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ttedc bulunuyor. 
1'11 : 22 ( A. A. )- Alman 
~il daveti üzerine Romen 
~ Antoneıko ile hariciye 

Olsa Berline muvasallt 
tdir. Misafırlcr istasyonda 
lıop ile devlet , ordu ve 
·~. t anı taı afınd;ı n ~ arşıla n· 
ır Ma cşal Kri el de istaı;
bufunmak la di . 

trş : 22 ( A A. ) - Ha
~~ıbırıne nazaran Roman· 
llçlij palda iltıhakı pek yıt· 
6kki c.-dılmcklcdir . Romen 
•li . nın Almnny yı zıyaıeti 

a bu iltihakın vukuu muh· 
r • Romen inzelelcri Al

l~ın k d ~ . en ı .. ıuyaset oyununa 

r--··------------------·ı A 

tİHRAÇ İŞLERİMİZf l Garbı Anadolumuz bir 
! B!r lima-!lda~ 3,5 milyon : ! Montaf on bölgesi oluyor ! lıralık ıhracat yaptık ı 1 

; Ankara ' 22 (Türksöıü muhabirinden) - lımir Ticaret o. l 
$ dası. ta~afı~dan hazırlanan bir istatiı:;tiğe göıc, bıcınciteirin ayın- i 
• da !7.mır lımanında dış memleketlere yapılan mahsul ihracatı, • 
t nevı ve kıymet. itibarile ~şa~ıd~k!. miktarlardad~r : . t * 2.261.191 lıra. kıymetınde tulun. 244.8 t 6 lırn kıymctwdt' ü 
$ ~Ü~, 425.812 li.ra kıymeti.nde incir. 4.937 lira kıymetinde huı d;ı I * ıncır, 2 IJ.204 fıra kıymetınde zeylinyakı, 5.861 lıra kıyrnelinde • 
$ s.ia-ıııl! yağı, 27.7~~ lira kıymetinde palamut, 152.023 lira kıyuıe· t 
$ tındee~alamııt hı~lasası, 12.494 lir ı kıyınctiude lrnh, 8 060 lira * 
$ kıy:ncl~nde kcndır, 7. 113 lira kıymetinde kendir tohumu, i.056 t 
* k.ıymelınde kepek, 24 .186 kıymetinde anason, 8.002 lira kıyme- i 
* tınde haşhaş tohumu, 9,750 lir;1 kıymetinde kaysı kurusu, 566 $ 
$ lira kı~metindt ~am fıslıiı,. 22.0~ı lir~ kıymetinde kum dan, t 
$ 5.670 lır~ .kıymetınd~. zerdah ~ekırde~ı, 315 lira kıymetinde ka· • 
t şar pe~nırı, 46.150 im~. k~?.'etmde zı~para madeni, 2.772 lira t 

Büyük çiflikler vücuda getiriliyor 

it~r ki de"Jetlerir.i sürük le
Çın • f • . ,,,. fil .,.ar e lı 5 ı gayretleri 

i kıymetınde maden komuru, 32..417 lıra kıymetinde hayvan. ı 

ı 
Mahsullerimizin ihracat yekünu 8.489.678 lira kıymetinde 
9.379.412 kilodur. 

1 
Yurdun canll aervetlerlnden: Sılırıar 

'Yelle ka~dedivoılar. .... __ .. _ .. _________ .. -- .... ··------· 
Urdda altı bölgede 
fi idare ilin ettik 

~buı, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanak
' l<ocaeli örfi idare mıntakalarına dahildir 

UNANLILARIN 
RICE ZAFERİ 

rin tahliye 
\1e işgali 

Ankara : 22 (a.a) - Başve
kaletten lebli~ edilmiştir: Urrıumi 
sıyasr v?.z:yetın gösterdiği l(izum 
ve icabları m:ıtalca eden ıı..:t'~ ve· 
killeri heyeti teşkilatı esasıye kanu· 
Aunun 86 ıncı maddesi hükrniln• 
te\fikan fstanbul, Kırklareli Edir
ne, Tekirdağ, Çanakkale ve Koca· 
eli vilayetleri huduttan içinde ilan 
tarihinden itibaren bir ay müddet-

: 22 ( A.A.) _ Görice le örfi idare ilanına 20- 11 - 1910 
t t f d h tarihli içtimaında vekilier heyeti 

ara ın an ta tiye cdil- karar vermiştir:. 

d~~: 22 (A.A.) _ Ajansla- Ankara : 22 (a.a) - Örfi ida· 
111le · 

1 
fi renin ilan edildiır.i mıntakalar ko-

. rı le gra ara fl'Öre Yu- & 

ıııı kolları Görice şehrinin mutanlığına, jAndarma umum ko · 
llılarını işgal etmiş bulun- mutanlığı uhdesiede kalmak üzere 

i ·Fakat bu ileri kollar ha- Korgeneral Ali Rıza Altınkal'ın 
llt d . . M tayini yüksek ta · tike iktiran et· b evam ıçın orava dağ- . 

Ulunan kuvtedir. Şimdi · mıştir. 
~ lın gelmesini beklemek- 1 ----~-------
\l1aatı şimalı garbide bu
~an müfrezelerini temizi· 
tşgutdür. 

: 22 (A.A.) - Yunan 
lt~~ş~umandanlı~ı 26 nu· 
aı.~1A-ı : Perşembe günü sa
~ama kadar bütün cep-
lıharebeler devam etmi~ 

kuvvetleri yeni muvaf
ka1.anınışlardır. Elimize 

tır olmak üzre 15 top 
~· , 
ı~•tralyöz ve havan lopu 
v~tlü malzeme geçmiştir. 
1Yec ·k \ e benzin depo
'Şlır. Yunan tayyareleri 

1 
Şiarı yapmışlar ve harp 
?1uvdffakıyc tle bom bar . 
ışJcrdır. 

: 22 ( A.A. ) - Son 
ınına i ~ tirak eden lnii· 

heder bölgeleriııde bü
n çıkardıklarını bildir
t. Ôıı limanlardaki rıh-

~;~~lar düşerek büyük 
"•sı Uı;UucU ,abif ede) 

..-..0:-"""( 

istanda ışık 
·· nclürme 

(al a.) - DUn 
L.:• bUtUn mem
~lllnll• kısmı bir 

Urme tecrUbe
-· ....... ,tır. Bu tecrU· 
~ •11nu b••lıyarak 

•Urecek olan 
~••iL •llndUrme '-'i.';!. için bir ha

.. ftlektedlr. 

lnglllz Krall Jorfl ı 4p i 

Jorj 
• 

yenı 

vı nın 
nutku 

.MEMLEKETiM; ,'\11SIR 
' 

TÜRKiYE PAKTINDAN 

ÇOK lSTlFADE GÔRDO 

Londra : 22 ( A. A. )- lngil-
tere Kı ah George Vl dün par
lamentoda açış nutkunu SÖ}leye· 
rek lngilterenin harb halindeki 
vaziyetini izah etmiştir. Kral iki 
n u t u k söylemiştir . Nutkun 
birisini bizzat kendi okumuştur. 

" Lordlar ve Avam Kamarası 

azaları 1 
Hürriyetin devam etmesi için 

yaptıtımız bu harbte, zaferi elde 

( Gerisi UçUncU nhif ede ) 

İngiltere ye 
geniş yardım 

Nevyork : 22 (a.a) - Ameri 
ka hava kuvvetleri hesabına inşa 

edilen dört motörlü 24 Öornb<ırdı
man tayyaresi lngiltereye teslim 
edilmiştir. Amerika orduları başku· 
mandanlığı, bombardıman tayyare
lerine mahsus olup gizli tutulan 
Speri adli nişan aletinin de lngıl 
tereye verilmesine müsade etmiştir. 

Yirmi uçan kalenin de tngiltereye 
vr-r"lmeoi :,.,·., '"'\;" ı,.,. .. eı -~ cı..ı,.x,., . 

• .. "''' ............. & • ..t.;_&"" .. -

. Amerika genel kurmay başkanı 
general Maşl beyan etmiştir. 

