ltalyan taarruzu --
Manastır bombalandı 

Atina : 16 (a.a) Yunan kararıihı 
teblitine göre, Yutoılavyanın Manaı
br şehri dün rece ltaJra• tayyareleri 
tarahndaa bombardıman ;edilmiş, Yu
goslav dafi bataryaları mukabelede 
bulunmuştur. ltalyan tayyareleri Maau
bra taarruz etmeden Yunan topraklan 
üzerinden uçmuılardır-

Romen başvekili dün 
Bükreşe döndü 

Roma : 16 (a.a) - Romf'n bış· 
vekili Antoneılc:o Romadan Bülc:reşe 

hareket etmiştir. Harelc:etindt.n evvel 
Antonesko Papa tarafından kabul 
edilmiştir. 

Mihver askeri şefleri 
arasındaki görüşmeler 

Berlin : 16 ( a.a ) - Alman baş 
kumandanı general Keitel ile ltalya 
orduları baş kumandanı Mareşal Ba
doğliyo arasındaki askeri görüşmelere 
devam edilmektedir. 

Londra : 16 ( A. A. ) - Hava 

ve emniyet nazaretlcri , dün gece :Hususi otomobil seferleri 
Londra üzerine yeniden şidde li bir b •• 1 d 
taarruz yapıldıtını fakat İngiliz mü· ug un er e 
dafaası tarafından iz'aç edilen düşman 

tayyarelerınin çok yiiksekten uçma~a 
mecbur kalarak hedeflerine nişan al-

mak imkanını bulamadıklarını ve on

dan sonrd şehrin muhtelif mahalleri 
üzerine fark gözetmeden taarruz e"t· 

tiklerini bildiriyor. 

Evlerde, mağazalarda mühim ha· 

sarat olmuştur . Ôıü ve yaralıların 
miktarı taarruzun şiddetine nazaran 

azdır. Diger yerlerde düşman faali 

yeti nisbeten az olmuştur • Dün dü

şürülen düşman tayyarelerinin sayısı 

20 yi b1:1lmuştur . 

) T~~~~~.ztj 
j HER GUN 

6 
SAYFA 
ÇIKAR 

menediliyor 
Ankara : 16 (Türksözü muhabi

rinden) - Benzin tahdidi hakkında 

hazırlanan koordinasyon karan son 

şeklini almış olduğundan Vekiller He

yetinin tasvibine arzolunacak ve der

hal neşredilerek tatbikına geçilecek· 

tir. 

Karara göre, resmi otomobiller 

müstesna olmak üzere, hususi otomo· • • 
billerin seyrüsefer etmeleri menedile-
cektir. 
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Türk - Alman 
ticaret paktı 

Anlaşmanın tatbik! 

lstanbul : 16 (Türksözü muha

birinden) - Diin yeni Türk Al· 
mın ticaret anlaşmasının bugünden 

itibaren mer'iyet mevkiine gireceji 

etrafında bir şayia do!aımışsa da 

akşam ieç vakte kadar bu husus· 

ta şehrimizdelci alakadarl!lra hiçbir 

emir gelmemiştir. 

Diğer taraftan, yeni anlaşma 

mucibince, Almanyıdın italitta 

bulunacaklardan talepnameler is· 

tenmiıti. Bunların kabulü, bu ayın 

21 ne kadar de.vam edecektir. 

Şark bölgeler1mize 

petrol gönderilecek 

lstanbul : 16 (Türkıözü Muha· 
birinden ) - Şt-hrimizdeki bütün 
petrol "e benzin kumpanyaları di· 

rektörleri dün, mıntıka ticaret mü· 

dürlütünde toplanmıılardır. 

Dünkü toplantıda petrol tevziatı 

aörüşülmüştür, Alının kararlara iö
re, Diyarbakır ve Maraşa bugünden 
itibaren petrol gönderilmesine bış· 

lınıcıktlr. Önümüzdeki pazarteai 

gününden itibaren de Karadeniz ve 

hivılisine 50 bin tmeke petrol sev· 

kedilectktir. 

18-11-1940 Pazar 

9.00 Program, saat ayarı 
9.03 Müzik: Hafif program 

9.15 Ajans haberleri 
9.30 Müzik : Program 
9.50/ 

10.00 Ev Kadını - Yemek 

12.30 Program Saat ayarı, 

12.33 Müzik: Şarkılar 

12.50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik: Halk türküleri 
13.25/ 
14.30 Müzik : Radyo orkestrası 
18.00 Program, saat ayarı 
lS.03 Müzik: Radyo Caz 

18.50 Müzik : Fasıl heyeti 

19.30 Saat ayarı, ajans 
19.45 Müzik : Şarkılar, türküler 

20.15 Müzik : Sinema orgu 
20.30 Konuşma 

20.45 Müzik : Saz 
21.15 Konuşma 

21.30 Müzik : Mascarni 

22.30 Saat ayan, Ajans 

22.55 Müzik : Dans 
23.25/ 

:23.30 Proıram ve Kapanış. 

TÜRKSÔZÜ 

BUyDk su programımızın 
1 

tahakkukuiçin çalışmalar 
3) milyon liralık büyük su proğ 

ramının tahakkr.ku etrafındaki ça· 

lışmalara faaliyetle devam o'unmak 
tadır. Nıfıa Vekalt.ti ikmal oluna 

ca k su işlerinin icııp ettirdiji forma 

lit•leri de hazırlamaktadır. Bu cüm 

leden olarak dün Nefıa Vekilttin· 
de sular idarui nisi 8. Selahattin'in 
rtisliğinde bir komiı)on toplanmış· 

tır. Komisyona Ziraat ve Mıliye 

Vekaletlerinin deı,.geleri de iştirak 

etmiştir. Bu komisyon, 5U işleri ık· 

mal olunacak mıntıkalarda halka 

tevzi edilecek sulardan alınacak üc· 

retler ve diğer hususlara ait bir 

kanun proiesi hazırlamaktadır. 

