
Gamlen 

A:ViLEN 
DALADYE 

~ B. BLUM 

~VKlF El>İLDİ 

'i : 18 (a.a) - Eski Fransız 
trııay başkanı general Gamlen 
abaşvekillerde~ Bay D~ladye 
~IJıtı tevkif edılerek hapıs ne· 
Uşlardır. Bunlar memleketı 

tİİklemck suçundan muhakeme 
r jir. 

~an ilerlemesi 
ı Vam ediyor 

\ı, • 1 • • 
Jiln esır erının 

Cudu 3500 oldu 
: 18 ( A. A. ) - Royter 

t 'il bozgur.a ctönmesine ma· 
~in İtalyanlar Yunan · Ar ·· 
~lldundak i muharebelere bü-

ı ~da t;ıyyareler iştirak elti
ı Pirde Yunanlılar arazi ka· 
~devam etmektedirler . 
~ôl 
, ~ede alçaktan uçan hal-
ı ~clcrj dalga halinde Yunan 
ile ?trıbardıman etmiş ve mit· 

1 
Şırıe tutmuştur . İlk zzıman-

1' i u ~trıbardımanlar Yunan kı· 
t· t Ctılernesini yavaşlatıp ağır 

tdittrıiş ise de umumi ileri· 

ef~
1 

~risi uçuocU sahifede) 
tesı 

~l!:tatneır 
TlF O 

~c~Uddettenberi şehrimizde 
k cud olan Tifo hastalığının 
~Çc artmakta olduiunu haber 

IJ hastalığın bir epidemi ha
r.ı~ı için ne gibi tedbirler a
ı~ b~k~nu bilmiyoruz. 
'lıck tldığimiz bir şey varsa 
"'e tebterde ve mahallelerde 
~d halka Tifo aşısı yapılma

~~ 1 Ut. Bir taraftan alakadar 
I~ ı~tta1ından tedbirler alınırken 

( ı b·tı da halkımızın dikkatli l ~, it~lhassa yiyecek ve içecek-
!- ıtıa etmesi lazımdır. 
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YURDDA KOOPERATİFLERİN 
ÇOGALMASINA ÇALIŞILIYOR 

-------. -------
Bir kooperatif kanunu hazırlanmakta 

BERLIN ELÇiMİZ ANKARADA 
Ankara : 18 ( Tüı ksö:r.ü muhabiri b ildir yor ) - Rerlın Büyük Elçimiz 

Hüsrev Gerede mezunen Ankaraya gt>lm.ş t ır . Büyük E lçimiz bir kaç g-ün 
Ankarada kalacak ve bu müddet zarfında pek tabii olarak Hariciye Veka· 
letıyle temas edeceklır. Elçimiz Başvekil ve Haıiciye Vekilimiz tarafından 
kabul edilmiştir . 

ANKAR~ TELGRAFI 

Vekiller Heyeti dün 
kar arlar ·verdi bazı 

Geceleri umumi ve hususi yerlerde ışıkların mas
kelenmesi için hazırlık yapılacak .. Hükumetimizin 
alacağı gemiler · Elinde saç bulunanlar beş 
gün içinde hükiimete beyanname verecekler 

Ankara : 18 ( Türksözü muhabi
rinden ) - 21 ikinci Teşrinden itiba
ren umum şehir kasabalarda ve tes
bit olunacak nahiye merkezlerinde 
hava taarruzları nizamnamesinin umu
mi tenvirat iç ve dış ışıkları, açıktaki 

inşaat ve nakil vasıtalanna ait mad
deleri mucibince nizamnamede gös
terilen usul dairesinde ışık söndürme 
ve karartma işine başlanm(\sı Heyeti 
Vekilece kararlaştı. 

Beyannameler verildikten on gün için
de saçların satın alındığı sahiplerine 
tahriren haber verilmezse bu · saçlar 
serbest kalır. 

Ankara : 18 (Türksözü muhabi
rinden) - Kanarya şilebi Belkis ve 
Poyraz tankerlerinin bir heyet tarafın· 

dan takdir olunacak bedel ile ile mil- j 
li müdafaa vekaletince satın alınması 1 

heyeti vekilece kararlaştı. l 

Ankara : 18 (Türksözü muhabi
rinden) - Öğrendiğime göre Ticaret 
Vekaleti memleketimizde kooperatif
çiliğin süratle yayılması için yeni ted
birler almaya karar vermiştir. 

Milli Şefimizin Büyük Millet Mec· 
!isini açış nutuklarında bilhassa işaret 
buyurdukları kooperatifçiliğin inkişaf 

ve tekamülü için her türlü imkanlar· 
dan istifade edilecektir. Bunun için 
kooperatif kanunu projesi hazırlanmış· 
tır. 

Bilhassa 2834 sayılı kanun ile 
müstahsillerin kredi ihtiyaçlarını kar
şılamakta olan tarım kredi kooperatif· 

!erine, bilhassa ehemmiyet verilecek
tir. Bu arada şimdiye kadar kafi bir 

2'enişleme görülmiyen istihlak ve kü
çük sanat kooperatiflerine ehemmiyet 
verilecektir. 

Halen memleketimizde 6 koope
ratfi birliti, 58 sabş kooperatifi bulun-

maktadır. Birlikler I~dır Pamuk, Ada
na Pamuk, lzmir Pamuk, Hasankeyif 
tütün, Gaziantep fıstık, lstanbul yaş 

meyva ve sebze, Bursa koza birlikle
ridir. Birlik ve kooperatiflerin aza 

adedi 53.703, taahhüt edilen sermaye 
miktarı da 3.734.000 liradır. Bu yaz 
mevsimi de dahil olmak üzere son 

bir istihsal senesi içinde bu koopera
tif ve birlikler 30.362.844 liraltk iş 

yapmışlardır ki bunların meşgul ol

dukları kendi sahalarındaki iş hacim
leri bütün memlekete nazaran yüzde 
15 i geçmemektedir. 