Son 
bir 

sistem 
tayyare 

Londra: 22 ( A. A. )- Roy 

terin deniz muhahirindtn : En 

ytni dtniz tayyare ıilihı şimdi 

Akdenizde ·kullanılan Förty Ful
mar tipinde bir tayyaredir. Kara 

üslerinden istifade eden tayya· 

relere karşı koyacak şekilde ol· 

duğu gibi mevcud deniz tayya 
rtlerinin htpıinden süratli o 1an 
bu tayyare , gtmilerin güverte· 

Jerine inebilmekte ve en kuv· 

vetli ıilihlare malik bulunmak 

tadır. 

j Adananın Memleket 
hastanesi meselesi 
Oç Milyona mal olacak be• yUz yatakll muazzam 

IJlr hastahanenin lnfasmı temin yolunda tasavvurlar 

FONPAPEN 
~ANKARADA 

.:;ur'" ·~2 (u.~ ' _;\'w.l .. ,, • 

nın Ankara büyük elçisi Fon Pa

pen burada yirmi saat kaldıktan 

ı;onra bugün hususi tayyare ile 
Türkiyeye hareket etmiştir. 

-
. Bulğar istekleri 

Adana.mızın m<'dern buyuk 
bir Memleket Hıı~tahant'sinc luı.
vuşncaıı günlerin 111e~af esi kısnl 
mışbr. Memnuniyetle öğrendiği 
mize göre bu muhim mc .. 'cle ele 

alın mı~: Sıhhiye V t'kal"tinin ten· 
<S;ı,; .,,l ~n ..,.... ]\.'"" r;. re" ftl +-in.. t " 

dikinden geçen :projeler St'lmı§ bu 

lunmaktıldır. 

Adana Memleket 1 la tahanesi 
nin yeri Yan en planında Dilbl'r 
ler Sekisinde gö terilıniştir. Fnkat 
hergUn ayaktA tcdaV'i 8örecek 0 • 

lau pek çok vatandaşların ta Dil
berler Scki~inc kadar ıidip ıel· 
mclerinin zorluıu, hatta imkin-.ız 

Sofyı : 22 (ı.a) - Başvekil lılt gölönUne alınarak yeni Y•pı 
Filof şimali Dobricedeki Bultaı · Lacak ha~tahane için Tepeba~n 
lar hakkında Krayova paktının en yUksek noktası daha muvafık 
yalnız münferit bazı yerlerde te· görulmuştur. 

l lastahane sahası olarak ya· 
mımen tatbik edilmekte olduğu· k k b pıla11 i:;timlak azami ır ia Ji. 
nu bildirmiştir. radır. Bu kırk bin liralık i!':tiın-

Romınyı hükumeti bu hale lak işinih butun kanunt ~ekilleri 
·h tamamen ikmal cdilmişHr. Adana 

nı ayet vertceğini vadeylemişti. r d busust muha ebesi tara ın an ~·ap-
Şimdiye kadar •imali Dobricayı b t h ı Y tınlacak. olan bu aoı; a anc Uzu. 
terk'e mc cbur olan Bulgarların mu halinde 250 basta alabilecek-
ıncak yarısı cenubi Dobricaya tir. Fıtkat sa_rın Başvekilimiz gc· 

nakledilerek yerleştiril.ebilmiştir. r (Gerisi uçuncU sahifede ) 
......_,..-......:...---------;--------

Kocaelide.ki ikinci kSğıt 
fabrikamız tamarriıandı 

,o lkkatDeır 
Yine Kömür Buhranı 

Kömür buhranı zail olmuş 
değildir. Fakat şehrimize az çok 
kömür geldiğini işitiyoruz. Buna 
rağmen halk yine kömür bulama 
dığından şikayet etmektedir. 

. Buna sebeb de, ırelen kömür· 
lerın resmi hüviyeti olan bazı 
kimseler tarafından yoldan çevri· 
lcrek toplandığı ve sonra mafevk· 
lere ve ahbablara dağltıldıfıdır. Ni · 
tekim bu işi tedvire memur olan
lardan da aynı şikayeti işittik. 

Hatta dün matbaamıza kadar 
gelerek şikayette bulunan iki kişi 
toplatılan bir parti kömürün kim
lere gönderildiğini isimleriyle bize 
bildirdi. 

Öyle zannediyoruz ki, hiç 
kimsenin ihtiyaçlarını temin hu
susunda bir imtiyazı yoktur. Bil
hassa bu iş için bir takım ma
kamların otoritesinden istifadeye 
ise hiç hakkı yoktur. Herşeyden 

evvel halkı düşünmemiz lazımdır. 

SELLÜLOZ 
KISMI DA 

' 

YAPILDI 
Ankara : 22 ( Türkı1özü mu· 

habiıinden ) - lyi bir kaynalr;tan 
aldığım malumata göre , f znıirde 
inşa edilmekte olan ikinci kA~ıt 

ve sellüloz rabrıkalarının inşırnl

ları bitirilmiştir. Müteahhidin ani 
ölümü ile yarıda kalan su tesisa. 

tına da başlanmıştır. Her iki fdb 
rikanın işlemesi için en az, dok wı 

aylık bir zaman lizım gelmek le· 
dır. Bununla beraber hirinci ka 
ğıt fabrikasının suyu ile , her iki 
fabrikanın münavebe ile işlemesi 
d~ mümkün olacaktır . - -

ltalyen ric'atı 

Atina : 22 (a a) - ftalyanlar 

Erfiri İl'tikamctinde ric'at ediyor 

- Heybe omuzunda nere
ye böyle Vell ala ? 

- Smırlardakl Aralan • 
lara Fatmanın ördUIU iki 
yun göynekle bir iki çift 
çorab getirdim • 

Karınca kaderince ne 
yapak 1 

Ankara : 22 (Türksözü muha
biri bildiriyor) - Ziraat vekaleti, 
Garbi Anadolu bölgesinin Monta
fon bölgesi ittihaz edilmesini mu· 
vafık görmüştür. Bütün Garbf Ana· 
doluda, iklime uyan Montafon ırkı 
sığır yeUştirilecektir. 

Yetiştirme merkezi olarak or
ganiıe edilecek sahada, Montaf on 
çiftlikleri vücude getirilecek tir. Zi
raat yek§letinin emriyle veteriner 
müdürü Bay nazım Uygur çiftlik
lerde tetkiklere başlamıştır. Tetkık
lere Manisada Haınedar çiftliğinin 
de ilavesi bildirilmiştir. 

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

HAYAll 
TEDBİRLER 

Dünyanın_ bugünkü vaziyeti bizi 
çok uyanık, çok tedbirli olma· 

~a sevkedecek. şekilde inkişaf et· 
mektedir. Türkiye, on dört ay· 
danberi cereyan eden hadiseler
den alınacak dersi almıştır. Bir 
taraftan nonnal hayatımıza bütün 
sükiinetimizle devam ederken, di
ğer taraftan da tehlikelerle burun 
buruna gelmiş gibi tedbirlerimizi 
almak, memleket müdafaasının 
icabettirdiği en küçük noktalan 
ihmal etmemek mevkiindeyiz. 

Türkiye on dört aydanberi bu 
düsturu tatbık etmiştir. Ve ediyor. 
Bugün hiç bir hareketin, hiç bir 
sürprizin bizi gafil avlamasından, 
şaşırtmasından korkmıy acak kadar 
hamlıklı ve kuvvetlİ}'İ7 .. 

Bir kaç gündenberi Milli ko· 
runma kanununun hava tehlikesi
ne karşı olan kısmı da tatbik 
mevkiine girdi. Yani hava hiicuın
larında düşman kuvvetlerinin top· 
raklanmız üzerindeki hedeflerim 
bulmalarına mani olmak için bütün 
yurdda ışık maskeleme, ve karart· 
ma işine başlamış bulunuyoruz. 

Bu lüımlu ledbirin bizi telaşe 
düşürecek, yakın ve muhakkak 
bir tehlikenin vukuuna delalet ede
cek bir manası yoktur. Yalnız 
sürprizlerin ve kahbeliklerın idare 
ettiği bugünkü harpte yann böyle 
bir vaziyetle karşılaşmıyacağımı· 
zı da bize kimse temin edemez. 

En rahat uyku; kapı ve pen· 
cerelerimizi sımsıkı kapadıktan 
sonra uyuduğumuz uykudur. 

Binaenaleyh her türlü tedbiri 
almak en akıllıca harekettir. Bu 
günkü harpte ise hava tehlikesine 
karşı ışıkları maskeleme ve karart· 
ma en ehemmiyetli tedbirlerden 
birisidir. 