Eski devre ait bir 
çekiç bulundu 

Kozan civarında uk i devre aid 

bir çekiç bulunmuş ve altın oldutu 

tahmini ile Adana müzesine gönde· 

rilmiştir. Yapı lan tetkikat neticesı, 

çekicin tarihi bir kıymet ifade etti 
ti ve, fakat altın olmadığı anlaşıl· 

mıştrr. 

Alhn fiyatı 

lsttanbul : 16 <Tüı ksözii muha· 

birinden) Altın fiyatlarında dün 
sukut kaydedilmiştir. Evvelki gün 

yirmi dört buçuk lira olan bir altın 
fiyatı dün 24,25 lira idi. 

Ekmek fiyatı yükseldi 

Şehrimizde ekmek fıyilları y k

selmiıtir. Birinci nevi ekmeğin kilosu 

13,5 kurnşa çıkarılmıştır. 

Şehrimize benzin geliyor 

Haber aldıtımıza göıc Pazartesi 
günü şehrimize bir vagon benzin 
gelmış olacaktır. 

Beden ter biyesi bölge 
rrıükellefleri çalışıyor 

Bölgemizde gençlik teşkilatı fa. 
aliyettedir. Her Perşembe ve Pazar 
günleri Beden THbiyesi mükellef 
leri Adana Stadyomunda dört Be· 
den Terbiyrsi muallimi nazareti al· 
tında talimlerine muntazaman de
vam etmekte<tırler. 

Dünkü ihracatımız 

lstınbul: ( Türkıözü Muhabirin· 
den) - Dün Alrnınyaya 100 bin 
liralık sünger, lsviçreye 300 bin ki· 
lo bakla ve tiftik ihraç olunmuş· 
tur. IHiçre,e ihracaat Tuna üzerin· 
ne yıpılmaktıdır. 

ı r· .. .. .. . .. - .. - .. .. . .""1 

~ İh i elçinin Ata 'ya 
ihtiranı resmi 

Ankara : 16 (Türksözü mu· 
habirind'"n) - lran ve Japon 
büyük elçileri bugün ayrı ayn 
saatlerde At .. türk'ün muvakkat 

~ kabrini ziyaretle manevi huzurun· 
r da eğilmişlerdir. Bu esnade birer 

ı 
polis müfrezesi de ra imci ihti· 
ramı ifa etmiştir. 

• 

Futbol lik maçlarına 
dün başlandı 

Fudbol Lik maçlarına dün şah· 
rimiz stıdmda başlanmıştır. ilk kar 
şılaşmayı ppın Toro!!lpor - De· 
mirspor maçı 1-2 Demirspor lehi
ne neticelenmiştir. 

Bugün de maçlar dewama edile 
cek ve sabahleyin Muallim mektebi 
- Malatya Mensucat, Milli mensucat 
- Zir11t mektebi, ötleden ıonra da 
Erkek liseıi-Sryban r-por karşılı· 

şıcaldardır. 

Otomobil lastikleri 

Ankara : 16 (Türksiizü muhabi· 

rinden) - iktisat vekaleti mtmle· 
ket dahilinde ihtiyacı karşılıryacak 

şekilde otomobil listiti imalı kabil 

olup olmadıtını tetkik ettirmektedir. 

Bu meyanda, t-vvelce otomobil las· 

tiği yapıp da şimdi faaliyetini kes· 

miş bulunan bir fabrıkının vaziyeti 

tetkik edilmektedir. 

Zirai tecrübeler 
Narenciye ağaçlarının en mühim 

düş'llanların-Jan olan chrysomha· 
luslcr~ karşı yerli bir ilaç arama 

tecrübelerine ziraat mücadele ıs· 

tasyonunda başlanmıştır. 

.. 
Milli Şefin resimlerini 

havi yeni banknotlarımız 

Ankara : 16 ( Türksöıü muha· 

birinden ) - Bir kaç güne kadar , 

Üzerlerinde Milli Şefımizin resim· 

lerini havi banknotlar piyasaya çı
kacaktır • 

Zonguldakta lnönü günü 

Zonguldak: 16 ( A. A. )- Milli 

Şefin Zonguld•ta ayak bastıkları 

günün yıldönümü burada büyük tö· 
renle lwtlınmıştır. 

Halkevimizd 

Pazartesi akşamı saat 20 
şehrimiz Halkevinde mübe 
yan Hacer Bizdtn tarafıoJ 
konferans verilecektir. Ko 
müteakip halkcvinin haik 
ekipi bir konser verec~ktit. 

serbestir; hiç bir kayde tabi 

dir. 

Ziraat enstitüsün 

dünkü tören 

Ankara : 16 (a.a) - Bu 
leden evvel yüksek Ziraat e 
konferans salonunda bu yıl 

teriner vt. orman fakültelerin' 
talebenin yazılma ve and içıa' 

simi yapılmıştır. 
Ziraat ve maarif vekilleriyl• 

letler erkanının hazır bulundu 
merasimde ziraat vekili ve en• 
törü birer nutuk irad ~tmişler 'lf 
talebe and içmişlerdir. 

