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Korunma kanunu tadilatı 

11 Nluhtekirlerin cezası . 

daha çok arttırılıyor 
~KADARLARIN D9Ş0NCESİ İSTENDİ 
RICE ZAFERi 

Newad GtJ\'EN 

aksızlık ve zincir karşı
sında kükreyen Yunan 

, rnilletinin mukaddes is-
, l;ııicede ilk zafer tacını giy· 
~li ve milli namusu uA"· 
Olümij tercihte bir an bile 
etmemiş olan Yunanista-

llıııvaıfakıyeti hürriyet aşıkı 
Uletıerin de ufcridir. Bü 
· boyunca gasip ve zalim 

k ~c karşı doima isyan et
tct duymuş olan Türk 
hakkın ve hürriyetin bu 
ltŞısında dbeıte en derin 
~lıYmuştur. · 

11
Ctnin strattjik dc~eri, do· 

illdcnbcri burayı müdafaa 
Çalışan ltalyen kuvvetleri
sayılır mikdan ve ehem· 

:Ö'l. önünde tutulacak olur-
nasıll' ilan ordu~unun ka:zandıkı 
- S t belkide netice üzerinde 

~~Utctte müe!lsir olacak bir 
lt, 

~kika, İtalyan ordusunun 
Öu mağlubiyetle mesele 

, Yunan - ltalyan ihtil.Uı 
11 ' ar lehine hall•dilmiş detil-

)arıın elinde daha çok bü
Dctler ve geniş imkanlar 
aha büyük çapta ve mü
tcşcbbüsler yapması bek

Sonra, şu noktayı da 
lıyız ki ; ltalyan dikta· 

l İdare edilen bir memle· 
~~llıleketin mukadderatına 
arı rejimi yenidir. Ve bü

~t tarafından tamamile be
~ış, sevilmiş değildir. Kat'i 
~ k bir muvaffakıyetsizlik 

il de rejimin de prestijini 
bir surette sarsabilir . 

~darbe de olabilir. Bunun 
~ ftatyanın bu maceradan 

lay vaz ieçmiyece~ine, 
- 1 ~~ haysiyetini kurtarmata 

lla hükmetmek lazımdır. 
bu zafer her şeyden 

• Yan ordusunun mahiyeti · 
ille kabiliyetini tamamile 
koyması itibarile çok 

tUj olduA"u gibi, Yunan 
11 ıaten yüksek olan ma

büsbü tün takviye ede-

tr t bıı arartan, eier Yunan 
b ilk ve değerli muvaffa· 
h aşka taraftan ltalya lehi 
lılac.ak bir müdahaleye 
takmadan faydalı bir 5U· 

~ar edebilirse, ltalyanın 
d rıraki muhtemel teşeb· 
llha çok güçleşmiş ve 

olacaktır. Bugün Yu
Unun aldığı neticeler ise, 
itte! teşebbüslerin de er 

•. aleyhine olaca~ı ümidini 
}'ettedir. 

.bu hüküm ve faraziye· 
•le Yunanistanın başbaşa 
düşünüldüğü takdirde 
sürülebilir. 

~ .A.lmanya, mihver orta· 
/ı ~alkan yarım adasından 
~ neticelenebilecek bir 
~? <ı bırakmağa razı ola
IS \unu hiç zannetmiyo
Clt~ın Arna·vutlutu terk 

'. '-ı~· harp meydanını terk 

1 lt'\~rp harici olması de
tltltı •nın Arnavutluktan 
}'crıcl!~. lngilterenin Arna 

b811fıb,!ltıesi demektir. Arka· 
~'lrı•rı\1 h.arici olmuş bir 

t.,,,, ~ılterenin Arna
Uçuacu sahifede ) 

Ankara~ 23 C:Türksözü muhabirinden )- Hükumetimizin iördütü 
lüzum üzerine Mim Korunma kanununda tadilat yııpıcatı malumdur · 
Aldı~ım ma!imata:göre , kanunun:hazı:maddelerinde mühim deA'itik
likler olacaktır. lhtikarla mücadele tedbirleri a-enişliyccek ve bu arada 
cezai hükümler de azami derecede arttırılacak lır . Diıer:taraftan Ti
caret Vekalet imiz bu hususta alikadarlara :mühim biı emir teblia et· 
miş "e kanundd değiştirilecek maddelerin:alaca~ı yeni şeklin ne ol
ması icabetıi~ine dair noktai nazarlarını ~orn.uşıur . Hükumet , yurd· 
daşlann hususi ve umumi menfaatlerini her tesire karşı azami dere· 
cede koru mata kat'iyetle azmetmiş bulunmaktadır. 

İngılis ıalıillerine aaplanan bir Alman tayyaresi 

Yugoslavyayı 
istila planı 

Şayialar dolaşıyor 
Londra : 23 (A •. A) - Oeyli 

telgraf razetesinin Balkanlardaki 
muhabiri bildiriyor: 

Almanyanın Yuıoslavyayı is· 
tilası için Alman başkumandanlıtı 
askert ve diplomatik ha:mlıtını 
bitirmiştir. Bu harekeıin çok ya
kında başlaması bcklenılebilir. 

Buliarlar ve Macarlar ayni 
harekete iştirak edeceklerdir. Hat
ta Hitlerin, Oalmaçyayı ltalya}a 
verdikten sonra Bulgar ve Macar· 
lara da Yurosl1Vyadan paylar 
verece ti düşünülebilir . Bul,.aristan 
şimdi Esreye çıkmak için Yuna· j 
nistan aleyhinde : ,iddetli neşriyat-, 
ta bulunuyor. Fakat ılk kurban 
Yugoslavya ıeçilmi,tır. 

lngiltereye 
saldırışlc.r 

Londra : 23 ( A. A. )- Havı 

nazaretinden : Dün iece yapılan 
düşman hücumları başlıca merkez 
bölgesinin garb mıntakalarına tek
sif edilmiştir . Çıkan yaniınlar 
sür'atle söndürülmüştür • Oldukça 
insan zayiatı vardır : Vukubulan 
maddf~hasarat en ziyade evlere, 
ticarethanelere , husus! mesken
lere inhisar ' etmektedir. 

Londra : 23 ( A. A )- Lon
dra mahfilleri , Almanların uzun 
menzilli toplarla dün öA-leden son
ra Londranın cenubvıarkisinde 
bulunan askeıi hedefleri bombar 
dıman etmiş olduklarına dair ya· 
n reamf Alman ajansıoın vetmi~ 

old1ı1~u haberi kıt'! surette tek7.ip 
eylemekte ve böyle bir bombar· 
dımandın kat'iyen haberdar ol
mad,klarmı bildirmektedir. 

Türk- Romen ticar.et 
paktı müddeti bitti 

ALAKADARLAR TALl'\1AT ~BEKLiYOR 

Romanya üçlü 
pakta girdi 
Berlin : 23 ( A . A. ) - Ro · 

manyanın da üçlü pakta iltihakı 
fluiii Sertinde imza edilen bir 
protokolla emrivaki olmuştur. im
zası tarihinden itibaren meı 'i olan 
bu protokol Almanya namına ha
riciye nazırı Ribbentrop , ltalya 
namına siyast şube şeflerinden 

<>rta elçi Butsi , Japonya namına 
Berlin büyük elçicıi Kurulu , Ro-
manya namına Antonesko taraf· 
laı ından imza edilmiştir . 

Moııkova : 23 ( A. A. ) -
Ponatis ekspres , isimli Alman 
gazetesınin ifadesine göre Maca
ristanın üç devlet paktına iltiha 
kının Sovyetler Birlitine işbirli
ğinin tam tdsvibiylc yapılmış 
oldu~unu bildirmektedir . Tas 
ajansı bımun hakikate katiycn 
tevafuk etmedi~ini bildirmeA-e me
zundur • 

lstanbul : 23 ( Türksözü mu

habiri bildiriyor ) - Bir sene 

müddetle mer'iyet mevkiinde bu-

lunan eski Türk - Romen ticaret 

anlaşmasının müddeti bitmiştir. 