Yalnız umumi tenviratın maske· 
lenmesi işinin lüzumlu tedbirlerin ik· 
mali için bir Birinci Kanuna kadar 
uzatılması caizdir . Hususi meskenle
rin iç ışıklarının karartma,maskclenme 
hazırlıkları bir Birinci Kanuna kadar 
bitecek ve karartılmanın başlayacağı 

tarih ayrıca ilan edilecektir. 

; j7u;;~~ PAZAR GÜNÜ AL Ti ı llG , f 

!t~~::J TAKIM KARŞILAŞTI 

Ankara : 18 (Türksöıü muhabirin
den) - Hükmi ve hakiki eşhasın e· 
!inde bulunan 0/45 ten bir milimetre· 
ye kader olan her nevi düz ve ondü 
leli saçların beyannameye tabi tutul
ması Heyeti vekilece kararlaştı. Beş 
gün içinde herkes beyannamelerini en 
büyük mülkiye makamına verecek ve 
saçlar değer fiyab ödenerek satın a
lınmak için hükümetçe el konacaktır. 

Başvekilimizin Fransız , 
Japon ve İran büyük 

elçilerini kabulü 
Ankara : 18 ( A. A. ) - Geçen 

gün Reisicümhu~ İsmet lnönüye iti

matnamelerin i takdim etmiş olan 
Fransa, Japonya ve lran büyük elçi-

leri bugün Başvekalette Doktor Re· 

fik Saydam tarafından kabul edilmiş· 
lerdir. 

Pazar günü şehrimiz stadında 
futbol Lig maçlanna devam edilmiş 
ve altı takım arasında yapılan karşı· 
!aşmalar hararetli olmuştur. 

İlk maç Muallim mektebi iie Ma· 
latya Mensucat arasında olmuş ve 
bunu 1 · 3 Muallim mektebi takımı 
kazanmıştır. Zıraat Lisesi · Mensucat 
maçı da 2 - 4 Milli Mensucat lehine 
neticelenmiştir. Seyhan spor - Erkek 
Lisesi takımları da 1 .. 1 beraberdir. 

Önümüzdeki hafta Lig maçlarına 
devam edilecektir . 

TtİR:KSÖZ:ii 
r ı ı.; c >-.1 •t - .&.1' ...,,.. 

HER GÜN 
SAYFA 
ÇIKAR 

Berlinde ikinci 
bir görüşme 

İtalyan ve lspanyol hari
ciye nazırları Berlinde 

Roma : 18 ( A. A. ) - ltalya 
hariciye nazın Kont Ciyano Berline 
gitmiştir • 

Londra: 18 (a.a.) - Jspanyol ha
riciye nazın Bay Sunner'in Berline 
yapmakta olduğu ziyaret hakkında 
Taymis gazetesi diyor ki: " Berlinde 
siyasi faaliyet ağırlaşmıyor. Bay Mo
lotof Berlinden ayrılır ayrılmaz Bay 
Sunnerin ziyareti haber veriliyor. 
Sovyet matbuatında henüz neşriyat 
başlamıştır. 

lhtimalki Stalinin Molotofdan et
raflı izahat alması bekleniyor. Bu sü .. 
kut ziyaretin hiç bir netice vermedi
ğine delalet etmez. Ruf 1arın bir müd-

( Gerisi UçUnc 'lhif ede 
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1 ~oy O IROGRAMI 7 I 
19-11- 1940 Salı 

9.00 Program, saat ayan 
9.03 Müzik: Hafif proirana 

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 : Şarkılar 
13.25/ 

14.30 Müzik : Kanşılc program 
18.00 Program, saat ayarı 
18.03 Müzik : Caz Müziti 
18.30 Konuşma (Çiftçinin saati) 
18.45 Müzik : Köy sazı 
19.00 Temsil 
19.30 Saat ayarı, ajans 
19.45 Müzik : Fasıl heyeti 
20.15 Radyo Gazetesi 
20 45 Koro 
21.30 Konuşma (Ailede ve cemi· 

yette çocuk) 
21.45 Müzik : Radyo orkestrası 
22.30 Saat ayan, Ajans 
22.45 Müzik : Cazband 
23.25/ 

23.30 Proıram ve Kapanış. 

Askerlerimize hediye 

veren vatandaşlar 

Askerlerimize kış hediyesi ola 

rak Kızılaya eşya vertn hemşerile· 

rimizin listrsi aşağıdadır: 

Halil Savatlı Biraderleri Tevfik 

ve Hasan 200, Süleyman Ôzekici 

ve Br. Ali 200, Yusuf Altunayar 

1, Yakup Bayrak 10, Yakup Bay· 

rak 2, Rıza ve Avni Ôzşahin 300, 

Recai Tarımer 300, Hüseyin Hüsnü 

4, Temur Ateşuk 20J, Mehmet Soy· ı 

türk 50, Bayan Hayriye Ôztekin 1, ı 
Bayan Sünbül A!tun 1, Mu:stafa 

Ôzekici 35, Mehm~d Demiryürek 

2, Bayan Hasibe Tezer 3, Dr. ope· 

ratör Fehmi insel 10, lbrahim Yal· 

çınkaya 3, Zeki Tokbay 3, Hasan 

Atıl - Cumhuriyet fabrikası 150, 

Bayan Fık;iye Atıl 50, Mustafa iş· 
lek 7, Halil Ôzbayrak 25, Hüseyin 

Kozacı 25, Yusuf Bakırbükrn 4, \ 

Çiftçi Mehmt.d Giray 100, Adil Gi 

ray 50, Bahri Giray 50, Hadi Muş· 

ktm 100, Mustafa Üçok 4, Ali Tev· 

fik Serezli 8, Mustafa Ezber 3, 

Mustafa Akdağ 200, Ragıp Sepici 

25 hırka hediye etmişlerdir. 