CiNSi 

'lco-ıa ---· Ma. parlağı 
Ma. temizi 
Kapı malı 

Y. Pamutu 
Klevland l 

Buğday To. ~----·•-
" yerli 5, 75 

Arpa ı 4,20 
~- __.4'---1 
Yulaf 

16 11 1940 
Kambiyo ve par• 

__ ı,~ankasından aJınmıtDI• 
lueı ı 
Rayı,mark ----------=---Frank (Fransız ) 
Sterlin ( inıiliz ) 
Dolar ( Amerika ) 
Frank ( İ!IVİçrc ) 

ilan 
Seyhan Vakıflar 

dürlüğünden : 

Mülhak Emir Ali otlu 
dan Atça alesçit mahallesin 
64-66 numaralı ve ISOÖ 
deli mubammtnli hanenin 
ti peti11 pıra ile ve artır_. 
1atllıt11ktır. ihale 22 ı t t 
cuma günü saat 14 dedir· 
lmn Valnffm lct.reline 
rı ilin olunur, 10 - 11 
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Abone Şartları 

12 Aylık l'WO Kuruş 
... Ylık da abone yapılır 

1-Bıı memleket fer için 
Abonı bedeli deti~mez 
Yalnız posta masrafı 

zammedilir. 

2 - ll4nlar içirı idareye 
'11iracaat edilmelidir. 

DAN BUNDAN 

MACARIST ANDA 

ZETELERIN HACMi 
:4.lrnanya ve Rusya müstesna 

Avrupa memleketlerinde harp 
Yısile hüküm ıürm,kte olan i•· 
kitıdı buhranı gelecek aydan 
tn zail olmata yüz tutacaktır. 

hükumeti gelecek aydın iti
payıtaht gazetelerinin günde 

"hife ve viliyet gazetelerinin 

16 sahife olarak çıkmalarına 
de etmiıtir. 1 

r •ıla olarak yevmi gazeteler 

ide ilavelerinin sahifelerini . i~i I 
iblit etmek, milid ili vel.erırıı , 

totıltmatı ıenede bir defa 15,5 
l,s ıantimetre eb'adındı bir tık 1 

çıkarmak müsaadesini almışlar· 

ıabif esi 160 ola· 

Vişi hükumeti 
buhran içinde 

FRANSIZ DONANMASININ 
ESRARLI KAYBOLUŞU 

Laval'le Peten arasında 
ihtilaf çıktığı söyleniyor 
Londra: 16 (a.a) - Taymis'in Nevyork 

muhabiri önümüzdeki günlerin Vişi 
hükumeti için buhranlı geçecetini bil
dirmekte ve Fransız filosunun cara· 
rengiz bir semte hareket etmesiyle Lo
rendeki Fransızların Almanlar tarafın· 
dan Fransaya teb'idi meselesinin Mare· 
şal Peten ile Lava! ve taraftarları ara· 
ıında ihtilaflar çıkardıtı kaydetmekte
dir. Bu ihtilafta tahliyenin Mareşal Pe
tcn tarafından olaca~ı da muhakkak 
addolunmaktadır. 

Amerikanın İspanyaya 
notası 

Vaşintton : 16 (a.a) - Hariciye 
nezareti, Madriddeki Amerika büyük 
elçisinin Tanca beynelmilel mıntaka· 
ıııındaki askeri kontrolün tesisi mesele
sine dair ispanya hükumetine bir nota 
vcrecctini bildirmektedir. 

Batan İtalyan 
zırhlıları 

Londra : 16 ( A. A. ) - Ami
rallık dairesinden: ltalyanın Taranto 

t.lolotof Moskovada deniz üısli üzerinde yapılan ymi 

tef S t l bir istikşafın 11 · 12 Teşrinisani 
. oıkova : 1' (a.a) -. 0.v~e · geceıi taarruzunda harekete geçe· 

~~rliti komiserler heyetı ~eıaı ve j miyecek hale konulan ltalyan zırh· 
~Ye komiaeri Molotof dun gece 1 lılarının sayısının üç olduğu kat'i 
,,.,,vaya muvaıalat etmiıtir. Molo surette teıbit edilmiştir . ltalyanlar 
Lhudut istasyonuna kadar Alman '. Vittoryo zırhlısını kurtarmıt.• ç~lı: 
~Ye rotokol şefi ve Hes'in mu ••yor fakat Kav?r sınıfı dıgtr ıkı 
'- t ~ . l d" zırhlı tamamın dıbe otur a. uş bulu 

tf yı etmıı er ır. 

tıtn - ltalyan savaşı 
~İti 

ilci sahifeden artan ) 

tn sonra Yunanlılar tekrar ta· 
ta reçmitlerdir. Muharebe büyük 
licldetle akşama kadar devam 

ittir . Harekit buiÜn de devam 
tcdir . 

.. tinı : 16 ( A. A. ) - Umumi 

~)tt nazareti on bcı Teşrinisani 
6 dotan hava kuvvetlerinin mem· 
t İçinde bir kaç şehri , kasabayı 
~6y nuntakalarını fark röıetmek· 

Ilı bonıbardıman etmit oldutunu 
it •dıyor. Epirde bir kasabada 

it n tayyareleri evlere mitralyöz· 
1- ı..rruz etmiflcrdir . Bütün taar· 
k r neticesinde iki çocuk ölmüş , 
. ldın yaralanmı'ıtır . Hasır hiç 
el ir. halyan tayyareleri yeni şe· \t lakerr hastahaneye de taarruz 

\ı •lerdir. Halbuki haatahane üıe· 
~' l<ızıthaç işaretleri tamamen f Ö· 
\~~'rdu. Baıı hasarlar oldutu ve 

'er kitinin öldütü ltildiriilyor. 

nuyor, 

ltalya kralı Emenöelin 
doğum yıl dönümü 
Ankara : 16 (AA) - Milli Şe 

fimiz lnönü ile, ltalya kralı Emeno· 
elin doğum yıldönümü münasebetiyle 
tebrik telıra~arı t~ati edilmiştir. 