Yeni anlaşmanın mer'iyet 

mevkiinde oldutuna dair şehri

mizdeki alikadarlara de dün ak
şama kadar hiçbir maJftmat i'Ci• 
memiştir. 

Bu: husustaki tebliiatın bu

iÜnlcrde: i'Clmesi bcklenmıktedir. 

'F · ransız - Alman paktı 
Bertin : 23 ( a.a ) - :Alman 

ekonomi nezaretinin beyannamesi 

Alman - Fransa arasında, Fransa 

ve Fransa müstemlekelerine şamil 

olmak üzere b•r Kliıini anlaşması 
akdedilditini bıldirmektedir. 

• 

lTALYA'DA 
AZiLLER 
Musolini büyük 
gayret sarfediyor 

Londra: 23 ( A. A. )
itimada dejier bitaraf 
kaynaklardan alman ma· 
IOmata !1 göre , Musollnl 
lt•lyanm f&reflnl kurtar· 
mak için Yunanblara 
kar•• harbeden kuvvet· 
lerl toplamak Uzere bU· 
tUn gayretlerini sarfet
mektedlr. Elll altmıf ka-

dar yUksek rUtbell su· ı 
bay Muaollnlnln •m.rlyle 
azledllmlftlr • · 

Kazanç 

Askerlerimiz için 

Adana Halkevinin 
güzel bir kararı 

BÜYÜK BİR MÜSAMERE TERTiBi KARARLAŞTI 
Yurdumuzun her köşesinde 

askerlerimize kışlık hediyeler top 
lanırken Halkevimiz idare heyeti 
de güzel bir karar vererek bu sa
hada vazife alınış bulunmakta:
dır. Bu karara göre Evimizin te m-

sil ve~ ar şubeleri elemanları müş 
terekcn, duhuliyeli bir müsa mere 
verecekler ve bu müsamerenin bü 
tün hasılatı, askerlerimize kışlık 

( Geri~i ikinci ~nhi fedc ) 

vergileri 
Yeni yddan itibaren ahnacak 

vergi nisbeti kararlaştı 
Anltara : 23 (TUrlufö:U Mu

habirinden) - "\1ali.}'O n lkti.at 
V eaAletlui gayri safi ir&d Ur.e

rinden •ergiye tabi kaunç •er· 
giıı; mukelleflcrinin 1'.anao muci
bince ml\halli ticaret odaları Teya 
belediyelerce tayin olunan •ergi 

nisb~tltrini te~bit etmiştir. 1941 
yıhndan itibaren memleketin b.er 

tarafında mukclleflerden &f•Aıdaki 
nisbetler U:ı;erinden kazanç vergisi 
alınacaktır: 

Toptan, perakende u· d"•isi 
alır satanlar yUzde 40, araba ta· 

• 
mircileri yUzde 20, çivi sahc,Iarı 

.yuade 30, boncuk, kUpe ve emsali 
satan sergiler yüzde 25, çıkrık ve 
çalkar makinesi i~letenler yUzdc 

25, makine ile çorap doku_yllp sa
tanlar y uzde 40, bulguru k"pe· 

ğindeo, çeltik ve palamutu kabu· 

lundan ayıran iptidai sana,Yİ te· 

sic:atı yuzde 20, perakende kuru · 

tulmu;ı veya yaş deri alıp satan
lar ;yusde 40, e~ki elbise alıp u· 

tanlar yUzde 30, fındık kırma 

yeri işletenler yUzde 25, fmdı~' 

kabuğundan a_yırmakla iştiaal eden 

n fabrika raabiyetinde olmı_}·an 

yerler ,}'U&de 20, ıazete bayileri 
yUıde 20, hayna alıp ahırda bea- ı 

liyuek sataolar yUzde 30, doku• 

macılıta mUteallik lıazır yun •• 

pa•uk ipli~ satanlar y~zde 30, 
keçe yapıp satanlar yUzde 20, 

şapka •• kaodııra kalıpçıları · yUz 

Ankıra • :"23 ( A. A. ) - 7 
Ttşrinjsani Sovyet millr bayramı 
münasebetiyle ismet :tnönü ile 
Kalenin arasında tebrik ve te
şekkür telireflan taati edilmiştir. 
Bafvekilimiı ve Saracotlu ile 
Molotof araaında da tebrik ve 
tefekkür telgrafları taati rdilmiş 
tir . 

• Sofya : 23 ( A. A. )- Hu!iar 

kıtaalının rüya Türk ve Yunan 
bududlarında toplandıtı ve Bul-

ıar hükumetinin Yunan hükume· 

tine bir nota vermek niyetinde 

olduğu hakkında ccnebf ıuete· 

!erinde çıkan haberler kat'iyen 
asılsızdır . 

• Cenevre 23 ( A. A. ) - Vi-
şiden bildiriliyor : Fransanın Su
riye Fevkalade Komiseri yerine 

eski Paıiı Poli!I Müdürünün tayin 
edileceti Fransız siyasi mahfille
rinde 5Öylenmektcdir. 

de. 25, kt>pek ,atanlar yu zde 30, 
koyun derilerinden bekçi , nöb(! t ç i 
ve çoban kurku;yııpanlar • y Uzde 
20, kallıur ve elek sapanlar y Uz · 

ılc ... 23' kantar tamir edenler yU.ı:
de - 20,:ayakkab' ve kıımyon:tanıir 
edenler yUzdc • 20, nalbantlara 
mahsus çivi ve nal yapanlar .)'Uz · 

de 30, yaş ve kuru ot satanlar 
yuzdc 20' otomobil \•e kamyon 
boyacılar':.Yuzde 30, palamut Ü· 

~Utenler yUzde 20, 'salep pi;; irip 
s atanlar l Uzde ~451 bulgur V e y ar · 
ma dövUp kepeAini çıkaranlar 

( Gerisi uçuncU bifcde ) 

Mısır Kralı Faruk 

Mısır Krahnın teftişleri 
Kahire : 23 ( A. A. ) - Kral 

Faruk bugün lskenderiyeye gel· 
miş ve bombardımandan zar,ar 
gören yrrleri gezmiş, hastahanede 

yaralıları ziyaret etmişlir . Veft 
Partisi bombardımana uğrayanlar 

için 1000 giliz l i ı ası , Mısır hü · 

kılmeti 3000 ln2'iliz lirası vermi~· 
tir . 

FUDBOL 

MAÇLARI 

LİK MAÇLARI BUGÜN 
DEVAM EDİYOR 

Görice işgali 
tamamlandı 

• 
Yunanhlar· Uerllyor. Yu-.... 
nanlatanda halk bayram 
yapıyor • 

• 
Atina : 23 ( A. A,) - Yunan 

baş kumandanlı~ının dün akşamki 
tebliği ; Dün bütün gü~ _:unan 
kıtaatı Morova dağı sılsılesine, 
lvan dağına ve Efkeri . b?ğazına 
yerleşmelerini ikmal etmıştir. Cö. 
rice işgal edilmiştir. Daha cenupta 
Pintus • mıntakasında Yunanlılar 
Lefoko~ekiyi işgal ederek Ersaka 
ve Boradanın ilerisine ieçmişler
dir. Epirde Yunan orduları Filyate 
şehrinini istirdat ederek düşmanı 
hudut gerisine tardetmişlerdir . 
Düşman hava kuvvetlerinin şiddetli 
mukabelesine rağmen Yunan ta y. 
yareleri ricat etmekte olan düşman 
kollarını muvaff akiyetle bombala
mıştır. Dokuz gün devam eden 
Görice etrafındaki muharebeler 
esnasında düşman hava kuvvetle
rinin şiddetli mukabelelerine, mev
zilerin kuvvetli olmasına ve kıs-
men beton ve dikenli tellerle tak
viye edilmiş bulunmalarına rağmen 
Yunan kıtaatı mühim düşman kuv. 
vetlerini yararak parlak bir zafer 
kazanmışlardır. Göriceyi müdafaa 
eden ltalyan kuvvetleri şu kıtaattan 
mürekkep bulunmakta idi : r 

ikinci Tiryestino dağ fırkası, 
1 

29 uncu Piyemonde fırkası, Tarine 
fırkası, 53 üncü fırka ile Tomori ' 

ve Teorobos müstakil kıtalan, 
İtalyan siyah gömleklilerinin 109 
ve 160 ıncı fırkaları, 104 ve 104 
üncü atır mitralyöz taburu, bütün 