-
Altın fiyatları 

İstanbul : ( Türksözü Muhabi

rinden) - Altın fiyatları düşüklü · 

ğünü muhafaza etmektedir. Dün de 

bir altının fiyatı 24, 15 lira idi. 

TÜRKSÔZÜ • 

1 

Yerli mallar Pazarı diger 
mamulat da satacak 
Aldıtımız malumata göre , Sü· 1 

merbanlc Yerli Mallar Pazarlarında, 

ay başından itibaren , gayri resmi 

müeueselerin mamulatı da satıla· 

caktır. Bu malların Üzerlerine menşe 

ve fiyatlarını J>ildirir etiketler kona· 

caktar. Bundan maksat , müştrriye , 
devlet fabrikaları ile hususi mües

sese mallan arasındaki fiyat farkını 

göıtermektir. 

Kömür, odun 
dün geldi 

Şehrimize dün iki vagon ve otu~ 

beş Deve t yükü kömür gelmiş ve 

derhal satışa :çıkarılmıştır. Ayrıca 

29000 kilo da odun g<'lerek satışına 

başlanmıştır. 

Ceyhanda askerlerimiz 

için hediye hazırlığı 

Ceyhan : 18 (Türksözü Muha 
birinden) - Her şeyini terk edertk 

hudutlarımıza koşan ve kışın şu w· 
ğuk günlerinde bizler sıcacık evleri· 
mizde mışıl mışıl uyurken, vatanı 

mızı bekleyip bize bu huzuru temin 

eden ve yarına emnİ}elle. güvenle 
baktıran kahraman mehmedçiklere 

bizler de .. kışlık hediye,, gönder· 

mek suretiyle onları memr.un l"tme 
ğe ve rahatlarını düşünmeğe elbet· 
te mecburuz. Nıtrkim büıün }Urtta 

Halkevleri 'fe Kızılay kurumları ve 
yrniden teş,.kkül eden hayırstver 

kurumların derhal faaliyete geçe· 

rek yurddaşlarımızın gönlünden do 

ğarak temin ryledıkleri kışlık bedi 
yeleri teselliim ettiklerini ve bu işin 

hergün biraz daha hız almakda ol 

duğunu duyarak ve görerek mem 
nun olmaktayız. Haber aldığıma gö· 
re, Ceyhan~a da bu hususta derhal 
faaliyete geçilmiş ve ilk parti ola-

rak Arif Yaltır ve kardeşleri Kızı· 
laya 100 ç'ft yün çorap teslim et-

mişlerdir. Ceyhanda daha böyle 
yüzll!rce ve binlerce zrngin ve hali 

veıktı yerinde yurddaş vardır. Onla· 

rın da en kısa bir zaman zarfında 

ve kış mevsimi gelip tam nıanasile 

soğukların şiddet kt'sbetnıesinden 

evvel, gönüllerinden doğan, Meh· 
medçik kardrşlerimize ., Kışlık he· 

diycl~r ,, ini alakadarana teslim et
melidirler. Her halde Ceyhanlıların 

diğer sahalarda olduğu gibi bu iş 
de de diğer vdandaşlarından g~ri· 

de kalmıyacaklarını ümit ederiz. 

M. Selçuk 

l
. w •• •• w •• •• w w w •• w • 

GAZ GELDi 

1 
Dün şehrimize, gazyağı 

buhranını önlemek üzere iki 
vagon gaz ıelmiştir. 

• ee ...... o· •••. ee .... o· e 

Yakalaiıan esrarcı 

Ali otlu Osman Güven ismin· 

de biri tıfli Santigram esrarla yaka· 

lanarak hakkında kanuni muamele 

yapılmaktadır. 

Bir bıçaklama suçlusu 

Halıl oğlu Süleyman Bayrak, 

Hasan . oğlu ltyas Orduyu çakı ile 

yaraladığından adliyece 2 ay on 

gün hapse rnah\dlın edilmiştir. 

Ham kauçuklar 

Piyasaya yeniden bam kauçuk 

çıkarılmıştır. Kauçuk ith~latı devam 

edecektir. 

Mardinde açılan ehli 

hayvanlar sergisi 

Mardin : 16 (Hususi) - Her se· 

ne, Ziraat vekaletince ver ilen tahsi

satla Vılayetimızin Kızıltepe merke. 

zinde açılmakta olan ehli hayvanlar 

sergisi hu sene de açılmış ve bir 

hafta dr.vam etmiştir. 

Bu yılki sergiye, halis kan Arap 

36 kısrak, 16 tay iştir ak etmiş, bun- 1 

lardan 15 kısrak ile 15 tay ikramiye 

kazanmış ve ikramiyelrr valimiz Kud 

ret Kantogtu tarafından tevzi edil· 

miştir. 

Cenub hudut komutanı general 

Talat Ogan, birçok subay ve at ına 

raklıları tarafından ziyaret edilen 

sergide kısraklardon birinciliği bin· 

başı Burhan Demircanın (Yıldız) ı, 
ikinciliği Üsteğmen Tuğıul Akın'ın 

(Sabiha) sı, Kızıltepeden Mehınet'ın 

(ibre) adlı kısratı kazanmıştır. 

Taylardan birinciliği Kızıltepe· 

den Pec~b Ôzdemirin (Nasip) adlı 
tayı, ikinciliki Kızıltepe hikimi Reşat 

Akdeniz'ın (Mahbup) adlı tayı ka· 

zanmıştır. Taylardan· ikinciliği kaza

nan (Mahbup) eşki Irak kıralı birinci 

Faysalın Ebedi Şt!fimize hediye etti· 

gi (Mahbubülmüluk ) adlı aygırının 

tayıdır. , 

Memleketin 
meselesi 

Bir umunı müd" 

ihdas ediliy 

ler almak tasavvurunda O 

dirilmektedir. Bu tedbirle 

)eti yakın zamanda belli 
Bu arıda Başvekalete 

iaşe umum müdürlüğü t 
meıi ihtimali kuvvrtlıdir. 

ta tetkikler yapılmaktıdtl 

dürlüğün salahiyetleri ge 

teşkilatı imkan nisbrtinde 
edilecektir. 