Dün ve evelisi akşam Adana
öa da bu işe başladık. Fakat dot· 
rusunu zyliyelim ki, çarşı da ve 

Gurisi uçunct' sayfada) 
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SAVFASI 
Yazan : Andr6 Maurols 

-------------------- i . HrAB RL Hududlardaki 
Arslanları 
Düşünelim! 

~ n azikane . davetine ica~et. ettiğim gün, Çörçil lngilterenin 
U ~ mesut bır" adamı değıldı. Avrupayı harabeye çeviren bu 

harp henuz başlamıştı. Fakat bugünleri doğuracak olan 
sancılar, artık aşikar bir şiddeti bulmuştu. 

Evinin büyük salonunda haşhaşa kalışımızdan bir müddet sonra 
söz, patlıyacnğı muhakkak ·görünen ikinci cihan harbine intikal edine~ 
Çörçil ayağa kalktı. Elini omuzuma koydu. Parlak bakışlı gözlerini 0 

At8tOrk Koşusu bOtOn 
yurtta bu yll da olcic8k 

kavrayıcı samimiyetiyle gözlerime dikti ve : ' 
"- Mösyö Maurois... dedi vatanınızı seviyor ? _ . . musunuz .. 
"- Bundan şuphenız mı var?. 
"-0 halde bugünden itibaren, Roman, Nuve Fo" ton hikaye yaz-.. v b 1 ' y ' 

maktan vazg~çını~. e .Y~~n a~ ıyacak olan kavgada, Fransanın şeref- ı 
siz bir mevkıe duşmcsını ıstemıyorsanı~, hergün, bıkmadan, usanmadan 

bl·r tek makale yazınız. Ve bu makalenızle her 0"1; ·ıı t" · · h k" ı • 6 wn, mı e mızı şu a ı-

kate inandırmıya çalışınız: Yenı harp, tayyare ha b" 1 kt v F _ r ı o aca ır. c ran-
snya tayyare, tayyare, tayyare lazırndırl,. 

Ben o gün, şaşmaz görüşlü lngiliz diplomat "l" k d" " . . . ının gu umscyerc ın-

lediX-im bu sozlerını , tuhaf bır evhamdan doırran ··· 1 b" "dd' l> ı; orı1ına ır ı ıa sım-

mıştım. 
Bunun içindir ki, onun tavsiyesini hiç bir - . t' d' _ . gun ycrınc ge ırmc ım. 

Fakat bugun, vatanımın şu hazın manzarası karş d • k- k . . " . ısın a o run ·u onuş-
mamızı içımı sızlatan ve gozlerımi yaşartan h" 1. b" d t d ' ze ır ı ır ne ame u-
yarak hatırlıyorum. 

................................................. 
;~ '~ '~ ~ .~ ~ -B~~-~ -~:: ~ ·~ ·~: •ı 
Çocuk 
Büyük 

........ __ ..... ___ .. 
İNSANLAR 

YAZAN ___ _ 

NURULLAH ATAÇ 

Ç ocuklar için yazı yazmayı fak at bu b" · .. 
k 

' 
ı d 

' 

ona, ızım manasız, 
o ay sanan ar an, on ara zayıf b ld · 1 . d 
1 k ·· ı · h"k" 1 · u uğumuz şey en e o okutu aca şıır erın, ı aye erın kutm b" b · 1 1 

f l , amıza ır se ep o mama ı· 
sanatsız, z.ayı şey er o maııını dır B h" b. . '-. ·· ı d f d . · unun ıç ır mazcrctı yo~ 
caız goren er en nt ret e erım. tur ç .. . . b' 

k 1 .. k"'I l'k · ocuğa hurmct ctmesını ı 
Çocu an amaz, muş u pesent ı lelim· d b" .. . k' f d . 8 "dd' d , on a ır gun rn ış' e e · 
göstermezmış .. u ı ıa oğru cek z k k k.. h-

·ı· k! k d'I · ev e uyanaca zc aya ur· 
olabı ır; çocu arın en ı erme met t '. . H" b" d. .. ı d' ·· t ·ı h . e mesmı ... ıç ır en ışe 
gu_ze 

1 
dı'!e gkosb elra en 

1 
e~ ~eyı. onu aldatmamızı, orıa tatsız, e· 

guze ıye a u etme erı bclkı cü• b- .. v 1 b 1 
k b

'ld' . f k t l b · · " ucuı mısrag arı ez er et-
a ı ır, B a ası unun ıçın me . . k 1 

çocuklara okutu'acak yazılarda mHızı mtşrukğl 1 a~az.. . 
.. .. . _ .. cm çocu a yctışmış ınsan 

muşkulpesentlık gc,stermek la· ara d ._. f k - .. - d 
Ç b

. sın a~ı ar ı gozumuz e o 
zımdır. ocuğa, tam ır sanat k d b\.. . 1. kt 

Ankara Halkevi, Ebedi Şef 
Atalürkün Ankaıaya geldıkleri 

günü her sene bir program al 
tında kutlamaktadır. Bu arada 
27 birincikanun 1919 günü, bir 
spor tezahürüne de vesile ol
maktadı,, Ankaralı atlttlcr 1936 
senesindtnberi Ebedi Ştfin An
karaya giriş noktası olan mev 
kidtn ilk konak yeri olan hükii 
met dairesine kadar uzamak ü
zere tertip edilan bir koşuya 
tehalükle iştirak etmektedirler. 

Geçen sene, Ankara gtnç 
liğinin bu spor tezahürü bütün 
yurda te-şmil edilmiş ve bedrn 
terbiyesi bölgelerinin hemtn 
hepsinde binlerce atletin iştireki 
ile (Atatürk koşuları) yapılmış -
tı. 

Haber aldı~ımıza göre, An· 
kara halkevi bu sene de Anka· 

ı rada Atatürk koşusu yapacak 
tır. Beden Terbiyesi gmcl di
rektörlüğü senclık atletizm fa· 
ali yeti programına nazaran ~o 
şular bölgelerde d~ icra edile· 
ccktir. 

Diğer taraftan, Ankara Hal
kevinin Ankarada yapılacak 
koşuya diğer bazı bö!gelerden 
de sporcu davet etmeyi düşün 
düğü haber verilmektedir. Bu 
düşünce tahakkuk ettiği takdir· 
de gelecek ay AnkaradR büyüiç 
mikyasta bir spor tezahürü ya· 
pılmış olacaktır. 

d
. · .. · ı d ı· . .. a ar uyutmıye ım; çocu a 

en ışesı gosterı me m, ge ışıgu. yeti•m· · k t h ı· d . • ..
1 

. h'k" l . v ış ınsan uvve aın e, Bozulan kaldırımlar zel ·yazılmış şıır erı, ı ayc erı nıe.vcutt Ok d ğ b. t k . .. 
1 

d ur. u u u ır ıı ım 
okutmağı caız goren er e, yut- kitap! . . 1 b'I .. _ arı ıyıce an amasa ı e on-
turmağa kalkan satıcının butun tar 'h . d d - ·· b' 

hl
"'k 1 d zı nın e yer e er, gunun ı · 

bayağılığı, a a s11 ığı var ır. ri d k d" . . . d I . 
Ç k k k 1 b

- _ n e en ısı ıçın ay ın anıverır. 
ocu , çocu a maz, uyur ç . d 

b
. ·· k d ğ k"t ı h k ocuğu çocuk olacak dıye e· 
ır guo o u u u ı apar a ğil b. - . . 

Şehrimiz Otomatik Telefonu 
için yeraltı tesisatı yapılırken bo 
zulan bir kısım kaldırımların la· 
mirine başlanmıştır . 

k d h-k- k h'"J r ' ır gun yetışmış adam ola· 
~n a u u~· ~e~ec~ t ~ e g~ır. caktır diye büyütmt"k lazımdır. yalan öğretiliyor mu? Hayır ... 
h tza,man es ıyı kt ta ~~ar· b" en Ona iyice anlı yamadığı kitapları ~iir, s:mat için neden böyle ol 

ak ırttıykolrum: mbe leptt.ek. lı ~n ıze da okutun, böylelikle onda yarın muyor? Çocuğa büyüğün beğe· 
o u u arı, ez er e ı e-rı man· . 