Çinliler daha üç sene 
harb edecek 

Çunking : 16 ( A. A. ) - Milli 
Çin merkezindeki kanaat Avrupa 
harbinin daha uzun bir müddet de· 
vam edeceti merkezindedir . 

Binaenaleyh Çin daha üç ıene 
Japonlara karşı harb etmek için 
hazırlıklarını temamlamaktadır . 

Çinliler bir şehri dün 
geri aldılar 

Şanghay : 16 ( A. A. ) - Çin 
kuvvetleri ileri harete devam et
mektedir . Gelen haberlere göre , 
Çinliler dün Kuvanta ırhrini Japon· 
lardan iıtirdat ctmiılerdir . 

Hamburg yine 
altüst oldu 

Londra : 16 ( A. A. ) - Dün ge 
ce Hamburgdaki havuzlar , petıol 
tesisatı ve diger hcdrflerle düşman 
işgali altındaki arazide bulunan 
tayyare meydanları ve limanlar in· 
giliı tayyarelerinin çok şiddetli hü 
cumlarına maruz kalmıştır . 

Yunan topraklarında bir 
tek ltalyan kalmadı 
Atina : 16 ( A. A ) - Atirıa 

radyosu şu haberi vermiıtir : Bugün 
öğle üzeri Yunan topraklarında , 
eıirler müıteına, hiç bir ltalyan il· 

keri kalmamıştır. 

Pariste ayaklanma 
Zürib : 16 ( A. A ) - Fransız 

mahfillerine göre , Vichy hükumeti 
Pariıteki vaziyetten endişe etmek· 
tedir. Pariste iaşe güçlüğünden do 
layı Çarşamba günü nümayişler 

olmuştur. Bunlar askeri kıtalar ta
rafından datıtılmıştır . 

Çekilen Alman tebaası 
hakkında Berlinin tavzihi 

Berlin : 16 ( A. A. )- Yunanis 
tanın bazı mıntıkalarında ve ezcüm 
le Selinikte bulunan Almanların 
memleketlerine dönmesi münaaebe· 
tiyle bu hardcetin hava hücumla· 
rından kurtulmak gayesiyle yapıl· 

dığı tasrih edilmektedir . Şimdiye 
kadar 8000 Alman bu mıntakalar · 

dan hareket etmişlerdir • 

amerika - ltalya arası 
gittikçe açılmakta 

Vaşington : 16 ( A. A. ) - Ce· 
reyan eden vaziyetlere göre , Ame· 
rika - ltalya arasında gerginlik 
artmaktadır . 

Ortaşark kumandanı 

Bruk Pap'ın 

yaptığı beyanat 
Rırngon : 16 ( A. A. ) - lngil

terf'ni rı y,.ni Uzalcıark Baı Kuman. 
danı hıwa Mareşali Bruk Pıp 

Londrad. n vazifesi baıını gelinceye 
kadar M.ı lt~. Mısır , Avam ve Hin. 
dista r. ı ziyaret etmiş ve buraya 
,,..imişti r. Mareşal demiıtir ki : 

" Hr-ry~rde askerin ve halkm 
maneviy .. tı rn mükemmel buldu 11 • 

Bunlar zafere emindirler . Bir zafer 
kaz<l nılınc 1y<1 kadar geçirilecek mu· 
vakkat gıi çlükleri soiukkanlalıkla ve 
t>mniyt'tlt' karşılamaya azmetmi,ler
dir . ,, 

Selanik Alman kolenisi 

Yunaoistanı ter ketti 

Belırad : 16 ( A. A ) - Se· 
laniktelci Alman kolonisini teşkil 
eden 131 kiıilık bir kafile Alman

yayı gitmek üzere buraya gelmir 
tir . Dobricedeki Almanlardan Al· 
manyaya hicret etmekte olanların 

ilk gurubu da buradan geçmiıtir , 

ar• avutluktcı İngiliz 

faaliyeti 

Atina: 16 ( A. A.) - Yunaniı 

tandaki lngiliz hava kuvvetleri ka · 

rargibı tebliği : Cuma günü hava 

hava kuvvetlerimizin taarru1una ut· 
rayan hedefler ırasında Göricenin 

ıimal mıntakuında hareket halinde 

bulunan motorlu bir ltalyan kolu da 

vardır. Bu kol muvaffakiyetle bom· 

'-alanmış ve mitralyöz atr.şine tu· 

tulmuştup. Zayiat çoktur. ltalyan 

kararrihı olan bir çiftlik binaıı da 

yıkılmış ve dııarıda duran bir çok 
askeri arabalara dı taarruz edil
miştir. 