Gel~n 

Tuzla memlahasından 

dileceğini yazdı~ımız bir 111 

tuzun 1029 çuv.il ki 102, 

şehı im ize getirilert k inbİ 
anı.,arlara konmu~tur Dil 

tuzlar da peyder pey gel~ 

Hududlard 
Arslanları 

Düşünelim! 
Hemşeri ! 
[;<ar ve yağmur altı 

tına içinde hayati 
an fedaya hazır bir hal 
kaddes yurt hududlarııı1 

yen kahramanları bir arı 
mızdan çıkarmamak m 
tindeyiz. 

Onlar, müşterek rn 
terek 'şerefin bekçiliği 
yorlar. lşlcı ini, güçlerıni. 
rnhatlarını arkada bırak 
zif e başına koşmuşlardıt 

Bilim de onlara ı.:a;t. 
lu olduğumuz vazife va 

Elimizden geldiği 
o~larm vazifesini kolayla 
Hediye edece~inız bir 
diven, bir yün kazak, 
çorap, bir pamuklu 
onları sevindirebilıriz. 

Adana her zaman 
gibi bu işte de hamıye 
dakarlık yarışına çıkın• 

katılmakla vatan ınii 
da iştirak ediyoruz de 

Bu işle uğraşan 

sana uzattığı müşfik ve 
elini boş döndürme ! 

Uzun menzillt 
diivellösü dün de1 

Londra : 18 (a.a) . 
Padokale boğazında in d' 
sahil bataryaları ar••111 

bir döello olmuştur. 
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Abone Şartları 
12 Ay hk 1 ?OO Kuruş 
Aylık d:J abone yapılır Musolininin nutku 

1--Dış memleketler için Yunanlıların 
Abone bedeli degişmez Ci -
Yalnız posta masrafı ı • • •• k 

zammedilir. ger erını so eceğiz 
2 - //arılar için idareye Roma : 18 (a.a) - Bugün Ro 
'n.ii.racaat edilmelidir. 

mada Venedik srayında Faşist teşek 

of~-------------- kı11leri arasında büyük bir içtima 

lngilizlerin 
Yeni ·planı 

11dra : 18 ( A. A. ) - Hava 

yapıldı. Bu içtimada büyük Faşist 
meclis azaları da ~u'unmuştur. 

1tt' ş ınden : Hava ve harbiye na 

6d ~erj. ordu. ile h.av~ ~u~vetlerio.in 
,r. . bır şckılde ışbırlığı yapabıl 

Musolini bir siyasi nutuk irad 
etmiştir. Muso'ini bu nutukda evvela 
lngiltereyi bu harbin müsebbibi ol· 
makla ithsm c(m'.ştir. eundan sonra 
halyanın noktai nazarlarında ftalyan 
- Yunan muharebesine varan hadi· 
seleri anlatmış ve bu harp hakkmda 
ezcümle şu sözleri' söylemiştir: 

. , tı. 
ııij rıı temin edecek en faydalı 

e 'Jrı teşebbüsü maksadiyle müş 
(mufassal bir plan hazırlamış · 
\.Bu plan ordu ihtiyaçlarının 
~Va kuvvetlerinin talim ve ter· 
ı' . 
ltıın bütün safahatına şamil-

ikinci bir 

görüşme 

- " Epir'in ltalyan dağları ıim 
şem harbine pek O:Üsait değildir • 
1935 senesinde Anbo!uda Habe
şistan harbinden evvel iradetmiş 
oldutum bir nutukta Habeş Necaşi 
sinin ciğerlerini sökcccğimizi söyle· 
miştim. Bugün kati emniyetle tekrar 
ediyorum ki Yunanhlarm ciğerlerini 
sökeceğiz. Bu netice de iki ayda ve 
ye 12 ayda olabilir • Ne ebtmmi 

~c ytti olabilir. Muharebe ancak ba!· 
~u .. ( Birinci sayfadan artan ) lımışhr. Elimizde Yunanlıların bu-

iünmek istediklerinide tazammun : tün mukavemetini kırmak için kafi 
'
1
1\Yni vaziyeti, Berlin basını da 1 llıek lk ld d' derecede top ve insan vaıdır. Bütün 3 r ·tedir. Muhteme i e e e ı-
ıceler iktisadi ve sınai mahi· l İngiliz yardımı bu kararımızı tatbik· 

ı,e olsa neşredilecek neviden de· ten bizi mcncdcmiycctktir . ,, 

~elk Yunan ilerlemesi devam 
il) ide Almanya ve Rusya neti-
~ neşrini gecikdirmek hususun. ediyor 
~ıabık kalmışlardır. 
ı 1tlcrin Sovyet murahhaslarını 
~tıetlikten sonra Anti koınitern 

~ ~ nı Ve bilhassa Sovyetler aleyhi· 
~~Ulan derin olan Frankoya le· 
l,~Ctrnesi beklenebilir. 

1 ~:"1ra : 18 ( A. A. )- ispanya ,, . 
~ ~ tıazırı Sumner ve Jt;ıJya ha-

' ı~~~tıı Kont Cıyano Hıtler tara· 
ilbul edılmişlerdir. 