{ Geri .. i uçuncU sahifede ) 

Lik maçlarına bugün şehir 
stadında Torosspor, Muallim 
mektebi, Malatya mensucat, Mil· 
li mensucat, Ziraat lisesi ve er

kek lisesi takımları arasında de· 
vam edilecektir. Bu hc.fla\ci maç

ların geçrn haftaya nnaran da· 
ha htytcanlı, daha enteresan o

lacağı tahmin c dilmektedir. Fiks
türün başında gelen Milli men· 

sucat, Muallim mektebi ve De
mirspor takımlarmm bugün ala
cakları dereceler cidden merak
la btklenebilir. 

Caddelerdeki Tehlike 
Asfalt ve parke caddeler her 

gün sabaha karşı süprülmekte ve 
bunlardan bazıları günde iki kere 
de sulanmaktadır. Fakat beledi-
yenin, şehrin temizliği için yaptı· 
ğı bu şayanı takdir faaliyet maa
lesef tehlikeli bir şekilde beyhude 
olmaktadır. Çünkü evvela süprü· 
len sokaklardan uçan tozlar bir 
müddet sonra tekrar caddelere 
inmekte ve sulandıktan sonra da 
bir çamur tabakası teşkil etmek
tedir. Bu çamur tabakasının bil· 
hassa asfalt caddelerde otomobil· 
ler için ne kadar tehlikeli oldu
ğunu sık sık vukua gelen tecrü· 
belerle görmekteyiz. Bir kaç gün 
evvel Atatürk parkı önünde kayım 
bir otomobilin ancak Kır kahvesi 
kapısı önünde müvazenesini temin 
edebildiğine şahit olduk. 

Bu iş .maazallah kalabalık bir 
zamanda ve sık sık işliyen oto
büslerden birinin başına gelseydi. 

Aceba belediye sabahleyin 
erkenden caddeleri suladıktan son
ra süpürse bunun önüne geçile
mez mi? 



H~f;;d:b Belediyeler\ 
Birliği teşekkül etti 

l 

1 
' 

Hatay valisinin teşebbüsleri 
Antakya : 23 ( Türksözü 

muhabirinden )-Vilayet umumi 
Meclisi dün sabah fevkalade bir 
toplanb yaparak Bel~diyelcr bir· 
liği için dört aza seçmiş ve bu 
toplantıda val;miz mühim iza
hat vermiştir. 

müzdeki sene içinde muhtelif 
kaynaklardan temin edilecek 
vaıidatla 200 bin lirayı geçece
tini rakımlara dayanarak ıöy· 
lemiş ve bu yıl için encümen 
azaaile Encümen Reisinin fahri 
olarak hizmet edeceklerini izah 
eylemiı bundan sonra birliğin 
yapacatı büyük ve mühim işleri 
ınlıtmıştır. 

Ankara gençlerinin A-1 Halkevimizde ld I . . . yarınki konser ana genç erıne sevgısJ Halkevimizde yarın akşam 

ôtled~n aonra umumi mec. 
)isçe seçiien dört aza ile Hatay· 
daki dokuz Belediye Reisi ve bu 
Belediyelerden seçilen ikişer ki· 
şilik heyetler valimiz Şükrü 
Sökmenıüerin riyasetinde topla· 
narak dört kiıiden mürekkep 
birlik encümen idare heyetini 
seçmişlerdir. . 

Gerek sabah toplantısında 
ve gerek ötleden sonraki top· 
lan tada Valimiz Şükrü Sökmen· 
süerin verditi uzun izahabn an· 
cak bir hülisaıını bugün oku
yucularımıza bildirmeyi faydalı 
bnluyoruz. 

Sökmenıüer Belcdiydcr bir 
litinin Halayda yap•catı büyük 
işler ol dutunu, f akıt birliğin bu 
sene ancak mevcud parasını 
bankaya koyacatım, bu para 
l ()() bin lirayı bu'uncuya kadar 
hiçbir işe giriıilmiyecrtini, hali· 
hazarda birliğin emrinde 25 bin 
lirası hususi muh1aebe tarafın· 
dan,16 bin lirası da belcdıyelcrce 
bankaya yatırılan hisselerden 
mürekkep 41 bin lira mevcud 
oldupnu ve bu paranın önü· 

Valimiz , her şeyden evvel 
Hatayda yerli dokumacılığın 
ihyası, çok kanaatkar ve fera· 
gıt sahibi olan bu esnafın hi· 
mayeai işinin göz önünde tutu. 
lacatını, ondan sonra dünyanın 
en güzel manzarasına ve tabia· 
tın sonsuz nimetlerine malik o1an 
Hatayı bir turizm bölgesi haline 
getirerek buraya içeriden ve dı
ıarıdan seyyah celbetmek · su· 
retiyle Hataya servet , rtf ah , 
umrah ve saadet getirmek müm 
kün olduğunu, fakat seyyah cel. 
bi İçin her şeyden evvel mühim 
müeaseseler ve seyyahları cel· 
bedecek eserler vücude getiril· 
meai lazım gelditini , esasen 
Halayda her hangi bir seyyahı 
tatmin edici tabii manzaralarla 
tarihi eserlerin mevcud bulun· 
dutunu , bu iş için belediyeler 
birlitinin teşekkül edecek şir 
kellere ön ayak olması lüzumu· 
nu izah ettikten sonra elektrik 
meselesine temas eylemiştir . 

Dostluk kupaları geldi 
saat 20,30 da Halkevi Orkes· 
trası tarafında büyük bir konser 
verilecektir . İyi hazırlanmıı bu· 
lunan gtnç elemanlar bu kon· 
seri yeni bir repertuvarla tık· 
dim ed,ceklerdir . 

Ankara Demiıspor kulübü 
futbolcuları, geçen Adada seya· 
batleı inde sporcularımızla va ki 
temasları ve bu seyahat esna. 
sında gördü~leri sevgi ve ali 
kadan memnun olduklarını ifade 
eden bir mektub göndermişler· 
dir. 

Adana muhtellti ve Adal na Dcmirspor ~ulübü futbolcu· 
lariyle yapılan maçların unutul· 
maz birer hatırası olmak üzere 
ayrıca iki tane de dostluk ku 
pası göndrri1 miştiı . Adana De 
mirspor kulübü reisi doktor B. 
Ethem Göktaş ve kulüb umumi 
kaptar.ı B Kenan Gülgün mez 
kur mektubu ve kupayı dün 
Beden Tirbiyesi bölge reisi Va· 
li Bay Faik Üstün'e takdim et· 
mişlerdir. Ankaralı gençlerin bu 
temiz hareketi sporcularımız ara 
sında hayranlıkla karşılanmıştır • 

Mandolin kursu 
yarın açılıyor 

ilk mektep talebelerine 
mahsus olmak üzere istiklal ve 
ismet lnönü me~ tep1erinde 
yarın mandolin kursları açıla· 

caktır. 