1 
. h t I ğ yetışecek insanı hazırlamış olur- niyemiyeccği, çirkin bulacağı şİ · 

zume erı a ır ıyorumj ço u gn- sunuz. 
yetle kötü şeylerdi. Bana onları irleri, resimleri güzel diye kabul 

okutmuş ezberletmiş olan hoca. Riyaziye büyükler için ayrı, ettirmeğe kalkmak ona yalan 

Ceyhanda bir 
alarm verildi 

Tecrübe iyi oldu 

Ceyhan : 22 (Türksözü mu· 
habirinden) - Hava taarruzla· 
rına karşı dün gece Ceyhanda, 
,9ıİ<.;arı söndürme t <" crübeai ya· 
l))ılm şhr . 

Fabrikaların saat tam 21 
de çaldığı dü iükle alarm işaı e 
ti verilmiş ve bütün kasabanın 
ışıkları bir anda söndürülmüştür. 
Kasabamızda ilk defa yapılan ve 
bir buçuk saat devam eden bu 
ışık siindürme tecrübesi muvaffa 
kıyctlc sona ermiştir. 

Kaymakamırnız baıta olmak 
üzcrt, hükumet tabibi ve emni 
y e t k o m i s c r i tehlikenin 
kalmadıtını bildiren işaretin ve· 
rilmesine kadar bütün kasabayı 
gezmişler ve bu işle tavzif edil · 
miş bulunan ekiplere, yangın zu· 
burunda nya doktor celbini icab 
ettirtu f evkalide hallerde ne ya 
pacaklarını \'C nasıl hareket edüp 
vazifelerini ifa edecekleri hakkın 
da sual soran kaymakam müs· 
bet cevablar almış ve memnun 
olmuştur. 

, Bö!gemiz köylerinde yaptırıl 
makta olan mekteb inşaatları 
i~in lüzumu kadar kerestenin Os 
maniye oı mantarından ve hes:.blı 

olarak tamiri düşünülmüş ve bu 
hususta teşekkül eden komisyon 
derhal f aaliyetc geçmiş , ve İş 
münakasaya çıkarılmış olduğun· 
dan talibine bin liraya iha 
l<'sİ icra kılınmıştır. Ancak buı 
formalitelerin ikmalindt"n sonra 
esas mutavt.le alakadarlar ara· 
sında imza olunacaktır. 

M. Selçuk 

Hayvan hastalıklarile 

mücadele faaliyeti 
!arımı, onları yazmış olan şair küçükler için ayn mıdır? Evet söylemektir, yalan öğretmektir. 
lcri affedemi)•orum. Bir takım sekiz dokuz yaşındaki çocuğa Basit şeyler, peki; o da bir de· Feke kazasın n Ddi Ali U 
sebeplerle, mesela dil öğretmek cebir grafikleri, yahut müsellesat reccyc kadar ... Fakat çirkin şey şıığı köyü ko)'un ve sığırlarında 
veya ahlaki esaslar aşılarnak için Öğrctmeğc kalkarsanız bir Ş"Y ler, h:tyır, Güzellik yalnız basit Yanıkara hastalığı çıkmıştır. 
zevkimi o kötü manzumelerle anlıyamaz; o, bir bir daha iki o~n ıyanda değildir. Çocukların Köyün bütün koyun ve sığırları 

Milli 
Balo 

• 
pıyango 

• 
verıyor 

Milli piyango idare~inin ter

tip ettiği çeşiHi ve zengin ikra 
mi yeli 1941 Yıl bıtı piyarı goıu 
bu sene fstanbulda Taksim Be· 
lediye gazinosunda verile et ktir. 
O gece yılbaşı şerefine yapıla 
cak baloda piyangonun çekilişi· 
ne saat 23,30 da başlanacak ve 
ycr.i seneye girerken tam saat 
24 te 100,000 liralık büyük ik· 
ramiye çekilertk piyangoya ni· 
bayet verilecektir. 

Dün bir parti 
daha kömür geldi 

. Şehtimizc dün Oamaniyedcn 
4 ton kömür gelmiş ve Küpeli 
handa satılmıştır . Ayrıca diger 
hanlara da 66 deve yükü kömür 

gelmiştir. 1 

Su işleri müdürlüğünde 
1 

Hemşeri t 
Kar ve yağmur altında, fır· 

bna içinde hayatlarını her ti sah! 

an fedaya hazır bir halde, ın~· ldc ı cı 
kaddes yurt hududlarım be1'1ı 'ıılıtıas 
yen kahramanları bir an hatıfl' 'ı nııl 
mızdan çıkarmama!< mecburiye· adır l 
tindeyiz. ltl ışıı 

Onlar, müşterek malın, nıiif ~ılnıaı 
terek şerefin bekçilitini yı~· 'dır 
yorlar. işlerini, güçlerini, ailelerıtll Ytrd 
rahatlannı arkada bırakarak -:•· 
zif c başına koşmuşlardır. 

Bilim de onlara karşı borr 
lu olduğumuz vazife vardır; 

Elimizden gelditi ı,;ad•1 

onların vazifesini kolaylaştırın~. 
Hediye edeceğiniz bir yün • 
diven, bir yün kazak, bir ~ 
çorap, bir pamuklu gömle~' 
onları sevindirebiliriz. 

Adana her zaman otdıır z . 
gibi bu işte ek hamiyet ve fr 4 
dakirhk yarışına çıkmıştır. Bu~ 
katılmakla vatan müdaf aıll 
da İftirak ediyoruz ·demektir. 

Bu iıle uğrafan Kızıl•{: 
sana uzattıtı müşfik ve şif•~ 
elini boş döndürme 1 

Şehriniz Su işleri altıncı 
şube müdürlütü fen kısmı mel" 
murlarından Vec1hi Y eşillcıyı 
naklen Antalyaya verilmiştir. --~~~~----~~--~~~~~~~~-------__../, 

ŞEHiRDEKi IŞIKLAR 
MASKELEME iŞLER .•~ne ha, 

dav· 
Işıklan karartma talimatname

sine riayet edilerek talimatname Sıhhat 

Antakya Belediye ıne 
ııhhıt memuru lbrah:m Sı. 
ranln Saimbeyl ı kazası ıe 
ııhhat memu rl u2un• ti 

·Mil 
~ın il 
ttıne 

baıa 
1•tı 

-':\.merlcezce t11di\( edi mittir· 

ahkamının tatbikine şehrimizde de ııe· 
çilmiş ve bütün dükkanlarda, ma
ğazalarda, lokanta, kahvehane ve 
sair müesseselerle evlerae ışıklar 
karartılm~Jrtadır. Bu talimatname· 
nin mcr'i)•ete girmesiyle kırtasiye· 
ciler için de iyi bir alış veriş yolu 
açılmış bulunmaktadır. Ellerinde 
koyu mavi ve siyah kağıt, koyu 
mavi, yeşil ve siyah mumlu stor, 
siyah karton, deniz muşambası, 
deniz ambalai ki~ıdı, mumlu ka~ıd, 
mavi ampul, siyah ve mavi yünlü j 
perdelik bulunan esnaflar ellerinde· 
ki bu çeşit eşyalara pek bol müş· ı 
teri bulmakt adırlar. 

h~ 
tlltt 1 
tıun 

Tapu müdürü g eldi 
Bursa Tapu Sicil gıup mü' 

dürlüğünden vilayetimiz Tapu ıi 
cil grup müdürlüğüne naklen 
tayin edllen Bay Celil Arlh 
Uyanık şehrimize ielmiş ve VI· 

zifeıine başlamıştır . 