"---~---------

0muk -Hububat 

-l~sr KiLO Ff A_T_I -
az En çok 

K. S· 
12,325 
. ), ) J 
49 

14 

7,75 
4,75 
5,50 

(Birinci sAhaf eden artan) 

leme devam etmektedir . İtalyan tay
yarelerinin müdahalesi Göricc etra 
fında ve Pındostak i harekatın yava~
lanmasığından bu bölgelerde Yunan 
ilerilemesi devam etmektedir. Yunan· 
lılaı ın k uvvei mAneviyeleri mükem· 
meldir. Son ıünler zarfında kendile
rinden çok üstün silahlarla mücehheı 
düşman kuvvetlerini tardetmekle hay· 
ret verici cesaret göstermişlerdir · 

Atina ; 18 ( A. A. ) - 14 ikinci 
Teşrinde küçük bir Yunan muhrib 
filosu Otranto boğazını geçerek Ad· 
riya tik denizinde muhtelif taarruzlar 
yaptıktan sonra üssüne dönmüştür . 

Atina ; 18 ( A. A. ) - Dünkü 
resmi tebliğ: Gerek Epir mıntakaıın· 
da gerekse Görice çevresindeki da~
lık arazide bütün cephe imtidadmca 
muharebeler devam etmektedir . 

Yeni esirler, toplar , havan top 
lan ve her türlü malzeme Yunanlıla· 
rın ellerine geçmeğe devam eylemek· 
tedir. Askeri bakımdan büyük ehem
miyeti olan tepeler bilhas~a tayyare
lerin büyük mukavemetlerıne rağmen 
işgal edilmiştir , ltalyan tayyareleri ' 
Yunan şehir ve kö}lerini bombardı· 
man etmiş ve mitralyöz ateşine tut· 
muştur. Hasar ve insanca zayiat yok· 
tur . 

Londra : 18 ( A. A. ) - Oeyli 
Telgrafın A ina muhabiri , Yunanhla· 

1 rın i~tinam ettikleri şeyler hakkında 
rakamlar vermektedir . Yunanlıların 
şimdiye kadar 3500 esir , 20 ağır 

1 
top, 100 mitralyöz ve İtalyan alayı 
nın bayraklarını almışlardır . 28 tay· 
yare düsürerek digcr 30 tayyareyi 
de ciddi surette hasara utraımışlar· 

dır • 

Mısır • • 
sıyasetı 

ve lngiltere 
Kahire : 18 ( A. A. ) _ Yeni 

Mısır Başvekili Hü ~eyin Sırrı Paşanın 
reisliğinde ilk kabine içtimaı yapıl
mıştır. Yeni kabinede dört yeni na· 
zır vardır . Başvekil Hüseyin Sırrı 

p~şa şi~diy~ kadar hiç bir partiye 
gırmemış bır zattır . Hüseyin Sırrı 
paşa eski bir lngiliz dostudur. Mısırın 
siyaııeti , Kralın nutkunda izah et · 
ti~i şekilde devam edeceklir. 

lskenderiye : 18 ( A. A. )- Res· 
mi tebli~ : Dün akşam lskenderiye 
civarında yapılan .hava akınlaıı esna· 
sında bir miktar ölü ve yaralı kay· 
dedilmişlir. Bazı hasarat da vukubul
muştur • 

Port Şanti'nin 
Dögole iltihakı 

Londra : 18 ( A. A. ) - Hür 
Fransızlar umumi karargahından teb 
l.ğ ediJdi§'ine göre , Poıt Şanti'de 

General Dögole iltihak etmiştir . Bu 
suretle Gabon bölge.sinin tamamı 
Dögol tarafma geçmiş bulunu· 
)Or. General DögoJ LebroviJ'i zi
yaret etmiş, şehrin iaşe tedbirlerini 
almış, vilayette bir müddet meıgul 

olduktan sonra hür Fransız kıtaatını 
teftiş etmiştir , 

OE-ie] ;i•I~J31!(ej ,. -
Almanya ve İtalyanın 
Türkiyeden bir isteği yok 

Berlin : 18 ( A. A. )- Bugünkü 
Alman matbuatı, halihazır siyıuet 

vaziyt-ti teşrih tderck , Almanya ve 
ltaJyanm Türkiyeden hiç bir isteği 
olmadı~•nı tebaıüz ettirmektedir. 

Yunan ordusu Göri~e şeh-
rini işgal etmek üzere 

Londra : 18 ( A. A. ) - Yunan 
ordusu Görice kapılarındadır . Yu 
nan ordu .. unun şehire girmesi bir 
saat meselesidir. 

Yugoslavyaya iltica eden 
İtalyan kuvveti 

Veygand ve 
müstemlekeler 

Suriyede İtalyan aleyh
tarlığı büyüdü 

Kahire: 18 {a.a.) - ltalyanların 
u~radıkları muvaffakiyetsizlikle Suri· 
yede akisler yapmaktadır. ltalyan mü· 
tareke komisyonu azası şimdi efkari· 
umumiyeye gülünç olmuştur. Safha 
komisyonun adını ·• muzaffer olmıyan 
zafer komisyonu,. koymuştur. Deyi He· 
raldın Beyrut muhabiri, Suriyede ef· 
kariumumiyenin lngilizler lehine dön· 
düğünü yazmaktadır. Bu tebeddülde 
3 sebep görülüyor. Birincisi İngilizle
rin Jtalyanlara karşı muvaffakiyetleri. 
ikincisi Yunan mu vaffakiyetleri ve Ü· 

çüncüsüde söylendiğine göre General 
Veygandın müstemld eleri mihver dev· 
letıe:ine vermemekte azmetmiş olma
sıdir. Mevcud olan ve gittikçe artan 
kanaat şudurki Veygand Fransız İm· 
paratorluğunun isyanına engel olan 
son maniayıda ortadan kaldırmıştır. 

Genç Fransız subayları arasında 
mihver devletlerine karşı açıkça mü· 
cadele etmek üzere lngiltereye iltihak 
edebilmek imkanlarını hakiki bir se
vinç uyandırmaktadır. 