Adana Ôğretmen Okulu Müdürlü
ğünden: 

Alınacak iıin M. 
Cinai Metrui Numarası Muhammen bedeli Teminat 

Lacivert kumaş 350 - 400 51 O 
Kuruı 
523 

Lira 
157 

Okulumuzun talebe ihtiyacı için yukarda cinı ve evsafı yazılı kurna· 
şın 14 I 11 ı 940 tarihinden itibaren on beş gün müddetle eksiltmeye 
konuldutu, 

Kat'i ihalesinin 29 I 11 I 940 cuma günü saat 15 tc Maarif Müdür
lütünde toplanacak komisyonda yıpılacatı, 

Taliplerin 2490 sayılı kanun 2, 3 üncü maddeleri mucibince ıerr-kli 
vesaikleriyle ve o/o7,5 teminatlarile birlikte ihale günü komisyona müra~ 
caatları ilin olunur. 

12481 14- 17-22-26 
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ASRi Sı N EMA'da 
BU AKŞAM 
Altın serisinden bir film incisi 
. 

Dünyanın en tatlı, 
biricik sesi 

.:__· Janette Makdooald 
. ' 

Sinemanın en se-
vimli artisti 

ı~ew Ayres 
iN YARATTIKLARI 

iLAVETEN: 
lngiliz Deniz, Hava ve Kara Kuvvetlerinin Cepheye sevki 

Bugün Gündüz Matinede 
Aşkın Sesi - Fil doktoru (Oliver Hardi) 

1941 Modeli TELEFUNKEN ve 

1941 Modeli GAROD bataryalı 
Radyolarımız gelnaiştir. 

Avrupa ve yerli anod bataryalarımız 
voltluk r~dyo akÜmülatörlerimiz 

her z•man mevcuttur. 

• • • 
T elefunken - Mende - Garod 
~a~ol•r Adana· ve ha valisi vekilliği 

1$lK TiCAREl'EVi 

ve 2 

Asf.alt Yol, Burduroğlu fabrikası civarı No. 71 1 
telefpJJ : 8.Q - '{elgraf : Işık - Adana 

ilan ilan 

ilin ilan 
Seyhan Vakıflar 
lüğünden: · 

Çınarlı mahallelinden 
cadde üzerinde (1) Belediye 
numaralı Vakıf p .. vyonun tı 

paZlrhkla yıptmlacalctır. K 
deli ( 122) liradır. ihaleli 20-
940 çarıamba günü saat l 
Vakıflar id.reıindc yıpllacıktll 

lıteklilerin Vakıflar fda 

Çanak.lede t{qmct etlu ıimitci 
yakuba ait Çınakale ziraat Yankası 
ıubcıinin 14- 7 - 939 tarih ve 
15458/ 138 No: fu ve binotuzbeı 
liralık vadeli taaarruf bonoıu Mudi 
Yakubun 20 -9- 940 tarihinde vu· 
kuu vefatı üzerine mukur~ono tez 
kireıi meyanmda zuhur etmediiin· 
dın vefat hadiseıi üzerine veraseti· 
nin kozanın Gazi köyünden Salih 
karlSI Haşrnet km Aliya Kenker 
ve yine Kozamn Akdam köyünde müracaatlar1 ilin olunur. 

oturan Haıan karııı Arif klıı Hasibe Jt"' 
Ersına intikal ettiti Kozan Aaliye 1 80 
Hukuk Mahkrmesinin 68 eau ve Adana Askeri Satınal 
11 karar No: lu ve 24-1-940 ta· komisyonundan: 
tarihli ilinile isabet edilmiş bulun· 1 K . d 111 .. . b - omııyonumuz a 
ması uzcrıne bahsı iC~n ono K 1 d f d (o50) 

h 
. 1 Bi b 

1
. o or u ev11 ın a o ve 

mu tcvıyatı o an notu7 eş ara li evsaf dahili de (750) ton il°' 
adları yazıh vereaelerce Kozan no· 1 rl ki al ak"· 

1 ' .ıı.i •• b . d b d'k za ı a ınac "'· ter ı.. muvace eam • ana ver ı · 1 c::.-. el · h - k · . _ 4 9 'h 9 U ..,..rtnım er1 er ıun 
ler1 15 - -lO tarı ve 23 mum d - - ı b'I" ı . ._ •. 1 l9 - 1 

1 -•-~ · t .1 b def K a fllru e ı ar. weıııı;t1 er no u VCKiite name ı e u a o 
940 1 

_ _ d . . ba 
. b k d al d sa ı gunun en ıti ren 

zan zıraat an aam uı a.catım an dT kad h -
mezkur bononun ileride ıuhuıu ha- e 1 m~eye ati ar.__ebr 

1
run

1 
d k b. '-· · k . . na mar.ca uı &a u o unur. 

im a artı ~r.. ıuymell ınumyesı 3_ Bu miktarlar (30) t 

Adana Halkevi Reis 
liğioden: 

kalmıyacıtı ılan olnnur. ,,,. ol --L :ı-- b. •t••· maw... ll&Cl"e par , 
Hal I< evi reisliöinden : Kozamn Pekıneziçi kö aiınabilir. Taliplerin temin 

e yünde Süleyman oğlu birlikte Adana Aakeri Sa 

Gündüz Bayıalar~,, Gece Er· 
kekJere t~rkçe okuyup yazmık 
ötretmek için Halkevi tarafından 

15 lkiMitwin aymd• dcr11nıler 
açılacaktır. lıteklilerin şimdidu 
nüfus tykereıi va. et ört fototraf ı ile 
birJikt• ijf lir.evi. ~roauu müracaat 
ıl ka)'lt olmaları ilin olunur. 