Orman kadrosunda 

P· r.T. biriktirme .;e luv 
d .,; a 

yardım san ıgı t ~: 

Ankara : 22 (Türkıöıiİ : !ille 
habirinden) - Posta Telf'' t 

T 1 f "d • L • •k • "' Ya e c oo ı artsı oırı tırme t" 
dım undıiı kır.un layiha•• d::, 
vekaletten Mt c ise gönder~ SQ 

ti~ ~ ~" 
Layiha uHll!!rını göre ~ 

riktirme ve yırdıro sandıl~ ın 
susi nizamnamc..!İne ıöre 1 

olunacaktır. Bu idarece 11'1u 

re ve mürasele maddeleriyle 

buzlaTına myapı~\ırılan d•r 
hayir müessesı !erine ait pil 
utılan Piyango hiletlerinirı 
yel erinden eld:, hil edilen ıfJ' 

ttşkil etmek istediler ... Hele kü eder gibi basit riyazi hakikatleri anlıyabilcce~i b sit resimlerirı, 
çükken bir Fransız mektebinde kavrıyabilir. Fakat o basit riyazi şiirlerin de güzelleri vardır; ço· kordon altına alınarak hastalığın 
mükafat olarak bir şiir kitabı hakikatler büyükler için de hak· cuklara ancak onlar verilebilir. gen i ş:emesinc meydan verilme 

Adana sınıf 5 orm&n mü 
htndis muavini Sadi Sunal Gc· 
redey~. Kocaeli sınıf 4 orman 
mühendis muavini Ekrrm Dün 
dar da Adanaya naklen tayin 

edilmiştir. 

ve sandıta dahi l m,..murlıı111 
aşlarından nizamname muG1 

keıilen aiJat ve bunların rı 
sandığın ıermayeıini teıtıil vermişlerdi; hala gözlerimin ö- kat değilmidir? Çocuğa kaç ya· Ötekileri vermek ona bile bile den yerinde söndörülmek üzere 

nündedir; kırmızı, pis bir cilt: şında olursa olsun, riyaz,yede hiyanet etmektir. ~ edbirler alınmıştır. 
i~nde aii resimler ve Jean Ai· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ! 

card'ın manzumeleri. Şimdi ha- A 11 a h ı n k k d k 1 a ı tırladıkça tüylerim Ürperiyor 1 1 s an 1 r 
ccktir. 

Ayran ve ~alg• 
fiyatları ela arttır• 

Fakat o zaman htır.enmiş'im 5 • • ıs , ev 
mıştım; o mısrağları hayranlıkla 
okumuştum. O hayranlığım şim 
di beni kendi kendimden, 0 za. 
manki çocukt~n nefret ettiriyor; 

o kitabı bana güzel diye vermiş, 
o şiirleri okumamı tav:;iye etmi~ 
olan hocalarımdan nasıl nef rct 

etmem ? Onlara nasıl lanet 0 -

kumam ? ... Basit insanlardı; belki 
kendileri de o re-simlerin, o man 
zumelerin gerçekten güzel oldu. 
ğuna kani idiler ... Bu bir maze 
retse de ne acınacak bir ma· 

zeret ! 
Çocuklarımıza ııncak kendi· 

mizin de be~en~ceğimiz, zevkle 
okuyabileceğimiz, ş•irleri, yazıları 
vermeliyiz. Biliyorum ki çocuk 

bizim her hoşlandığımız kitabı 
anlıyamaz, ondan zevk alamaz; 

1 

U U ' Kapanmış gözleri.. 
K Ç K Feride bunun ma-
HIKAYE ( nasını çok iyi bi· 

liyordu . O bu sa· 

bah da Sıtkının dizine sarılarak 
yere oturmuş , gözlerini , güneşli 
bir gök yüzü altında , sıralanan 
da~iarı rörcn pencereye doğru 
çevirmişti . 

Doktor ümitler vermişti . Fa· 
kat o, bunlara inanmıyoı1iıı . Sıl· 
kı yine teselli veriyordu : 

- Emin ol Feride , gözlerin 
açılacak. Bana inanmıyor muı;un ? 

Zavallı Sıtkı , onu ne kadar 
hudutsuz seviyordu . Genç adam 
hazan , " Allah her halde bi7.i 
kıskandı ,, diye mırıldanıyordu . 

Daha evlendiklerinin ikinci sc· 
nesi, sevgilı kansının gözleri ka· 
panmıştı. Feride Sıtkıyı görmek 
mahrumiyeti içinde çırpınıyordu . 

Sıtk. ı karısının başını elleri 

<# 
=------------ ,Yazan 

T A N G 

- Sevgilim, dedi, Allah senin 
gö1.lt'tini hiç bir zaman kapalı 

bırakmayacaktır 1 
Etrafı karanlık gören baş , er· 

kcğe daha ziyade yaklaştı. Çünkü 
o, kocasının gözleriııin yaşlandı
ğını hissetmişti . 

Sıtkı, onu bir inandırabi\scydi. 
Kendini dünyanın en mes'ut in· 
sanı sayacak h. 

• 
Ağustosun geçtiği bir gündü . 

Feridenin bir çocu~u oldu. Şimdi 
Tanrıdan en büyük temennisi.yav
rusunu bir defa, bir dakikacık ol· 
sun görmekti : 

- Yarabbi, diyordu , ne olur 
yavrumu bir defa gözlerimle gö 
reyim de ondan 'iOnıa karanlık 

u N E R 

Geçmişini , köydeki hayatını 

düşünüyordu . Vaktiyle annesınio 
bir köyde bakımsız kalıp kör ol· 
masına lanet ediyordu. Şımdi bir 
kızın, annesinin günahını çekmesi 
haklı mı idi ? Acaba kocası şim· 
di bu kör haliyle onu yine sevi- • 
yor mu idi ? 

Büyük bir ıılırapla ı:;arıııldı ~ 

- " Çocuğumu kaybetmek , 
görmemek , hiç bir şey göreme
mek . . . Bu •)lur şey mi ? 

Mecalsıı. kalan zarif parmak 
)arını sa,larında gezdirdi. O saç 
\ar şimdi sanki birer dıkendi. 

Bu sırada yarıına kocası gel 
di. Ona diz1erine oturmasını yal~ 

ket göstermezdi . Fcridenin yü· 
zünde, parlak bir güzellık, ölüme 
yakl şanların huzuru vardı . 

- Kocacığım, dedi, beni hal! 
sev·yor musun, bunu bılmek iste-
rim. Ah ... bir kör lcııdın sevilemez. 
Ben öyle sanıyorum ld büyük 
karanlık evimize çöktü. Sıtkı sen, 
kör olmuş bir Ferideyi artık ne 
yapacaksın 1 ' 

Bu sırada Sıtkı fırlayarak ya
tağa koşmuş , yUıükoyun yatıp 
hıçkıra hıçkıra ağlıyoıdu. Yıllarca 
süren sabıı nıtık tükenmişti. O 
dadan sokaklara la$an bir sesle 
batırdı : 

-Allah bizi Kıskandı .Ve sonra 
kansına koşart-k onu kucaklad . 
bir kardeş sııffetiyle , doymazc~: 
sına öptü. Ve en büyük bir vaa
di haykırdı : 

- Ölünceye kadar birbirimi
zin kalacağız l 

ıçine aldı : çöksü~ ! 

--------------------.... ------------------.... """'--------------------------------------------------------------

vardı. Sıtkı za en onun her şe
yine itaattan başka bir hare· 

Müteveffa avukat fı 
turlu ruhuna' Salı günü 
ıonr• Ulucamide Mcvluda 
vi kraat olunıcağından 

mu ıevtnlerin teşrifleri· 



orj vı nın 
eni nutku 

sahifeden artaa ) 

tde sosyal düzenin yeni· 
11llasını temin edeceA-iz . 

it nı ılletimin ve orduları-
e- ldırlığı değil, ıivil kuv· 

~•lrşması da uferi mü
~ılnıaktadır . Buna itime 
dır 

~trde ıtır imtihanları 
ttçiren milletimin zafere 
•dı vardır . Ticır t t ve 

ttınileıimizin yaptığı kıh 
lır tarihe an'anevi ru 
•kscttirmi,lerdi . Mille· 
llıukavemeti dost devlet· 

' rt•nlığını mucib olmuş· 
Gınetimin Amer ıka ile 
ti bundan daha ~ ami· 
z. 

lrıcrika ki, ıittilcçe ar tan 
bize en bü) ük yardımı 

tıdır. Bugünkü imtihanı 
bitirrcctimizc eminim E· 
İzin Cenahı Hakkın hi 
nıazhar olmasını Al· 

diltrim ,, 
ikinci nutku Lordlar 

ltnda bir Lord tarafın· 
rınıuştur. Nutuk ıudur: 

ltncden fazla bir zamın
hıva kuvvetluim·z hür

dıvasını müdaf u etmiı
• Milletlcrioı; deniz , karı 
Qırı her darbesine muka 
ttıncktedirler. 
•zca ve cebrü ıiddetle 
•tı istila edilen memle· 

' hükumetlerini , buraya 
;lttklc müstevliye ayni 
~ Unda \'Urr catımız dar 
11\'vttini göstermiş olu· 
Bu millrtlerin orduları 
~crıbu harb tfm« ktc 

J 

lelcetimi1; Mısır ve Tür· 
Yaptıtı ittifaktan çok 

törrnüştür. Amtrika Bir 
devletlerinin bahriyemize 
d SQ torpido muhribi bize 

b' Oatlutunu anlatmaktadır. 
~hıerikıya kiralıdıtımız 

•ahilindcki iisltr tota· 
ilt rlemcsini menetmiş· 

l<aybolanlarla mukayese 
bu pek küçük bir şeydir. 
~athiue'ııün getirdiği fÜp· 
·k !htiyrır çapkın bunlan 

ıçin evine gitmişti. 