Tayyare hücumu .. 
ve Yugoslavya 

Belgrad : 18 (a.a) - Yugoslav 
istihbarat ;. jansı tel.ligi: 17 Ttşrin 

sani sabahı saat dört :raddelerinde 
yabancı tayyare!( r Manastar ve Ke· 
şova üzerinde uçmuşlardır. Tayyaıe 
dafi bataryaları nın şiddttli att-ş aç· 
ması ve Yugoslav avcı tayyareleri 
nin derhal havalanması üzerine ya 
bancı tayyareler t:ombalarım ancak 
Kcşöva civarına ve iki köy yakınma . 
atabilmişlerdir. Ve der hal uzaklaşa· 
rak Yugoslav topraldarıni terketmiş

lerdir. insanca zayiat } oktur. Yalnız 
hasar vukua gelmiştir. 

lngiltereye son akınlar 

Belğrad : 18 { A. A. ) - Dün 
gece 130 İtalyan tankı ile binlerce 
halyan askeri Gcvgeliden hu-:Judu 
geçerek Yugoslav makamlarına il 
tica etmişlerdir . 

Londra : 18 ( A. A. ) - Hava 
nezareti tebliği: Dün gece ccnub sa· 
hilleri üzerine bir miktar bomba 
atılmıştır.Memleketin biı birinden uzak 
bir çok t:ölgtltri üzerine de bom· 
balar atılmıştır. Bilhassa hususi ika· 
metgihlarda hasırat olmuştur . Fa· 

r 
kat gerek hasarat , gerek insanca 

zayiat azdır . 

TERZiLERE 
Pamuklu Hırka Diktirilecek 

Seyhan ı ··ızılay Cemiyeti Yardımcı komitesinden: 

Bez ve pamuğu hükumetçe tayin edilen fiyat üzerinden temin edilmek 
şartile askerlerimize hediye olara~ ~~munes.ine göre beher adedi 77,5 kuruş· 
tan külliyetli miktarda pamuklu dıktırılecektır. 

Bu pamukluları dikmek istiyen terzilerin Kızılay merkez binasındaki ko· 
mitemize acele olarak müracaatları. 12504 1-5 
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AS Ri . Si NEM A'da 
BU AKŞAM 
Altın serisinden bir film incisi 

Dünyanın en tatlı, . 

biricik sesi §§~~~§~~~ 

-- Janette Makdooald 
·------------------Si nemanın en se

vimli artisti 

Lew Ayres 
lN Y Al{ATTIKLARI 

• 
AŞKIN SESI 
iLAVETEN: 

==# 

İngiliz Deniz, 
Pek Yakında : 

Ha~a ve KaJja Kuvvetlerinin Cepheye sevki 

1 Şeh!et Kurbanı 1----- Akasy.a Palas 
ı MİKADO--------

77 ,5 kuruştan pamuklu 
hırka yaptırıbyor 

V atansev,er Yurddaş ! 
St:n sıcak yuvanda rahat rahat otururken, sana bu rahat ve huzuru te· 

min eden kahraman aı5kerlerimize senin en büyük hediyen , onu zalim sotuk· 
!ardan koruyacak. hediye edece-~in pamuklu hırkalar olacaktır. 

BUNU KOLAYCA ve TEZCE temin etmek için de 1 

Seyhan Kızılay Cemiyeti Merkezi YARDIMCI KOMiTESi namile teşek· 
kül eden Komitemiz, Orduca kabul edilmiş olan TIP üzerinden bir pamuklu 
lu hırkanın beher adedini [ 77 ,5 ] kuruştan yaptırmayı temin etti. 

Yapacatın hediye miktarını bu kıymet üzerinden hesap ederek ayniyat 
makbuzu mukabilinde Seyhan Kızılay Merkezindeki Komitemiz Veznesine se· 
ve seve vermek için acele et Vatansever Yurddaş ! 

3- 5 12490 Seyhan Kızılay Merkezi 
Yardımcı Komitesi 

Düziçi Köy Enstitüsü Müdürlüğünden: 
· 1 · - Aıatı la yazılı erzak 25 / 11 / 1940 tarihinde Bahçe Mal mü· 
mürlütünde saat 10 dı IÇlk tksiltmeye konulacaktır. 'Paliplerin bu saate 
kadar teminat akçaları ;.: mfiracaat etm.ıeıL 

2 - Şırtuameler Haruniye - Düziçi Köy Enstitüıü Müdü·lütünde 
görüle ~i tir. 

Kilo Fi atı Tutarı 
Cinsi A.-ri Aı.mi Kuruı bira Kuruş 

Bulgur 6000 7000 9 47 25 
•Ktçi ·eti 8000 10000 22 165 00 
Pi inç 6000 7000 30 157 50 
Patıtu 1 3000 4000 6 18 00 
Kuru faaul / e 3000 4000 25 15 00 

12-473 10-14-19-24 

1 

!1941 Modeli TELEFUNKEN ve 
,_,.._,,.,,............,_._......_,,.,,.___.,,.,...,.,,,...._._...~___.,.,..v...-....,....,..,--.,..,-~.~ 

1941 Modeli GAROD batart 
Radyolarımız gelmiştir. 

Taze Avrupa ve yerli anod bataryalarımız 
voltluk radyo akümülatörlerimiz 

her zaman mevcuttur. 

• • • 
Telefunken - Mende - Garod 
Radyoları Adana ve havalisi vekilliği 

IŞIK TiCARETEVi ,,, 

Asfalt Yol, Burduroğlu fabrikası civarı No· 'f1 
Telefon : 80 - Telgraf : Işık - Adana 

12499 2~7 

Zctyi askerlik vesikası 

Dörtyol 32 inci Alay 2 inci Ta 
bur 2 inci Bölükten aldıtım asker 
tik veailcamı zayi ettim. Yeniıini ala· 
catımdan eskisinin hükmü olmadı· 

tını ilin ederim. 