B. Rahmi Nihat 
Doktor Ahm• t Erzin'deo 

açılan belediye azalığına ye· 
1 

dt k azadan birinci noter Rali 

, .. ___________ ., 
ı MEHMETÇiK ·iÇiN ! 
•

1 

ADANANIN IIAZIRLADIGl ı 
HEDiYE 10.350 

Askorlerimize kışlık hedi· ! 
yeler kabulüne Kızılay şube- ' 

i since hararetle devam edil· * ı 
• mektedir. Her gün bir çok * * vatandaşlar Kızılay şubesine t 
ı hediyeler getirmekte, bazı va-
* tandaşlarımız da yardımlarını : 
$ nakten yapmaktadırlar. Şim· 
i diye kadar yapılan kışlık he· : 1 diyeler 19.350 adede balit ol- * 
t muştur. "Bunlar l~O kazak ye· 
$ leği, 325 yün fanila, 175 çift : 
İ yün eldiven, 1350 çift yün ço- * 
' rap, 250 çift iplik çorap, 100 t 1 * takım iç çamaşır ve 17.000 a 1 

ı ded de pamuklu hırkadır. $ \ ......... --~----- ..... 
Tarsus Gençlik 

kulübünün balosu 
Tarsus : 23 ( Türkıözü mu 

habirinden )- Kazamız Gençlik 
kulübü gelirinden mühim rnik· 
tan ile orduya kışlık hediye ol

mak maksadiyle bir balo tertib 
etmiştir. 
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günü verilecektir.Balonun Z<'ngin \ 
ve çok eğlenceli geçmesi için 

bütün tedbirler alınmış•ır. 1 

Belediye reisi bugün 
Ankaraya gidiyor 

Bel edjyeye ıit bazı işleri 
takib etmek üzere belediye reiıi 
Bay Kasım Ener bugün Ankara· 
ya gidecektir. 

Dünkü Maçlar 

Dün Adana ıtadyo ııunda lik 
maçlarına devam edilmiı Adana 
ldmanyurdu Dtmirıbor kulübüne 
dört - bir galip relmiştir. 

P. T. T. müdürleri 
arasında tebeddül 

An\cara : 23 : (Türksöıü mu 
habirinden) - Kayseri P. T. T. 
merkez müdürü Mehmet Rüştü 
Kartal Diyarbakır P. T. T. 
merkez müdürlütünt-, Diyarba
kır P. T. T. merkez nıüdürü 
Emin Atça Kayseri P. T. T. 
müdürlütüne adli teblitat itleri 
müdürü Ahm.et ~amdi Erol 
posta iş,eri reis muavinlit~ne, 

posta işleri reis muavini Cafer 
Tayyar Ostünçar adli tebligat 
işleri müdürlüiüne naklen tayin 
edilmişlerdir. 

Yankılardan 

iKi SlYASE 
MERAKLISI 
ARASINDA 

P aktı Macarlar ~· 
!adılar. Onları~ 
tıktan sonra ar..-

üzlü pakbn dördüzlü pakt 
nı sanırdım. Halbuki, ..... " ... -
gelen yan resmi bir telıraf, . 
konuşmalarda herkesin miil'"' 
lan tanındıtını bildirditi 
pakta, hi.li, üçüılü pakt 
bunun sebebini anlıyam~ 

-Belki de Macaristan 
tim,, sayılmamıştır. 

••• 
Macarhtan da pakta 

sorıra meraklılardan birisi ill 
daşı arasında şöyle bir k 
geçti: 

-İtalyanın ilk harlı 
-J. 
-Macariıtıın'ın ilk harfi 
-M. 
-Almanya'nın ilk harfi 

-A. 
- japonya'nın ilk harf• 
-j. 
-Sıra ile hepsini 
-Topladım. 

-No oldu? 
-iMAJ 1 
-" imaj ,, kelimesi h 

mektir: artık ötesini sen atıl' 
1. 

A. Rıza Yal 
Şehrimizden ayrıb 

Kend~ istet~ i~e _ Bu!sl~ 
ledilen Muze Mudurumu:t 
Yalgın busrünkü trenlı 
den ayrılacaktır. 

Adanada bulundutu 
nelerdenberi kendisine 
muhit yapmış ve herkes 
sevilmiş olan bu deterli 
şımızun aramızdan aynl 
kurova için hakiki bir k 

Edebiyat.mızın yeni bir 
antolojisi hazırlanıyor 

Ankara : 23 (Türkıözü Mu. 
habirinden) - Maarif Vekilliği 
liselerde okuyan gençltrin ede· 
biyat tarihimizin bütün devirle 
rine ait edebi eserler hakkında 
malumat aabibi olmaları, ve bu 
t~rlerden mümkün mertebe iı· 
tifıde etmeleri için yeni bir ça. 
hıma protramı hazırlanmıştır. 
$imdiye' kıdar ötretmenler el· 
leı inde bulunan metinlerden dil 
ve ıörüş ayrılığı bakımından la 

kutmak mecburiyeti vardır. 
Vekalet bu ihtiyacı önlemek 

mi Nıhad Aysan'nın seçildiği 

haber alnmıştır. 

Yeni bir tiyatro 

'Ben müddeiumuminin ağır! 

Asfalt cadde üzerinde lığı kadar k.i~a~ yaz~~~! •. ,,I 

Uzun yıllar yorulmaı 
retle çalışan Ali Rıza Y 
nilebilir ki etnografik 'il 
tetkikleriyle Çukurovanıo 
hadaki hüviyetini meydaO' 

üzere (Türk edebiyatı antolojiıi) 
1 adıyla bir eser serisi neşrine ka 

" Gümüş Ay ,, salonunda dün· İstanbul adliyesindekı hır mustechen şıır davası 
1 

rır vermiş ve hazırlıklara baş

lamıştır. Şimdilik beş ciltteıı iba· den itibarr n Aziz Şadi Tiyat çok enteresan safhalar geçiriyor 
rosu faaliyete geçmiştir. Bu fr . . 1 ~et olarak hazırlanan bu eserin 

ıık cildi; (Q.;manlı devrinden 
evvelki edebi mahsullerimiz) dir. 

latanbul : 23 (Türkaöı.ü mu· ilave etmiş, hcziyes'nı ııleyen 
Yatronun meşgul olduğu nwi dd • · · Att·ı· · · ha birinden)_ Genç şairlerden mü eiumumı aıuavım ı a ıçın: 

yılcile iıtifa<le edemiyorlardı 
Halbuki talebeye yalnız bir dev· 
re ait edebiyat tarihimizi öğret 
mek ve nümuneleri göstermek 
kifi değildir. Türk edebiyatının 
ilk devirlerden itibaren zamanı 
mızı kadar ıeçirmiş olduiu bü 
tün safhaları bir kül olarak 0 . 

ilk tedrisat teftişleri 
Viliyetimiz ilk tedrisat mu· 

fettifleıincicn ·Halim Alganotlu 

burün Kozan ilk mckteblerini 
ve Kozan köylerindeki bazı et· 
retmtnli okullara teftit edecek· 
tir. 

ikinci cildi (Divan şiırleri), ü 

çüncü cildi ( Bu şiislerin yanında 
yaşıyan nesirler), dördüncü cil· 
di (Tanzimattan sonraki eserler), 
beşinci cildi de (Halk şiirleri) ne 

)er şan, varyete ve temsildir 
Muvdfakiyet!er dileriz. Cahit Saffetin Serveti Fununda " - Beo onun atırhtı kadar 

çıkan Porta isimli bir şiirinden eser yızmıı, bir adamım! , demiı 
Kozanda da gençlik dolayı, mecmua neıriyrt müdürü tir. 
teşkilatı kuruluyor Halit Fahri ile genç şair müsteh· 

ayrılmıştır. Bütün kitaplarda 
parçalar talebenin kolayca anlı-

yabileeeği bir Ş""kilde tertip c· 
dilmiş ve izahları yapılmıştır. 

Bunların ilk iki cildi çıkmıştır. 