Cltiş 

~ bize, onun te.krar niçin 
İ~ah edemez. Hakikaten 

bir iş yaptınız, tcbrike li
fakat heyhat ki bu, vazi-, 
rncz. 

Şarki fngiltere 
bombardıman! 

Londra : 22 (a a) - Hava ve 
emniyet nezaretlerinin tebliğin· 
dt, lngiltere üzerinde düşmanın 
küçük mikyasta hava faaliyeti 
oldu~u bildiriliyor. Gruptan ie 
ce yarısın4 kadar birkaç düşman 
tayyaresi şarki fngilterenin bir 
kaç noktasiyle cenubi lngiltere 
de biril-ıirinden çok uzak mesa· 
fcde bulunın dağınık yerlere bir 
kaç bomba atmıştır. Az basar 
olmuştur. Bu sabah erken hava 
faaliyeti daha geniş mikyasta o· 
l1rak tekrar başlamıştır. Hücum 
larda vukubulan basar da azdır. 
f nsanca pek az zayiat kaydetmiş
tir. 

Metaksasın Yunan 
milletine müjdesi 
Atina : 22 (a.a) - Yunan 

başvekili general Metaksas, bu 
gün, Yunan erkanı harbiye bina· 
ıının balkonundan Yunan mill:!
tine hitap ederek Görice zaferi · 
ni müjdelemiş ve dcmıştir ki: 

"-Nihayet Yunac süngüsü 
İtalyan kıtalarının mukavemtti
ne 2:\lebe çalarak Göriceyi iotal 
etmiotir.,, 

Bütün kiliselerde Çanlar ça· 
lınmıı, her tarafta şenlik toplan· 
tılari yapılmıştır . 

Yunanlıların Görice 
zaferi 

( Bil"inci sahif cdea arta• ) 
zar:':'lar husule getirmiştir. Tiran
da hangarlarda ve hava meyda
nının diğ'er binalannda mühim bir 
yanğın çıkmış ve büyük hasarlar 
vuku bulmuştur. Bir hangar tama
men yıkılmıştır. Pilotlar bu akın 
ların tam bir muvaffakıyetle neti-
celendi~ini beyan ediyorlar. 

Atina : 22 ( A.A.) - Başku

mandan Papagos yakın şarktaki 

lngiliz hava kuvvetleri kumanda
nına telgraf çekerek Yunanistana 
yaptıkları büyük yardımlardan do
layı teşekkürl•rin bildirmiştir. 

Roma : 22 (A.A.) - 168 nu
maralı ltalyan tebliği : Muhasa
matın bidayetinde Yunanistanla 
Görice Arnavutluk hududu boyun
ca müdafaa vaziyeti almış olan 
ve iki fırkadan mürekkep bulunan 
kıt'alarnmız on bir gün mücade· 
leden senra Görice şehri garbinde 
bir hatta çekilmiş ve Görice tah-
liye edilmiştir. Bu müddet ' zarfın
da şiddetli çarpışmalar inkişaf et
miştir. Zayiatımız mahsüs derece 
dedir. Düşmanın zayiatı da mah
süs derecede ve belki daha fazla
dır. Takviye kıtaatımız yeni hat 
üzerinde tahaşşüt elmektedir. 

----- Gece 
rar var. 

Hastanedeki doktor taraf andan 
anlatılan Maıhieu'nün son liÔ7.leri 
kafasının içinde dansediyordu. 

- Mösyö Pcllemart'a önce
den haber vermek... Neyi haber 
vermek ? 

Bunu yüksek sesle söylediğine 
kenôisi de şaştı. 

Komiser onun tesiri altında 

kaldı ve cevap verdı : 

- Ah evet Mösyö Pellemarl'a 
mallarını tanıması için haber ver
mek lazım . Fakat, bunu yann sa
bah yapacatız dostum. 

Dışarda karlar düşmete baı
lamıştı. Ducolin titredi. Pardesüsü-

Çörçil .dün bir 
nutuk verdi 
Londra : 22 ( A. A . )-Baş 

vekil Churchill bugun Avım 
kamarasında kralın nutkundan 
sonra ~evap olarak şu nutku söy 
lemiştir: 

,. Bugün harp vaziyetinden 
bahsetmezsem Avım kamarası 

beni mazur görmelidir. Akde
nizde iki harp olmaktadır. Her 
ikisi de bizim için ıyni ehemmi
Y "ttedi •. Adetçe çok üstün olan 
düşmana karşı Mısırı ve Süvey
şi müdafaa etmek evvelce zor· 
du. Bugün iıe istila kuvvetlerine 
kar~ı koyacak vaziyetteyiz. Yu· 
nanistana elimizden a-elen yardı· 
mı yapıyoruz. 

Bizden söz detil icraat beklen
mektedir. Milleti alakadar eden 
meseleleri Avım kamarası dik 
katle takip et ntktedir. Bomba
lanan sarayından kalkıp Avım 
kam uasına gelen ıevgili hü· 
kümdarımız bize sevinç vermış· 

ti r 

!RADYO 
23.Xl.940 Cumartesi 

8.00 Prog-ram, saat ayan 
8.Q3 Müıik: Hafif proıram 
8.15 Ajans habeıleri 
8.30 Müzik : Program 
3.50/ 

9.00 Ev Kadını - Yemek 

13.30 Prorram, Saat ayarı 
13.33 Müzik: Zeybek havaları 
13.50 Ajans haberleri 
13.05 Müıik: Köy Türküleri 
14.20 Müzik: Riyaseticumhur bd. 
15.00 At Yarışlan tahmini 
13.20/ 
1-(.()() Müzik : Hafif şarkılar 

18.00 Pro2'ram, saat ayarı 
18.03 Müzik : Radyo Caz 
18.40 Müzik : Sahil havaları 
19.00 Konuşma (Günün meseleleri) 
19.15 Müzik : Saı 
19.30 Saat ayarı, ajans 
19.45 Müıik : Fasıl heyeti 
20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Şarkılar 
21.15 Konuşma (Bibliyoğnfya) 

21.30 Müzik : Radyo orkestrası 
22.30 Saat ayarı, Aians 
22.50 Konuşma (Kısa dalga) 
23.50 Müzik : Dans 
23.25/ 
23.38 Prorram ve Kapanış. 

Hayati. Tedbirler 

1 

ASRİ SİNEMA 
SUVARE B u A K ş A M MATl~E 

8.30 . 2.30 
Şaheser serisinden bir inci daha sunar 

Parisin büyük müzikhalinin muhteşem dekorları arasınaa 
geçen hissi ve müessir bir aşk macerası 

--Z--=- A-:=Z A --- - -
1 BAŞROLLERDE 1 

Claudet Colbert ( Herbert Marshall 

BiR GENCiN HA YAYI ~~§§~ BiR KADlN KALBİ 
Dünyanın bütün lisanlarına tercüme edilen ve Fransız 

Tiyatro Aleminde büyük muvaff akiyetler kazanmış 
olan bu şaheser cidden şayanı tavsiyedir. 

ilaveten : Umumi istek üzerine 

Görünmiyen adam 
aramızda 

Fevkalade etlenceli, son derece srüldürücü komedi 

DIKKA T : Sinema tam sekiz otuzda ZAZA filmile başlar. 