12.503 

Qmarh mahallesinde Ha· 
Sin Hüıeyin otlu 313 

dotumlu Mehmet Alıdat 

Zayi . 
lıtiklil harbinde Beşioc:I 

fırkası onüçüncü Alay ikiP: 
ıekizinci bölükten aldıi'ID t 
kiremi zayi ettim. Yenisioİ 
dan eıkiainin hükmü yoktaıt• 

Ceyhının Nar 
den Ahmed ttf' 

12502 dotu lllu Mut 

Umumi neşriyat .--
Macid Giiç_I~ 

Tüıkaözü Matbaat1 l"1' 



~n ~var? 
u~~yok? 

........ • 
f.ski bir kumarhane 

it omanyanm Karadeniz sahilinde 
başlıca şehri olan Köstcncenin 

tn bariz binası denize doğru uza. 

~~ dalga kıranı üzerindtki kumar 

t•ıinosudur. Yeni hükumet şefi An· 
1011

csko bütün Romanyada kumar 

;hıanrnasmr şiddetle menettiğinden 
u gazini') binası ~oş kalmıştı. Ro· 
~nya hükumeti buras1111 kültür 

~tayı haline getirme.ğe karar ver 
~tir. 

Macar nüfus sayımı 

'1, acaristanda 31 kanunusani ge· 
cesinden itibaren bir nüfus sa 

hnıı y~pılacaktır. Nüfus ile beraber 

"esken vazifesini gören umum bi· 

~aların aded ve evsafı da tahrir e 
1ccektir .• rfahrir 15 şubatta bite· 

(ktir. Bu tahrir işi için memleke 

.
1
1\ umum ilk ve ortamekkp mual-

11tıleri seferber edilecektir. 

~ Macaristanda 1879 senedenberi 
~r on yılda bir defa nüfus sayımı 
~aPılrnası bir anane hükmünü al

"ıştır. Macaristan son senelerde 

~~koslovakya ile Romanyadan aJ. 

d'2ı Ytrlerle ikı misli büyümüş ol
lı~llndan bu d< fa ki tahrir çok me-

~lacaktır. 

lroanyayı bombardıman 
9 Londra : 18 (a.a) · - Dün gece 

~il 2: hava kuvvetleri Rur sahasın-
i~ hazı hedefleri bombardıman et. 

%•rdir. 

' 1 
ftikada bombard:man1ar j 
'\den : 18 ( A. A. ) - f ngiliz ı 
~"'etleri Cibuti-Adisababa demir- . 
~' 1 llrıu hasara u_ğratmışlardır. 

111 
30 Numarah Kasta 

Bü}ük, beyaz bir ova, bir demir 
tYola. Gözleri kapalı, çarşafa sa
~ttıış, yatağa uzanmış bir adam. 
la~ın baş ucunda bir pankart; onun 

~~rıe rabtiye tutturulmu.ı;; küçük mu-
alan muhtevi bir diyagram ve 

r.de hararet tesbit elmeğe muhsus 
~ıı. 

Bu, 30 numara idi. Hastahanenin 
Salonundaki numaralar arasında 

lltınıara. 
Adam yavaşca gözlerini açtı: şaş

ı b· 
ır tavırla etrafına bakındı. Bu 

~aile nasıl gelmiş olduğunu hatır
iltıııyordu. 

'ı;tteş teneffüs etmiş gibi göksünde 
11 tıç bir acı hissetti. Yanlarından 

tta cesim bir taş onu eziyordu. 

trq 'yatağın yanında bir hasta bakıcı 
fldü. 

lianr bir sesle sordu : 

' Ben neredeyim? 
....... Susun konuşmamanız lazım. 

~ ' Fakat ben buraya ne yapma· 
~eldim? 
' Siz hastasınız ... Fakat kurtula· 
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, ................... -------- ................. __ , 
ılÇTIMAl BAHiSLER ÜSTÜNDE: ........ ··----------·· ....... ....-----------·· 

Servet ve asalet! .. 

irsi servetin kıymeti sıfırla müsavidir. asalet ve 

Kıymet, ş~hısla ölçülmelidir 
Para insanı kanatları altına alan 

en kuvvetli hamidir. Bu haminin daha 
beşikten işe başlamış olması herhalde 
arzu edilir. Servet sayesinde idari sa
hada muvaffak olmak bir çok münase
betler tesis :etmek, himaye olunmak, 
itibar görmek .. mümkündür. 

Parası olanlar hem hakiki hem de 
mecazi manada krediye sahip olur
lar. izdivaç •meselesine gelınce, yine 
servet asil bir elin uzanmasını müm
kün kılar .. 

Asalete gelince: Asalet umumiyet
le bir askeri kahramanlık neticesinde, 
veya zamanın hükümdanna, kralına 

yapılan bir hizmet sonunda kazanılmış 
bir rütbe idi. Tabii asil ünvanını ka· 

Yazan 

P. P. 
zanmak için daha birçok yollar, sebep· 
ler vardır. Ancak sonunda hc:.r ne şe
kille olursa olsun, asalet zahmetsizce 
kazanılan bir payedir. 

Buna mukabil servet bir çalışmayı 
ifade eder. Para zahmetsizce kazanılan 
bir varlık değil, çalışma ve kabilryet 
mahsulüdür. Burada asalet ile servet 
arasında bir fark görülüyorsa da niha
yet her ikisi de halk tarafından daima 

aranılan ve takdiı edilen meziyetler 
olmakla birleşirler. 

Isveç ve /sviçre'ge 
yapacağımız ihracat 

Hava taarruzlarında 

yaralanacak vatandaşlar 

Ankaradan haber verildiğine 

göre, hava taarruzlarından korunma 

sırasında vazife görenlerden yara

lananiar harp mecruhu addedile· 

cek tir. Malul kalanlar harp malul

lerinin gördüğü muameleye tabi tu· 

tulacaktır. Bunu temin edecek olan 

kanun la.>ihası meclis tncümenle· 

rinde görüşülmtktedir. 