Altan fiyatları 

Bo'gemiz Beden Terbiyesi cen n'şriyat suçundan asliye ü-
müdürü yarın Kozana giderek çüncü ctza mahkemesine veril· 
_gençlık teş\<iıatını vücude geti· miş, geçen celsede müddeiumumi 
recektir. mu~vini tarafından tecziyeleri 

Kulüp reisleri dün bir istenmişti 
Dünkü muhakemede Halit 

toplantı yaptı Fahri ııvukat Esat Mahmut tara 
Şehrimi7dı ki spor kulüpleri fından müdafaasını yapmış, ken 

reisleri Beden Terbiyesi müdü disi de, bu kadar sr-nclik edebi· 
ıünün rrisliğinde dün bir toplan yat muallimi olcug unu, rtu bu 

lstanbuJ : 23 (fürksözü mu· tı yaparak bölge ıpoıunu alaka şiir müstehcen olsaydı, mecmua 
habirinden) - Altın fiyatların- dar eden mevzular üzerinde ko ya bastırmayacağını, esasen ehli 
da dün hissedilir derecede yük- nuşmuşlardır. iki sut devam e· vukufun da şiir kül halinde tet-
scklik olmuştur. Evvelki gün dc-n bu toplantıya kulüp baş kik edilirse vuzuhsuz:uğu yüzün· 
24 40 lira olan bir altının fiyatı kaptanları da iştiıak etmiş'er, den, kelimclerirı müstehcen sayı·. 

Halit Fahrinin bu ıözlerine 
genç müddeiumumi muavini şu 
cevabı vemiş, demittir ki: 

"- E~er Halit Fahri benim 
ağırlığımın yarısı kadar kitap o· 
kumuş ol.saydı, Bu ıözleri 11rfet 
mekte tereddüt ederdi!,, 

Ve muhakeme karar için bıı 
ka bir güne bırakılmışhr. 

Mürettip alacağı% 
Matbaamızın gazete kıımın

dı çıtbımak üzerebir mürettibe 

ihtiyaç vardır. ldarehanemize 

müracaatları. 

Asker'lerimiz için 
dün 24.80 lira idi. bazı kararlar alınmıştır. lamıyacatı neticesine vardıtını 

~·--------------------------------------------------------------------------------------~----------~ 
(Birinci sfthif eden artan) 

hediyeler alınmak üzere Kızılaya 
terk edılecektir. 

Gerek temsil ve gerek ar şube
si elem anlan faaliyete geçmiş bu 
lunmaktadırlar. Temsilci gençler 
terbiyeci lsmail Hakkı Baltaaot· 
Junun iki perdelik "Kafa tamircisi,, 
adlı f ar11nı oynıyacaklar ,_ar şubesi 
halk türküleri ırupu gençleri de 
yepyeni bir programla ve bazı ye 
ni unsurlann da ~iştirikiyte büyük 
bir konser vereceklerdir. Gençleri-
miı.e muvaffakiyetler temenni ede-

riz. 

'I irıni tonluk tayyare 
Amerikalılar Almanlar ile 

ltalyınlara bir müjde verdi: Ka· 
'DUYDUKLARIMIZ 1 

liforniyada bir tayyare fabrikuı Bu malumata göre, bu yeni mesafeler için benzin bamuluin· 
logiltere heubına " Uçan kale· tip büyük bombardman tayya· den y•p•catı tasarruf ile daha 
ler., denılen büyük bombardman raainin Londradan Berline kadar fazla bomba götürebilecek' 

tayyarelerinden daha mükemmel tn çok beş saatte gidip gelece- dC'mek olur. 
bir tayyare tipi yapmış 20 ton ti ve beş ıaattan fazla da P. I· Bu yeni tip tay) areler Ak· 
11kletinde ve 480 sür'atinde olın manya üzerinde boDJbardman denize getirilditi takdirde is .. , 

bu tayyare SOOO kilo-netre me hareketlr-ri yapıbilr.ceti anlışr daha şimdiden çok müşkül bır 
safeye kad• 3,5 ton 11kletinde lıyor. Uzun mesafeler için 3,S vaziyette olan ltalyanın maruz 

~ba tataıormQf. -------ıııiıtılııo.n •b•ollimiiııb•a .. 1 .taııııişı..ıd.ı•gı.n.•ıııigiıııöll!lr,.e,.,k_ı11111a.._ ... b_utundutu l• blilce ıüpbcaiz ar· 

tacaktır. 
G"Ç' n yıl Amerıka ıerıisind 

her ,eyin en küçük modelleri 
tqbir ediliyordu. Bu ıene iıe 

aksine her ıeyin büyütü, kor· 

kuncu, daha çok öldürücüsü i 

mal ediliyor. Mamafıb biz bu 

korkunç iletin bugün in11nlıtın 

selimetl için iş görece-tine mu 

hakkak nazarile bıkıyoruz. 

••• 

biricik insandır. 
Kendisine gittiti 

ayni derecede büyük bir 
kıyet diler ve memlek~te e' 
kilde hizmet edecetlncl 
olduğumuzu söyleriz. 

Arkadatımızın gazel 
Adanalılara y~zdıtı vedl 
bunu aşatıya koyuyoruz : 

Salbcakla k•llll' 
Çukurovalılar·· .. 

Yirmi yıl önce (19~ 
ketim Bursayı düşman 1 

ken tek bapma ana 51 

vam ettiti yere dotrU ~ 
Kara gömlek geydim, 
tım, gözyaşlarım kurulll 
yaya ula,bm. 

Kon yada ilk defa Çri' 
Asafhanın ıengin ve fi 
leriyle konuştum, m . . 1'• size batlarken sızın 
ruhumu gasbederek . 

. ·zıll 
Konyada iken ben• 51 (t 

Çukurova kurtuldU· 
kurtulut haberi ban• ~ 
tuluşu müjdesinden fır.,,
dü. içimi sıkan ısbr•P1 cfl" 
Sakalım ve kara ~ -
yada kaldı, ben net~ 
bir heyecanla sizin 
Sizin gibi koşa k<>fl 
indim. 

Adanada, t 
sinde, Gavur e 
Toroslarda, b'raber 
sekiz sene ;;,rJ': •ti• 
dım, sizinle 
ve güldü111o 

kalbi 

aranızda sursaya dö 
yetim ~annız ölünce 
Sizin de kalacaktır. 
kalbilll .. .. kadırşınas Çuku 
kalın•• 

Mü 

" 



TOıtKSôZO Sayfa s 

' cenin işgali 
llıamlandı 

•abif eden artaa ) 

,_,,_. .. ._ bir çok ağır top batar
lbüteaddit tanklarla tak
lhiş bulunuyordu . Bu 
esnasında ele geçen 

lllalıeme henüı sayılma
liin Arnavutluk cephesin

bidayetindenberi ele 
"ir ve malzeme mikdarı 
~~aya, binlerce askere, 
~if seksen topa, 55 tank 

_. ... - ... ,, 300 mitralyöze, 20 
den fazla nakil vasıta· 
den fazla motosiklet 

le ve büyük miktarda 
- - -- benzin, elbise ve sair 

blalıemeye balit olmak-

Türkiyedeki ih
tiyat tedbirler 

Londra : 23 (a.a) - Royter 
muhabiri, Türkiytnin verditi IOrt 

kırar hakkında diyor lci: 
" Ankaradan a-elen ve Tür· 

kiyenin b<>tazlar mıntaka11nda 
örfi idare illn r ttitini bildiren 
haberler, Türkiyenin Balkanlar 
daki vazifeli ciddi a.likki etti· 
tini ve gafil a-v&.,mamıta azmet· 

mif oldufunun yeni bir delilidir. ı 

Harbin başmda Alman mu 1 
vaffakiyetlerinin yarısı Almanya 
yaya komıu devletlerin Almırt" 
yaca bir tahrik mahiyetinde ka· 
bul edileceti korlcuıiyle ihtiyat 
tedbirleri almamış olmasından 

lngilizler Türk tü
tünü kullanacak 

Londra : 23 (a.a) - Sitara 
labribl1rı bu ıene Türk tütünü 
'kullmacaklardır. Bu seneki Türk 

tütün rekoltesini ıatm "lmak için 
yaplmakta olan müzakereler 

çok ilerlemi•tir. lnıiliz ıiıara i 
malithaneleri .Virjinya tütünleriy 
le yapacıklara harmanlarda fazla 
niıbette Türk tütünü kulanacık· 
Jrdar, 