Bugün Gündüz Matinede Son Defa Olarak 

ASKIN SESİ - Görünmiyen adam aramızda 

1----~- f Pek Yakında 1 HQNQLULÜ -Bu-.. tu-.. n-H_o_n-ul-un_u_n -1 

artistlerile 
Parlomento bu harbin tesi 

riyle bu kadar mücadelelerden 
sonra elde edilen hürriyeti al· 
mış!la da, buru yine eski haki
mine verecektir. Gittitimiz yol 
üzerind" maruz l:.ulundutumuz 
tehlikenin en karanlık noktalarını 
sizeınlattım. Çünkü h1kikat bi· 
zi zaft>re götürecektir. 

( Birinci aay f adan artan) 
sokaklarda gördütümüz manzara 
bu işin layık oldutu ehemmiyetle 
telakki edilmediğini anlatıyordu . 1i ~ ~=~~~~~~~~S~~~~~~~~~~~~~-
Dükkanlarda, matazalarda lamba- -

Bu harp tam silihh Alman· 
ya ile yarım hattı dörtte bir ıi

lahlı Sritanya ile yapılmaktadır. 
Bu harbi o kadar f~na bışarmı· 

dık. Maddi üstünlütümüz Ame· 
rika Birlt şik devletl~rinin yardı · 
mile az zamanda temin edilecek· 
tir, 

Karadağda düşen 

İngiliz tayyarecileri 
Belgrad: 22 ( A. A. )- Bir 

lngiliz bombardıman tayyaresi 
fırtına esnasında Kaı adığda Ban 
logrıd yakınında dıtlara düş
müştür , 

Karıdatlılar ölen üç lngiliz 

tayyartcisi ile bir Amerikalı ı•

zetrcinin ctnazelerini takdir ve 

tazim ile kaldırmıılar ve alay 
geçerken 45,000 datlı yolları 

doldurmuş, alayın üz~rinde Yu 

goslav askeri tayyareleri uçmuş 

tur. Cesetler kiliseye top araba· 
sı üzerinde nakledilmiştir. 

larin renkli uçurtma ve clişi kağı
dı ile maske edildiA"ini gördük. Bu 
çcfit ma~keleme ve karartmaların 
hiç bir şeye yaram1yacağını ve 
sık sık yenilenmesi li7:ımgeldi~ne 
sröre hiçte iktisadi olmadığını bil
menıiz lazımdır. Yapacatımıı mas
ke ve karartma $ekilleri esa~lı 
ve zun müddet dayanacak bir 
mahiyette olmalıdır. 

Bu işte alakadar makamlara 
da düşen bir vaıife vardır: Halkı 
tenvir etmek ve ona ne yapaca 
cağını öğretmek. 

Bu kadar hayati ve ehemmi· 
yelli tedbirleri acı tccrühelerin 
derslerine ihtiyaç kalmadan tam 
ve zamanlnda almamız her hade 
daha doğrudur. 

Nevzad GUven 

Adananın memleket 
hastahanesi meselesi 
(Bil"inci '"bif eden artan) 

çen Adana !leyhatları t<ına .. ında 
bu İJ için Uç milyon lira lazım 

geldiğine ve hA~tabantnin de 500 , 
yataklı olma.sana, hu çok them· 
miyetli mettlenin Uzeriod4" dul"ul · 
dutuna i~uct buyurmuılal"dı. Bu 
tAkdil"de mevcut pl"ojeoiıı tadilata 
uğrayacağı ve hastahanenin Adana 
husus! muhascbtSi tal"afından yap· 
tırılamıyacak kadar buyuk çapta 
bir mahiyet aldığl anla~ılmak.tadır. 

İtalyanların çölde 
mühim zayiatı 

Kahire : 22 ( A. A. ) - in . 
giliz karargahı tebliji: 19 Ttş 
rinisanide ileri müfrezelerimiz· 
den biri tarafından hılyanlarla 
y•pllan çarpışmada hafif zayiat 
mukıbilinde beş ltılyın tankı 
ile iki kamyonu tıhrib edi!miı ; 
diger altı tarıkı da themmiyttli 
surette hasara uğratılmıştır. iki 
kamyon bir miktar top ve diger 
malzt me ittinam edilmiştir. Bun 
dan başka on ltalyınla bir Lib
yalı esir alınmıştır. 108 düşman 
askerinin öldütü kat'i olarak 
tesbit o'unmuştur. Südanda Gal· 
!abat bölgesinde bir Jngiliz dev· 
riycsi adetçe faile bir düşman 
duriycsine thtmmiyetli zayiat 
verdirmiştir . Digtr cephelerde 
kayda değer hadise yoktur. 

Bıçakla tehdit 
Durmuş oğlu Mustafa Şahin 

adındı biri eski bir husumet yü 
zünden Haan oğlu Mustafa An 
lar'ı bıçak teşhir suretiyle tehdit 

1 
ettiğinden bıçakla suç .üstü ya · 

kalınmıştır. 

Bekçi.sinin Esrarı ----
YAZAN 

Claud Aacaln 

nün yakasını kaldırdı. 

Tefrika 
12 

Haller civarındaki, her vakıt 

g'İtliği, küçük lokantaya dotru 
yola koyuldu. 

- ıv 

MUzlkhol Artisti 

Günler geçti. Hayat normal 
şeklini aldı. Mücevheratçı Pelle
mart kapılannı tekrar açtı. Mal 
sahibi stokları yeniledi, vitrinler
den tekrar zenginlik taşıyordu. 

Kasa mükemmel işliyordu. Her 
hana-i bir saatta açılmak istenirse 
büyük bir gürültü çıkarıyordu. 

Tabii bu şekilde hırsızlık imkan-

sızdı. 

ÇEVİREN 

Sami Gökau 

Gece bekçisinin ölümü üu
rinden günler a-eçmişti. O zaman
danberi bu iş kimseye verilme
mişti. 

Araştırma işi devam ediyordu. 
Ducolin şimdi en ufak bir mallı 
mat vermiyordu. Vaziyete göre 
hiç bir neticeye varamamış ve hiç 
bir şey de keşfedemiyecekti . 

Polis esrarın içinden bir türlü 
çıkamıyordu. 

Maıhieu kapıcıya bir kaç da 
kika yerine kalmasını söyliyerek 
çıktıtı zaman eli boştu. Bir tabla 
üzerindeki mücevherler ise asgari 

bir büyük valizi doldurabilirdi. 
Nasıl olur da bütün kasanın muh 
teviyatı götürülebilir. Hakikaten 
Mösyö Pellemart' ın odasından bir 
valiz çalınmıştı , fakat, onu kim ve 
nasıl götürebilmişti ? 

Diğer taraftan bekçiyi sevke
den şeyler de kabili izah dcA-ildi. 
Ducolin için bu, mahir bir hırsız· 
lık vukufiyle bir beceriksizlik ha· 
litesi idi. 

Mathieu'nün patron gelinceye 
kadar bekleyip o gelince izin alıp 
evine giderek hadiseleri orada 
·beklemesi lazımdı. Bu vaziyette o 
hiç itham edilmiyecek, orays sak· 
ladıtı mücevherat aranılıp bulun· 
mıyacaktı. Belki de onu daha es-

Amerikadaki harekat 
Adtn : 22 ( A . A. ) - Bir 

lngiliz avcı tıyyareıi bir ltalyan 
bombardıman tayyaresini alev 
ler içinde yere düşürmüş ve 
mürctte >-atından olan bir albay, 

bir ktmen ve bir telsizci esır 

edilmiştir. Aden halkı tayyarenin 
düştütünü seyretmPk ıçın ııtı 
naklırdan dıtarı fırlamışlardır. 

Esrarla yakalandı 

K"dir oğlu Tevfik Yıldırım 
adındı Liri üç gram otuz santiı 

ram rsrarla yakafanmıştır. 

Zayi askerlik vesikası 

Çatalca askerlik şubesinden 

aldıtım terhis tezkeremi zayi et· 

tiiimdt>n yeniıini alıcatımdın 
eskisinin hükmü olmadığını ilin 
ederim. 

311 do~umlu Zekeriya Akif 

O. Hasan pekkoçak lıtanlul Oı 
küdar Solak Sinan mahııll~ıin· 

den 12517 

rarh bir yere nakle imkan bula· 
caktı. 

Sonra bu esrarengi7. sabah 
gezintisinin mühim bir istikameti 
olması lazımdı . -· Ducolin kendi 
kendisine sordu; eğer Mathieu ani 
bir vicdan azabı ile sıkılmışsa 
böyle gayri melhuz bir intihan 
intihab etmezdi. Fakat, niçin int i
har etsin. O vakıt akla daha uy
gun gelen şekilde kendisini ada
lete teslim eder ve her şeyi itiraf 
eylerdi. 