12.f74f 6 -6 

(Konfera,ns - Halk tür- 12501 lımıil Çiftçi 
küleri konseri) • 

18- 11- 940 puırtcıi ıunu ilan 
Evimiı Salonunda saat 20,30da Adana Askeri Satınalma 1 
kıymatli zira~tçilerimızden Bayan 
Hacer Bizd~q tarafından bir konfe· Komisyonundan: 
ranı ve Hal~ Türküleri Ekibimiz Un koymata müsait Büyük bir 
tıraf1ndan da konaer vnilecektir. depo kiralınacakt1r. Bu ıekilde de· 

ı GiRiŞ SERBESf. I IR. posu olanlarm Tüm. Sa. Al. komis 
1-2 12493 yonuna müracaatları. 12497 

Komisyonuna müracaatlırr. 
12498 17 -

• 
Bu gece 

Nöbetçj eczıJh• 
lttibmet eczabanesi 

Hükumet yaıund. 

---- . --ll!l'f" 



re::=- var? 
~yok? 

• 
rıncalar muhareoesi 

Ünya harp ediyor! .. insanlar 
tibi kanncalar arasında da 
ebe başlamış . Meksikada yaşa 

.. Yiik karıncalar ıeçen hafta sü 
bılini:fe Teksas eyaletinde ya· 
kazıl karıncalara hücum etmi ş 

bidayetinde Teksas ka
rı, Meksikalı karıncaların ta· 

rına dayanamamışlar, mağlup 

te düşmüşlerdir. Fakat harbi 

komşu devletlerdeki karın · 
't eksaslıfartn y1rdımına gel
~e bu yardım sayesinde Tek

ıncaları harlıi kazanmışlardır. 

banca 105 yaşında ----
il yıl tabancanın keşfedildiği· 
ilin 105 inci yıldönümüdür. Bu 

tabancayı 1835 de Amerikalı 
l\oıt icad etmiştir. lık taban 

t 6 kurşun abyormuf. Son" 
lllülcemmelleştirilerek daha 

kurşun atmığa başlfmış ve bu. 

~ıziyetine getirilmiştir. Con 

lS 15 yılında Hufotd kauba

dotmuştur. 14 yaşlarında bir 

' • hizmetçi olarak girmiş, bu 

liindistanı dolaşarak Londra 

iıtir. Bir akrabasımn yardr I 
~rada kİmJ• tahsil etmif· 

ağaç 

. yanttt f'ft biyiik ve ...,. 
dıde atacı Bohemya ormanı 
~vrupımn en biyük ormanı 

ır. Altmış metre irtif a1n 
Çam ağıcı son zamanlarda 

mıştır. En aşıği beş yüz 

bulunan bu iri ağacın göv· 

\ovuklar peyda olmuş ve bu 

ÇQtükler kütütün içine doğru 

~n iki tornavida çıkararak 
~ <1llannı sökmeğe hazırlandı. 

başlamadan evvel müfettişe 

~l'll'ledersem bu faydasızdır ... 
'Ydasız mı, niçin dostum ? 

~r, bu kilide hiç kimse do· 
··· Bunu buraya iki buçuk 

ti ben yerleştirmiştim. Henüz 
ki, alttan birleştirdiğim iki 

~tr}j yerinde duruyor. Bu is· 
ki rrıatanizma kat'iyen bo
r, Yoksa çelik teller muhak-

ı. 

'tin f araziyelerinden birisi 
faydası olmaksızın yıkılmış· 

diter taraftan Mösyö 
' beyan etti ki, halihazır 
lnakınizma kapatın açılması 

il gösterilen saate kadar 

~ i ıneşin çantaya koydu. 
tun bir tavırla çenesini Ste ~rin düşündütü zamanlar 
Yapardı. 

~e t•rib bir sual daha sor· 

' a._ k . "b' ak . •uare etı gı ı m anız-
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"I aralanan 
zırhlısının 

üç ıtalyan 
vasıfları 

Bir kaç gün evvel üç lıalyan 
zırhlısının yaralandıA-ını Anadolu ajan· 
sından naklen okuyucularımıza haber 
vermiştik . Bu münasebetle ltalyan 
donanması Ü7.erinde küçük bir tetkik 
yapmak faydasız olmıyacaktır. 

İtalyan donanmasının altı zırhlısı 
vardı. Bunlardan ikisi otuz beşer bin 
tonluk Vittorio Veneıo ile Littorlo 
dridnotlarıdH. Bunlar ltalyan filosu
nun en kuvvetli ve en modern saffı. 

harb gemisi olup süratleri saatta otu
zar mildir . Bu zırhlılar üçüılü 3 ta· 
retle 38, 1 santimetrelik dokuzar bü
yük, 15,2 santimetrelik on ikişer orta 
çapla top ve 9 milimetrelik 12 şer 
tayyare dafi lopu , 20 şer mitralyöz 
ve dörde-r tayyare ile mücehhezdir. 

Bunlardan Veneto 1938 senesinde , 
Littorio da bu sene hizmete girmiş· 
)erdir. Bu iki büyük dritnotun 38 lık 
toplarının endaht menzili 40 kılomet· 
redir. Mürettebatları 1600 er kişidir . 