Amerikalılar 
harbe girmeli 

: 23 ( A. A. ) --Atina 
dün akşam ıu neıriyata 

Nevyork : 23 (a.a) - Har· 
vard .üniverteai rektörü radyoda 

.Amc•ikamn harbe ıirmeıi tezini 
ileri gelmiıtir. Türkiye Alman· mütiafaa ettiti gibi, Kaliforniza 

yan n ne düşünecejini nazar dik- tekndtoı'i enıtitüsü reisi Milten de 
zıferi, istiklali için 
bir milletin zaferidir. kate almalc11zın liizumlu giirdü· -etkir• milletlere karıı kendileri-

-.Oeti Hkirıdir. Kralına iü tedbirleri almakla tam istik- ni muhafaza için bütün pasifik 

Yuuınistanan halas· lilini göstermiıtir. miletlerinin tek bir cephe tutma· 

tlc kıeyit ediltcek. olan Bu yalnız kiyasetli bir •iya· tarı mzumundın babıetmiı ve 

L~etalcsasa ıükranlırım set dttil, aynı zamında mihve· 4öyle demiıtir: 
Qıı Yunan milleti, zaferle rin üzerine tesir yapacak bir ha· " - Yerine ıulh ümidi, de 

'nceye kadar harbe tle- rekettir. Yunan muvaffıkiyetle· mokraailerin mütttrek emniyet 
c azmettik. Fakat tedbirleri •lmalanna iıtinad et· 

1 ri Almany nın Balkanlarda ale 

~ . İzin dediti ri'>i tay· mektedir. 
._ licele herhangi bir hareketine V · 23 ( ) A 
••ttilrçe fazla ihtiyacımız aıangton : a.a - me 

rıJı kartı Türk tedbirlerine yardım rikalılar lnıiliz bava kuvvetleri· 

: 23 ( A. A, )- Gö edtcektir. ne ıöaüllü kaydolunan vatandaı· 
!"~ ticıt etmekte olın hal· Yugoslav • Alman farandan dolayı [bunlar Amerika 
uı ricedeki ltalyan fırka· kanunlarını ihlal etmiş ofmakla 

~ye için Fogradede dostluk cemiyetinde 1 beraber. büyük bir ıurur dur 

• ve Yunanlılar tara- Belgrad : 23 ( A. A. ) - Yu 1 maktadırlar. 
tedilmiş bulunatn link- goı1av - Alman dostluk ce Bu ıurura iıtirlk edrn Ame .. 

ıkta olan Yunın kı· miyetinin ikinci yıldönümü kut- _ rika hariciye nezareti de, Ame· 
an takip edilmtktc- lanmııtır , • ı rilca kanunlaramn ihlil edilditini 
n plH son haber M y k•- ' bilmekle beraber bu hadiaeye erasimde vıoılav er 11nr J . 1 • ._ 1. 

Arnavutlutun bütün tamamıy e ıoz yummaıda ve "a· 
i bö i' sine Yunanhlar hazar bulunmuıtur . Almanyanm 'nunların ihlalini ehemmiyetli te-

aıen ha~im lu'unmak· Belırad elçili de merasime işti- Jikki etmeditini beyan etmekte· 

'-a suretle ltalyanların rik etmiıtir • dir. 

\erine h ~rhıngi taarruz yınız 1 ,, Kısa bir hayat yaıı-
bertarıf edilmiştir. malc , lmk senelik ömrünü ha· 

•b Arnavutluk ara· pisbanelerde ve esarette ıeçir • 
'ı 1tkiz kilometre de· mete bin kere müreccahtar , El-
tirmiş bulunuyor. leri daima ileri , Savaıınıza de· 
: 23 ( A. A . ) - Gö vam ediniz ve ıimdidrn ürkmüı 
•G haberini halle, ga o!an düşmanı dtnize dökünüz . 

"~rdıkları ili~elerden Atina : 23 ( A A. ) - Gö· 

••dan ötrcnmiılcrdir. riceyi nptettikten sonra Yanan 
~nlarım çalmıılar, halk kuvvetleri Epirde bugün fecirle 

"'•ak büyük tezahü - Erıi• iye dotı u ileri hart ketle-
., orduyu, kralı ve rine btılamıılarclır • ltılyanlar 
k1111 alkışlamıştır. sür'atle ric'at ediyor. 

23 ( A A ) - Yu · Anne : 23 ( A. A. ) - Ctp-
Baıkumandanı Pa· beden alınan ıon bal.erlere ıö-

dtatuına hitaben ıu re lvan datı tepererinde bütün 
0

Yi neşretti : ı mukavemetler beı taraf edilmiş· 
bizimledir , Unutma tir. 

'k ampulu ile aydın· 
bir göz attı. 

Kazanç vergileri 
( Biriaci .. yfadan artan ) 

yuade 20, balta, kazma n ku~k 

sapı yapıp satanlar yuade 21S, 
sandalye yapanlar yUzde 30, tU · 
fek tamircileri yuzde 25, boynuz
dan , tahdadan baf taragı Te ka · 
mıttan tuglh taralı yapıp satan· 
lar yusde 25, Fabrika mahiyetin· 
de elmıyarak motörle mUt~harrik 
veya el ile işletilen taraklıarla 
yun ve pamuk tarayanlar yUzde 
80, yualu ve pamuklu men5ucat 
parçası ve eskileri ahp s1atanlar 
paçavracalar, çaputçolar yUzde 20, 
toptan ve perakende yapağı ve 
_yun satanlar yuzde 45, perakende 
bulday ve sair hububatı dukkin
laranda uf ak mikyasta ıatanlar 
yUzde 20 dir. 

RADYO 
24.Xl.940 Pazar 

9.00 Program, saat ayarı 

9.03 Müzik: Hafif program 
9.15 Ajans haberleri 

9.30 Müzik : Program 

9.501 
10.00 Ev Kadını - Yemek 

12.30 Prorram, Saat ayarı 

12.33 Müzik : Şarkılar 

12.50 Ajans haberleri 

U.05 Müzik : Halk havaları 

13.20/ 
14.00 Müzik : Radyo orkestrası 

18.00 Program, saat ayan 

18.03 Müzik : Radyo Caz 

18.50 Müzik: Fasıl heyeti 

19.30 Saat ayarı, ajans 
19.45 Müzik : Türküler 

20.15 Müzik : Çitan 

20.30 Konuşma 

20.45 Müzik: Saz 

21.15 Konuşma 

21.30 Müzik : Amatör saati 
21.45 Müzik : Opera 

22.30 Saat ayarı, Ajanı 

22.50 Müzik: Dans 
23.25/ 
23.30 Program ve Kapanış. 

Görice Zaferi 
( Bat Makaleden artan ) 

vutluta yerleşmesi demek ise , 
Balkan milletlerinin lngiltere etra· 

-

ASRİ SİNEMA 
SUVARE Bu AK ş A M MATlNE 

8.30 2.30 
Şaheser serisinden bir in~i daha sunar 

Parisin büyük müzikhalinin muhteıem dekorlan ara11nda 
geçen hissi ve müessir bir aşk macerası 

1 BAŞ ROLLERDE 1 
Claudet Colbert 1 1 Herbert Marshall 

BiR GENCiN HA YAYI ~g~~~ BiR KADIN KALBİ 
Dünyanın bütün lisanlanna tercüme edilen ve Fransız 

Tiyatro Aleminde büyük muvaffakiyetler kazanmış 
olan bu şaheser cidden şayant tavsiyedir. 

ilaveten : Umumi istek üzerine 

GörDnmiyen adam 
aramızda 

Fevkalade etlenceli, son derece güldürücü komedi 

DiKKAT : Sinema tam sekiz otuzda ZAZA filmile başlar. 