Lafayet soka~ını inerken o 
bütün bunları düşünüyordu. Ôğle· 
den sonra dinlenmek için küçük 
bir kır gezintiı;i yaptı. O gün pa· 
zardı . Şimal istasyonuna Qıkmıştı. 
Rişar caddesine giden gölgeli bir 
küçük yolun yüksek bir noktasına 
çıkınca büyük bulvarlara yetişmek 
için kestirmeden gitme~e karar 
yerdi. 

Bir kapının önünden geçti. 
:Burası büyük müzikhol artistleri
-nin çıkmakta oldutu bir yerdi. 

- Sonu var 1 
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• • • 1 GAZETE ve MATBAASI i 
1 TürksÖzÜ G t • • Okuyucularına, dünyanın her tarafında : • aze esı •. vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. • 
• ==========:::::::::==:===:::=::::::===:=:: • • • • • : ------::==:::::::::==::===:==:::11•================~--- ! 
1 : 1 k Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha- • 

• Tür sözü Matbaası : rita, BilUınıım Matbaa İşlerini Türkiyede • 1 ınevcut matbaalara rekabet eder derece- : 

• de tabeder. • 

1941 Modeli TELEFUNKEN !! 
1941 Modeli GAROD bataryalt 
~....-..----""""'..,,,......~-------w--...-.--,....,,.,-......--.,.,... 

Taze 
ve 

Radyolarımız gelmiıtir. 

Avrupa ve yerli anod bataryalarıdl1ı 
2 voltluk radyo akümülatörlerimiz 

her zaman mevcuttur. 

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

IŞIK TiCARETEVi 
Asfalt Yol, Burduro~lu fabrikası civarı No. 71 

Telefon : 80 - T elgr:af : Işık - Adana 
12'499 5-i 

d 

sı 

. ıni 
lllricc 1 • 

• --~=============·==========~-- • . ~ . 
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ıl TERZiLERE 
afi 

61üın 

! iFtnırl!<~©>~lY <CüOt kn~mn : : . - : 
İ Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) ! 
1 Mücellithanesinde Yapılır. ! • • ·~ ......................................................... :! 
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TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Banka 
Kuruıu, tarihi : 1a88 

Sermayesi: 100.000.0.00 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka 1 1 . muame e trı 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Zııaat Bar hsınd:.ı kun huılı \'e ıhbaı f h 1 • 517 tasıı rı u esap arına 
en az 50 !ırası bulunanlara senede 4 d f k 1 1 

k , .1 dk. 1• ea çc ıece" 
ura ı e aşağı a ı p ana göre ikram· d ,. 1 1 kt 

ıye aıs• ı aca ır. ! Adet lOOO Liralık 4000 Lira 
,, 500 il 2000 

4 " 250 ,. 1000 
40 100 

100 .. 50 il 4000 

il 

" 
" 
il 

• 
iŞ BAN 

üçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye p ı an 1 

KEŞIDELER: 

4 Şubnt, 2 Mnyı~, 1 A~ustos, 3 lkiııcitr~ı in 
tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 AJct 2000 ,Liralık 2.000 Lirıı 

a 
" 

1000 
" 3.000 

" 2 " 
750 

" L.500 il 

4 " 
500 

" 
2.000 il 

et 
llıı.ıv 
'1Ulctl 
~i b 

Pamuklu Hırka Diktirilecek ~;;et 
bak 

Seyhan t ızılay Cemiyeti Y arduncl ~'rŞis 
dııy 

komitesinden: iccn 
ilden 

Bez ve pamutu hükumetçe tayin edilen fiyat üzerinden teır Çalı 
edilmek şartile askerlerimize hediye olarck nümunesine röıc bebl' sa 
adedi 77,5 kuruştan külliyetli miktarda pamuklu diktirilccektir. töı 

Bu pamukluları dikmek istiyen terzilerin Kıttlay merkez binısıO" an 
daki komitemize acele olarak müracaatları. 1250'4 5-S •.. b 

"'lltet 

·---------------~-------------------------
ilan 

Sey ıan Orman Çevirge Miidürl iiğü ndett: 

Orman Emvali Satış hanı 
1 Mikdııı Muhammen vahit fiyıtı !:.~ 

Cinsi Krntal Lira Kuı uş Lira ~ 
Çam enkaz odunu 17 430 ll 2091 6a 

1 - Seyhan Vilayetinin Karaisalı kazası dah;linde Aunutld 
Q:uk ormanından 17430 kenbl çam enkaz oJuııU satışa çık•rd 
mıştır. 

2 - Satış 3-12-1940 günü sıat 11 dı Q, Çevirı~ 

dairesinde artırma ile yapılacaktır. 
3 - Beher kentalinin muhammen fiyatı 12 ku u~tur. ~ 
4 - Şartname ve mukavelename projeltri Orıııan Umum Mii' 

dürlü~ünden ve Karais1lla Orman Bö~ge Şdliğiu eove Karıil•lı 
Orman Bölge Şrflitinden alınır. 

5 - Muvakkat teminat 156 lira 87 kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 12466 17 23-27 - 1 

it, 

ilkik 
~u 
y 

120 ,, 40 " 5000 
160 " 20 il 4800 ,, 8 " 

250 
" 

2.000 ,. 
100 1 1 

1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

" il 3200 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir Sl'nC içinde 50 li. 
radan aş~ğı dü~miyrnlere ikı emiye çıktığı takdirde ) üzde 
20 f zlasıle verılecektir. 

Kurala~ senede 4 dda, 1 Enliil, 1 Bir.ir:ckanun, 1 Matt 
v~ 1 Hazıran tarihlerinde çekilecektir. 

---------------------------------
ilin 

Adana Öğretmen Okulu Müdür
lüğünden: 

Alınacak işin 
Mctrtsi Numarası M h u ammen bedeli 

M. 
Teminat Cinsi 

Kuru~ Lira 

Lacivert kumaş 350 - 400 510 650 195 

Okulumuzun talel: eihtiyacı için yuka d · f ı r a cms ve cvsa ı yazı ı 

kumaşın 14 I 11 I 940 tarihindtn itibaren onbeş gün müddetle 
eksiltmeye konulduğu, 

85 il " 
3.500 il 

80 ,, 50 
" 4.000 ., 

300 
" 

~o .. 6.000 ,, 

Türkiye lş Bankasına para yatırmakla yallnı1. para biriktirmiş 
olmaz, aynı zaınanda talihinizi de dcneıııış olursıınu1~ 

77 ,5 kuruştan pamuk
lu hırka yaptırılıyor 

Vatansever Y urddaş ! 
Sen sıc11k yuvanda rahat rahat otururken, sana bu rahat ve 

huzuru temin eden kahraman askerlerimize senin en büyiik hediyen, 
onu zalim soğuklardan koruyacak. hediye edeceğin pamuklu hırkalar 
olacaktır. 

BUNU KOLAYCA ve TEZCE temin etmek için <le 1 

Seyhan Kmlay Cemiyeti Merkezi YARDIMCI KOMiTESi namile 
teşekkül eden Komitemiz, Orduca kabul edılmiş olan TIP üzerinden 
bir pamuld J hırkanın beher adedini [ 77 ,5 ] kuruştan yaptırmayı te-
min elli. Kat'i ıhalesinin 29 I 11 I 940 cuma günü saat ı 5 te Maarif 

Müdürlüğünde top1anacak komisyonda yapılacağı, 

Taliplerin 2490 sayılı kanun 2, 3 üncü maddeleri mucibince 

gerekli vesaikleriyle ve %7,5 teminatlarilc l irlıkte ıhale günü 

Onl kc m's/n ÜrHatJaıı İ an o'ur ur. 

24811 

Yaprıcağın hediye miktarını bu kıymet üzerinden hesap ederek 
ayniyat makbuzu mukabilinde.Seyhan Kızılay Merkezindeki Komitemiz 
Veznesine seve seve vermek için acele et Vatanse~er Yurddaşj' 

5-5 12490 Seyhan Kızılay Merkezi 
· Yardımcı Komitesi . 

14-17-23-26 