Jıalyanın diger dört zırhlısı Ca· 
vour sisteminde Conte dı Cavour , 
Giulio Cesare Doria tipinde Andrea 
Doria ve Caio Durio zırhlılarıdır. Con
te di Cavour sistemindeki ıki zırhlı 
23,622 şer ton hacminde olup 1911 
senesinde inşa edilmişlerse de 935 
senesinden 937 senesine kadar iki 
sene çalışılarak mücedded denilecek 
derecede tamir ve tadil edilmişlerdir. 
Bunların saatta süratleri 27 şer mil· 
dir. Her biri 32 santimetrelık onar 
büyük, 12,5 santimetrelik 12 şer, 10 

Yeniden Akşam sanat 
enstitDleri açılacak 

Masır'a ihracatımız 

etrafında konuşma 

Ankara : 16 ( fürksözü muha. 

birinden) - Ahnan malumata na · 

zarın hülcuınetimizle Mısır hükume 

ti araamda U...ra idlal edilea .. ya· 

•Zlll gümrük resminin azalblm• 

etrafında müzakereler cereyan et· 
mektedir. 

nüfuz etmeğe baılamıştır. 

Mahalli belediye ağ'acı yaşat· 

ınak için mühim tahsisat vermiştir. 

Çürüme ameıiyuinin önüne geçmek 

için kovuklara bet<>n doldurma ame 

liyatı yapılmıştır. Bu sayede asırdide 

ataç kurtarılmıştır. 

lstanbul : 16 (Türkıözü Muh·a 

birinden) - Maarif Vekilliti mcm· 

leketimizin muhtelif semtlerinde ye· 

niden sanat okuUarıııın uyıımı ço 

taltmığa karar vermiş ve bu hu· 

susta tetkıklere başlımıştJr. 

Vilayet maarif müdürlerinin vr.rdik· 
feri r•porlır incelenmektedir. 

Önüariizddci seneferde Istınbul. 
da yenidtn üç akşam 11nat okulu 

daha faaliyete geçecektir. Bunların 

Boğaziçi, Bakırköy ve Fatih kazalı 

rında olmaları kuvvetle muhtemel· 

dir. 

1 

Hava kurumuna! 
aza olmahsınız 1 

GECE BEKÇiSiNiN ESRARI 
YAZAN 

Claud Ascaln Tefrika 

8 

ÇEVİREN ====== 

Sami Göksu 

ma daha sür'atli işliyebilir mi ? 

Ekisper eğlenceli bir süprizle 
güldü: 

- Dinim hakkı için, dedi, bu fi
kir bana hiç gelmedi. itiraf _ederim ki 
bu mümkündür. 

- Bu nasıl yapılabilir ? Şüphesiz 
kilidi çıkarmak lazım gelecek ve ... 

- Fakat hayır ... Hepsi bu deAil.. 
Dipte regülatörün yerini sola doğru 
deA'iştirmek ve bu zemberete istinat 
ettirmek kafi gelecek. Burada... Bakı
nız .. 

Kasanın içinden bir pas ucu gös
terdi. 

Möıyö Pellemart bir hayret nidası 
fırlattı. 

- Ben bunu bilmiyordum. 
Adam cevap verdi. 

- Bu hiç pratik bir şey göster· 
mez. Fakat muhakkak ·surette kapağı 
açık tutmak lazım gelece.k. 

Müfettiş ısrar etti: 

- Anlaşıldı fakat devam edelim. 
Saatin hareketi ne kadar süratlendiri· 
lebilir. 

- Azami iki misli yapılabilir. 

- Yani bu demektir ki, itne yo· 
lu üzerinde iki misli sür'atle ilerliye· 
cek. • 

- Evet size tekrar söyliyeyim ki 
bundan bir ıey çıkmaz. Ekisper daha 
canlı bir surette ve bir fikri yeni ka
bul edenle münakaşa yapıyormuş gi· 
bi ilave etti : 

- Size, zemberete dayanması la· 
zımdır diyorum. Fakat kasa kapalı iken 
bu tesir nasıl icra edilebilir. Hayır, 

santimetrelik sekizer orta top , tay· 
yare dafi toplar, yirmişer mitralyöz 
ve dörder tayyare ile mücehhezdir • 
Tayfaları 1200 er kişidir. 

Andrea Doria ve Calo Duillo 
zırhlıları 21,555 er ton hacminde olup 
1915 - 1916 senelerinde ikmal edil· 
mişler, 1937 senesinde tecdid ve ta· 
dil edilmişlerdir . Süralleri $aatta 22 
şer mildır . Mürettebatla• ı 1190 ar 
kişidir. Bunlar 30,5 lik on üçu bü
yük 15 .2 santimetrelik on altışar or· 
ta , 76 milimetrelik on üçer küçük 
çapta , 76 milımetrelik tayyare dafi 
altışar topla mücehhezdir. Her birin· 
de birer tayyare mevcuddur . 

Makara ihtikarı 
lstanbul : 16 (Türksözü muha

birinden) - Tüfekli, zincirli ve 
emsali markalı dikiş makaraları111n 
baştı siyah olmak üzere koyu renk
lileri, son günlerde piyasadan çe- , 
kilmiştir. Diğer renk Çf'Şitlcri de 
çok eksilmiştir. Terzilerle d!ki§çile-

re, nor11tal zam•nlarda 5 kuruşa 
satılan Gu tirelea, halen güçlükle 

bulunmakfa ve tantsi 20 kuruştan 
aşağı verilmemektedir. 

Pıyasıda yapılan tetkilder~n 
anlıııldıtma göre, makara darlatı 
nı yutan optanctlardtt. Zira, no r 
mal to,,tan fiyatlarla temin edile· 

miyan makaralar, fazla fıyatlarla 
kölayhkla toptancılardan tedarik 

edi lebi imek tedir. . 