• Bugün Gündüz Matinede Son Defa Olarak 

ZAZA -Görünmiyen adam aramızda 

1------~-' Pek Yakında 1 HONOLULU -B-üt-ün_H_o-nu-lu_n_u_n -1 

artistlerile 
f ında yeniden canlan"!ası ve her
hangi bir tecavüze mukavemet 
hususunda yepyeni bir canlılık 

hissetmeleri demek olur. Bu suretle ~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-· 
Almanyanın rarbteki büyük zafe· ' -=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
rinden sonra Balkanlarda tesisine = 
muvaffak oldutu bugünkü nüfuzu l S 1 N E M A L A R 
kaybetmeğe, Avrupada yeni nizam 

hülyasından vaz ıeçmete razı 1 
olmıyacıtı muhakkaktır. 

Eier Almanya şimdilik bu işe 
müdahale etmiyecekse mukakkak 
ki, Yuaoslıvyadan ,eçtiti takdirde 
orada k111ılapcatı mukavemeti 
kıracak ve Bulgaı'istandan reçtiti 
takdirde bu hareketin yapacatı 
ihtilatlara karşı koyabilecek dere
cede Balkanlarda hazırlakh detil· 

dir. Veyahut da böyle bir hareketin 
Sovyet _ Ruıya ile olan münasebet· 
lerini tehlikeli bir surette bozaca
tını kat'i surette anlamıştır. 

Ne olursa olsun, bizi çok 
rakından alakadar eden bu hadi· 
aeler karfısında yine hazır bir 
haldeyiz . Karanmız verilmiş, tcd· 
birlerimiz alınmıştır. 

Hiç istemeditimiz halde bizi 
bu ihtilafa karışmağa mecbur eder· 
terse tarih ve insanlık karşısında 

yüklenecek bir mesuliyet ve vt.re
cek bir hesabımız olmıyacaktır. 

Türk ordusu ve Türk milleti vic
dant rahat ve neyi müdafaa etti· 

tini çok iyi bilerek süngüsüne 
sanlacaktır. 

Nevzad GUven 

Asri' de Alsaray'da Tan'da 
ı - Zaıa 

l 2 - Göriinmıyin 
adam aramızda 

• 1 - Büyük aık 
2 - Çanakkale 
Gtçilmez 

• 1 - Ôlüm reçidi 
2 - Çanakkale 
Geçilmez . 

Karacabey Harası MüdürHiğündeo : 

1 - l lara:mah ve yarıtlara anıaje saf kan lnıilia 981 do

lumlu erk"k ve difİ 00 dört bat tayla ~af kan Arap bet bat t.y 
açık artırma ile ıatılacaktır. 

2 - Arhrnıa 1.12.940 P•zar ıunu saat on Uçte Ankara Hipod 
romuoda yapılacaktır. 

3 - .Muvakkat temi1tat he~i için BEŞYOZ ALTMIŞ BEŞ 
liradır . · 

4 - Tayların pedilrileri Ankara, lıtanbul , Adana, Buraa, 
İzmir, Samsun, Konya, Bahkesir Veteriner Mııdurlulr.lerine ıönderil • 
mi,tiı·. Taylar hakkında izahat almak İ5tiyenlerin bu mudurluklere n 

Haraya mUracutları ve i .. telıdilt:rin artırma gUn ve saatinde Ankara 

Jlipodromuoda bulunmaları ilin olunur. (10409) 12459 1- 15- 14- 30 

ilan 
Adanada Yeni iıtaayon civa 

rında Su deposu • karıısında 450 
metre murabbaı yeryüzüne yapı 
lı : bir fmo, bir beraber dükka· 

nı ve ayn ayrı kapulu üç haneye 
ve saireyi pmil bir mülk acele 
ıablaktır. Görmek ve p111rlak yıp 

mak isteyenlerin Kızılay civarın 

da lıyurdu yazıhanesine müraca

atlara. 24-26- 27 12518 

llyaklannt takırdatarak 
ıa r eliyordu. Bir ses 
af diledi. Ducolinin 

_.., kulak hafızası var
Bu sedayı tanıyordu. 

------- Gece Bekçisin:in Esrarı~ 
boldu, biraz sonra ok ve yayla 
silAhlanmış olarak gcldi. Hayvana 
karşı bir mücadele taklidine giriı· 
ti. Nihayet onu öldürdü. 

En heyecanla tarafı bu idi; 
hayvan hareket ediyor, bütün u
zuvlarını burnp büküyor, kavçuk 
gibi toplanıp katlanıyor. Bir uz
wn kesilmesinden husule relen 
bir acı. Sonra her teyde oldutu 
gibi bir son can çekitme saçra)'lfl 
ve hareketsiz kahş. 

elet olacak.. dedi. 

üç şahsa baktı. Ko-
devam ederlerken 

a yaklaştırdı. Y o· 
reçti, daha sür'atli 

i yolun ucunda 
idi. 

nimiı aibi bu jean 
Yananda bir erkekle 

Ducolin onlann 
desine çakbldan

bir otomobile 

raatrelif, aleti-
• P•t müfettiti 

• 
derin bir düıünceye aevkctti. 

Bir sokak llmbuının arkasın
dan Martelet'in arkadaşlannı tanı · 
mata vakıt buldü. Hayret, Marte
leti nhbmdan kaldıran polisin ora
da rördüğünü söylediti i1'i yolcu!. 
Makyajlı oldutu aşikar genç ka 
dın, zayıf erkek, astraA-an manto. 

Sokatın köşesine dikili kaldı. 
Zihni bir faaliyet bu çift artisl .. 
Şüphesiz... Müzikholun matinesi 
bitmişti. Martelet Kolise onlan 
aramata &itmişti. 

Ducolin binanın önünde rezi
nerek prognmı rösteren afiılere 

baktı. 

Birinin önünde uzun zaman 
durdu. Bu Carintiı'nin marifetlefi. 

YAZAM 

Claud Aacaln 

ni iÖsteriyordu. • 

Tefrika 
12 

Daha uzakta hokkabaz Mari
anopanlas'ın ilAnlan, sonra hafif 
11ntöz Marianne Folladd'tn kari· 
katürleri, fantazist Maurice Croıa· 

tier'in ilah .. 

içkiden kısılmış bir sesle ak
pm seansı için hususi mevki bi
leti satacak bir burjuva rörmek
ten neşesi artan bir biletçi ona 
bilet vermete kalkıııyor. 

Cevap vermeden uzaklaşb. O 
nun zihninde bazı şeyler parlama· 
ta başlamıştı, mütereddit karar 
verilemiyen bir ıfık. 

Düf(lnçelerinin ilerlemeai ye· 

ÇEVİREN 

.. mi Gllkau 

mete kadar devam ediyor .. 
Saat sekiz buçuta dotru mü

zikholün önüne geldi. Işıkların 
parladıtı bu mahalle ilrdi. 

- Orkestra için bir koltuk. 

Ducolin bu nevi temaşa yer
lerine çok gitmezdi, sinemayı ter· 
cih ederdi. Fakat bir defa gitmek
le de bir teY olmazdı. 

Gizliycmeditt bir neı'e ile so· 
nuna kadar .seyretti. Etlenceler 
hep seçme idi. Fakat, on• asıl 
alAkadar eden Carintis'in numara· 
lan idi. 

Perde açıldıjı vakıt ıahne 
karanbkb. Sonra bir açıldık.tan bir 

projektörün hafif ıiyası parladı; 
bu fecri iÖsteriyordu. Sahnede 
dola11n ışık her şeyi açığa çıkar
dı. Dekorun dibinde bir havuz , 
birinci planda bir ormanlığın aA-aç
lıkları ve yapraklar. 

Atar, hazin ve gurbet hissi 
veren bir müzik... Amazoa sahili 
yerlileri gibi geyinmiı bir renç 
kadın dans adımlariyle yürüyerek 
içeriye girdi, bir feryad kopardı. 

Havuzdan bır canavar zuhur 
etmişti. 