Ankara: 18 (Türksözü muhabi

rinden) - Ticard Vekaleti lsveç 

Vı! İ.>vİçreye yapılacak ihracata, ba 

dema lisans veıilmtmesini alakadar· 

lara bildirmiştir. Buna 'Sebe,> de bu 

iki memleket arnsında yapılan tica 

ı i mü badelcleri neticesinde tesviye. 

ye muhtaç malların birikmiş olma· 

sıdır . 

Yeni bir tesviye şekli bulunun· 

caya kadar Vekalet, ancak pek 

mübrem ihtiyaçları karşılıyacak 

mallar için ihraç müsaadesi vere 

cektir. Bu ihracat da serbest döviz 
ve ferdi takaslarla yapılacaktır. 

GECE BEKÇiSİNiN E RAR 
-------- Ç g V 1 R E N =-=:=:=:= =======~1~T -:A-;Z- A N 

Claud Ascaln Tl'frika 

9 

Sami Göksu 

caksınız ... Yalnız sakin olmak lazım ... 
Biraz sonra doktor gelecek. 

Hastabakıcı kayboldu. Sağında 

ve solunda da yatakJar vardı. Dönüp 
bakmağı tecrübe etti, fakat gayreti 
beyhude idi. Kımıldayamadı. Zahmetle 
bir nefes aldı. Omuzuna bir hançer 
saplanmış denilebilirdi. Gözlerini ka
padı. Iztirabın dinmesini bekledi. Al
tında tane tane ter damlaları görü
nüyordu. 

Düşündü; bir hastahanede bulun
duğundan emindi. Fakat hatıralarını 

toplayamıyor, salon sarsılıyor gibi, 
adeta deniz tutması gibi bir şey his 
ediyor ve sonra da bir daire içinde 
dönmeğe başlıyor ... 

Daha iyise tevekkül edip doktoru 
beklemek ... 

O bir boşluğa dalmışh. Üzerine 

bir insan gölgesinin eğildiğini müb
hem surelte fark edebildi. Iztıraplan 

bül üo şiddetiyle · devam ediyordu. Öl
mek üzere olduğunu hissetti. 

Ağ7.ını açtı;· dudakları kıpırdadı. 
Doktor daha fazla eğildi. Adam sönük 

bir sesle bir şeyler · söylemeğe çalışı
yordu: 

- Kurtarın... Ah, göğsüm ... Pat-
ron... Mösyö Pellemart... Ben ... Ah, 
ben ölüyorum ... Ben ... 

Cümlesinin sonu bir hırıltı oldu. 
Doktor mükedder bir surette başını 
sallıyarak geri çekildi. 

30 Numara ebediyete göcmüştü. 
Akşamın saat altısı idi. Doktor 

ölümü haber ve lazım gelen şeyleri 
yaptırmak için baş hemşireyi çağırdı. 

- Zavallı adam son demine ka-

Asalet rütbesini haketmiş ,olanla 
hemen daima merd, gayretli, cesaretli 
ve sadık kimselerdir. Zenginliği te111in 
etmiş olanlar ise yorulmadan çalışmak, 
her türlü manii altetmek kudretine, 
medeni cesaretin~ maliktirler. 

Halka gelince; halk bu asaletin, 
zenrinliğin ne ilden nesle geçen bir 
meziyet, ırsi bir rütbe olduğunu zan
neder. 

Halbuki asalet ve servetin hakiki 
kıymeti nedir? 

Asalet belki birinci el için, yani 
rütbeyi hak eden kimse için bir şeref 
vesilesi teşkil eder; ve bu haklı bir 
şeref, kazanılmış hir ünvan da olabilir. 
Bu gibi kimselerin değerine inanmak, 
yaptıkları işe hürmet etmek doğru o
lur .. Fakat bu asfiletin irsi olmasına 
hiç bir makul sebep yoktur: 

Kahraman, cesur, fedakar ve sa
dık olduğu için bir asalet rütbesi alan 

herhangi bir kimsenin beş altı göbek 

aşağı küçük torunu pekala karaktersiz 
ve alçak bir serseri olabilir.. Tarih 

bunun misalleriyle doludur ... Şu halde 
asalet irsiyetle muvazi gider diyeme
yiz. 

Netice olarak bir şey r söylemek 
lazım gelirse, irsi asalet ve zenginliğin 
kıymetini sıfır ile müsavi tutmak laıım 

geldiğ. ni söyliyelim. Kıymetin şa

hısla ölçülmesi lazımgelir, yoksa baba-

dan kalma para veya ünvan ınsanın 

kıymetini yükseltemez. 

Hava kurumuna 
aza olmahsınız 

dar vazifesini düşündü ... t, tronundan 
bahsetti. Ne iş yapıyordu, .ı esleği ne 
idi ? diye sordu. 

Baş hemşire fişlere bakarak 

- Bilmiyorum doktor, dedi. işte 

ismi Paul Mathieu ... O, bu sabah Sen 

nehri kenarında, Sen: Mişel köprüsü 
yakınında, ııhtım üzerinde bulunmuş· 

tu ... Ölü gibi idi... Galiba polis tara
fından getirilmişti. 

Hasta bakıcı kadın kalktı, büroya 

gitti. 

içeriye girdiği vakıt bir memurun 
kendisini görmek isteyen bir adamla 
konuştuğunu gördü. 

- Evet.. Hakikaten o buradadır. 
30 numarada işte sizi başhemşire o
raya götürebilir. 

Bu, yüzü kapalı meçhul bir adam· 
dı. Kadın, ziyaret günü olmıyan bu 

saatta müsade alanıd onvn yakın ak· 
rabasından biri olduğuna hükmetti. 

Memura yaklaştı, acele ecele ku
lağına bir kaç kclıme mırıldandı. Me
mur başını kaldırdı yüzü gizli muha
tabına teessüf dolu bir ifade ite 

- Sonu var -