Yuvanın saadet v e varlığını 

doğuran, Aile düğümünü kuv\ et· 
lendiren çocuktur. Çocu~u sev. Se
vilmekten mahrum bikes yuvaları

da hatırla yılda bir lira ver Çecuk 
Esirgeme Kurumuna Üye ol! 

s 

kilit dün apşam Mpsyö Pellemart ta

rafından işletilmişM. Mu<.1yyen olan 

açılma saatine kadar da kusursuz O· 

)arak vazifesini yaptı. Size bundan 

başka söyliyecek bir şeyim yok. 

Polis homurdandı: 

- Bununla beraber bu gece açıl

dı ve mücevherat aşırıldı. 

( Gretot ve şürekası) müessesesi

nin memuru omuz silkti, çantasını ve 

aletlerini topladı, izin istedi. 

Müfettiş elleri cebinde dışarı çıktı. 

Sıkışmış ve donmuş karların üze

rinde yütürken az daha düşüyordu. 

Derin bir iç çekişiyle bu esrar perde
sini nasıl kaldıracağmı düşündü. 

Bürosuna geldi. pardesüsünün 

cebindeki zarfı hatırladı. Fakat onu 

sepete atacak yerde muhteviyatını 

itina ile bir beyaz kajıt tabakası üze· 

rine döktü. Kuvvetli bir adese yardı· 

miyle, kasadan topladıtı bu cam toz

lannı tetkike koyuldu ... 

- Sonu var -
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TiirksOzii Gazete ve Matbaas 

T •• k •• •• G İ • Okuyucularına, dünyanın her tarafında ur sozu aze esı: vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. . 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ür ksÖzÜ Matbaası: rita, Bilumum Matbaa işlerini Türkiyede 
:=:=:=:==:==:=:=:::==:=:::::==:=:=:=: mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder. 

cnnt kus mu a 
a -

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

Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğünden : 

Orman Emvali Satış ilanı 

Muhammen vahit fiyata 
Cinsi Lira Kuruş 

Tutan 
Lira Kuruş 

Çam enkaz odunu 17430 12 2091 60 

1 - Seyhan Vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde Armutlu Oluk or
manmdın 17430 kental çam enkaz odunu Hhşa çıkarılmıştır. 

2 - Satış 3-12-1940 günü saat 11 de Or. Çevirge Müd. daire.sin

de artırma ile yapılacaktır: 
3 - Beher kentalinin muhammen fiyatı 12 kuruştur. 

. 4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum Müdürlü· 
ğünaen ve Karaisalı Orman Bölge Şefliğinden ve Karaisalı Orman Bölge 
Şefliğinden alınır. 

5 - Muvakkat teminat 156 lira 87 kuruştur. 
6 - Salış umumidir. 12466 17-22-27 - 1 

Seyhan 
ğünden 

Orman Çevirge Müdürlü-
• 
• 

Orman Emvali Satış lJanı 

Cinsi 

Mikdarı 

Hacmi M 9 

Muhammen vahit f iatı 
Lira Kuruş 

Çam Kerestesi 399 1955 10 

ı - Seyhan Vilayetinin Feke kazası dahilinde Alıçh ormanından 
399 M ' mikdarında kereste1ik satışa çıkarılmıştır. 

2 _ Satiş 28 / 11 / 1940 günü saat 15 te Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğü dairesinde arttırma ile yapılacaktır. _ . 

3 - B her metre küpünün muhammen fiyatı dort lıra 90 kuruştur. 
. 4 _ Ş:rtname ve mukavelename projeleri Orman Umum M~~ürlü • • 

ğü ile Seyhan Or. Çevirge Müdürlüğü ve Ftke Orman B. ş,flığınden . 
aiınır. 

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

12475 12-17 - 21-27 

• > 

177 ,5 kuruştan pamuk!ı 
~ 

hırka yaptırılı! 
V atansevcr Y urddaş ! 

I'. Sen sıcak yuvanda rahat rahat otururken, sana bu rahat ve bıl 
min eden kahraman askerlerimize senin en büyük hediyen, onu zalif11 ' 
lardan koruyacak. hediye edeceğin pamuklu hırkalar olacakbr. 

BUNU KOLAYCA ve T!ZCE temin etmek için de 1 

Seyhan Kızılay Cemiyeti Merkezi YARDIMCI KOMiTESi narııil~ 1 

kül eden Komitemiz, Orduca kabul edilmiş olan TIP üzerinden bit 
lu hırkanın beher adedini [ 77 ,5 ] kuruştan yaptırmayı temin etti. 

Yapacağın hediye miktarını bu kıymet üzerinden hesap edere1' ;ı 1 

makbuzu mukabilinde Seyhan Kızılay Merkezindeki Komitemiz Veırıe 
ve seve vermek için acele et Vatansever Yurddaş ! . .# 

.. ıerr· 
1-5 12490 Seyhan Kızılay ıvı ,.; ·w· 

Yardımcı KoJ111 

Askerlerimize hediyelik 
pamuklu hırka yapıyoruJ1l 

Askerlerimize hediye edilecek kolsuz pamuklu hırkaları f(ızılgf 
yetince kabul edilen nümunesi gibi iki boy olmak üzere beh~~ 

her masrafı bana ait 77 ,5 kuruştan verebileceğimi muhterem b9 
01 

ederim. Kızılay Cemiyeti ya11ırı 51 
12487 Hayati Güremal Terzihıırı' 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çahşmak üzere bir mürettibe ihti· 
yaç vardır. ldarehanemize müra• 
caatları. 

- ad 
Umumi neşriyat O' 

1. 

.. r.I~ 
Macid GıJy 

,.i .. 
Türksözü Matbaası 