Cesim bir Amerika timsahı, 
başını oynahyor, çenelerini takır
dabyor, yavqça sahile yanaşıyor 
ve kadını korkutuyordu. 

Bir arabk kadın kaçıp kay-

Gittikçe temadi eden bir aJkıı 
tufanı koptu. Tekrar 111k verildi. 
Timsah arka ayaklan üıerine 

kalkb, ön ayaklannın yardamiyle 
sür'atlı bir hareket yaparak kar
tondan )>aşını çıkardı. 

Perde_. Yeni dekor ve yeni 
tecrübeler. 

Hakikaten artist büyük bir 
muvaffakiyet kazanmJfbr. Ayni 
numara üç dıfa tekrar ettirildi. 

Bu numarala hitama erince 
Ducolin programııt daha az allka 
verici olan aptısanı beklemeden 
çıkb, 

- ~··,... -

• 



Sayfa 4 TORKSôZO 

l····················································-a •• •• •• • 
ı TURKSOZU i 
• • 
İ GAZETE ve MATBAASI 1 
• • • • • • • Tu··rkso••z•• G t • Okuyucularına, dünyanın her tarafında • 1 u aze esı : vuku bulan hadiseleri günü giinüne verir. . • . : 1 • : . : 
1 i • T k Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha- e 
: Ür sözü Matbaası: rita, Bi!Umum Matbaa işlerini Türkiyede : 
e mevcut matbaalara rekabet eder derece- • • • I de tabeder. 1 . : 

:ı cnnt ko~mo a 
a • • 

il s 1 - =: ağam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 
1 Mücellithanesinde· Yapılır. · i 
...................................................... : -

1941 Modeli TELEFUNKE 
1.941 Modeli GAROD batarY 

Radyolarımız gelmiıtir. 

Taze Avrupa ve yerli anod bataryaları 
ve 2 voltluk radyo akümülatörlerimiı 

her zaman mevcuttur. 

• • • 
T elefunken - Mende - Garod 
Radyoları Adana ve havalisi vekilliJi 

IŞIK TiCARETE 
,. 

Asfalt Yol, Burduroğlu fabrikası civarı Na. 
Telefon: 80 - Telgraf: Işık - Adan• 

12499 5-7 

TERZiLERE 
Pamuklu Hırka Diktirilece 

Seyhan 1 ızılay Ceıniyeti 

komitesinden: 

Bez ve pamutu hükumetçe tayin edilen fiyat üzerinden 
edilmek şartile asker\erimiıe hediye olarak nümunesinc rore 
adedi 77,5 kuruştan külliyetli miktarda pamuklu diktirilecektir. 

Bu pamukluları dikmek istiyen terzilerin Kızılay merkez. ~ 

daki komitemize acele olarak müracaatları. 12504 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 
T. İŞ BANKASI 

•.-..-...-.--------------------------------~ 

Ziraat Bankası 
Kuruıu, tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000 OOO r·· k L. · ur ırası 

• A Şu.be ve ajana adedi : 265 
Zıraı ve tıcari ber nevı· b k 1 1 . an a muamc e t-rı 

Para b.iriktirenlere 28.800 lira 
ıkramiye veriyor 

1 

" 

n 

" 

Ziraat Bar kasında kun bar al • 
en az 50 lirası b 1 1 

1 ve ıhbaı sız tasarruf hesaplarına 
u unan ara se d A d f k 'I k kur'a ile aşatıdak· 18 _ ne e , e a çe ı ece · 
1 P na gorc ikramiye dağıtılacaktır. 

: Adet lOOO Lir~lık 4000 Lira 
" soo <ıQ()() 

4 250 " s. 
40 ,, 100 •. 1000 

100 " so il 4000 
120 " 40 .. 5000 

.. .. 4800 1 
160 " 20 " 3200 .. 

DiKKAT · He J d k. " 
d 

• Hp arın a ı paralar bir sene içinde 50 Jj. 
ra ın aıııı.. düşm·y ı 'k . . 
20 f 

. •• 1 rn ue ı rımıye çıktığı takdırdt. yüzde 
azlasıle verilecektir. 

va ~u~la~ atncdc 4 dda, l Eyylul, ı Biıirıckirıun. 1 Matt 

Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞlOELER: 

4 ~ubnt, 2 Mny
0

ı~, 1 A~ustos, 3 1kincitr>şrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
ı Adet 2000 Liralık ~.000 Lirn 
3 il 1000 ,, 3.000 

" 2 " 7:JO 
" 

1.500 ,, 
4 il 500 

" 
2.000 

" 8 " 
250 ,, 2.000 ,, 

35 " 
100 ,, 3.500 il 

80 " 
50 

" 
·1.1100 

" 300 
" 

20 ,, ti .000 
" 

Türk iye iş Bankasına para yatırmakla yallnız paı a biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

azıran tarihlerinde çekilecektir. --------------.:....:..:.::.::::.___________ , ..... __ , ____________________________ __ 

ilan 
__ .. Adana ErkekLisesi Müdürlü
gunden: 
Tutarı O/o 7, '; teminatı 

L K . Kı.lo muvakkate 
. r. Fı· L 

3120 00 24000 · Kr. Cinsi 
3000 00 2000 1 ~~ 234 Birinci nevi ekmek 

850 00 2500 34 
225 

Sade yağ 
756 ()() 2800 27 63 75 Maraı pirinci 
498 00 20000 56 75 Maden kuru fHulye 

1 
2,49 37 25 Maden kömürü 

Okulumuz Panıiyonunun 1-12_1940 dan 31-5-1941 tari 
hine kadar yukarıda cins ve müfredati yazılı 5 kalem ihtiyaçı 3-
9-1940. ve. ı.6-9-194? tarihlerinde yapılan eksi tmede ve bir ay 

müd det ıçerı~ı~de de tala, zuhur etmemiı oldutundan Eksiltme 
Kanunu mucı.bmce" 3_-.12-1940 tarihine müsadif sah günü saat 
15 te Maarıf .Mud~ray.etinde müteıekkil komisyonda eksiltme 
yapılacatından ıstelchlenn '1.7,S niıbetinde yatırdıkları teminatı 
muvakkale makbuzlarile bitlikte komiayooa müracaatları ilin o· 
Junar. 

12486 15-1'1--24-29 

77 ,5 kuruştan pamuk 
lu hırka yaptırılıyor , 

Vatansever Y urddaş ! 
• 

Sen sıcak 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 de 1 
Seyhan Kızılay Cemiyeti Merkezi YARDIMCI KOMiTESi namilc 

teşekkül eden Komitemiz, Orduca kabul edilmiş olan TIP üzerinden 
bir pamuklu hırkanın beher adedini [ 77 ,5 ] kuruştan yaptırmayı te

min etti. 

Yapaca~ın hediye miktarını bu kıymet üzerinden hesap ederek 
ayniyat makbuzu mukabilinde.Seyhan Kızılay Merkezindeki Komitemiz 
Veznesine seve seve vermek için acele et Vatansever Yurddaş 1 

5-5 12490 Seytian Kızılay Merkezi 
Yardımcı Komitesi 

Düziçi Köy Enstitüsü Müdür 
ğünden : 

1 - Aşai'ı Ja • yızılıernk 
Malmümürlüğünde saat 10 da açık tkıiltmeye konu1acıktd 
lerin bu saate kadar Jeminat akçaları ile 111ürac ıat ttmeler~ 

2 - Şartuamcler Harurıiye - Düziçi Köy Eostitü•I 
lütünde görülebilir. 

Cinsi 
Bulrur 
K'çi eti 
Piıinç 
Patıtu 

Kuru fasulye 
12473 

Aııari 
6000 
bOOO 
6000 
3000 
3000 

Kilo Fi atı 
Azami Kuruı 
7000 9 

10000 22 
7000 30 
4000 6 
4000 25 

10-14-19-24,... 

Lir• 
47 

165 
151 
18 
75 

U111Uml neuiyıt 

Macid 
Türkaözü Mat 


