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Sofya'da 
şayanı 

dikkat 
harekat • : 27 ( TurksözU mvhnbirinden ) - Turk 1 lava Kurumu 

Aterkez H~yeti yarın ( bugUn ) .saı.t onda alta aylık toplantı 
•caktır. Bu jçtimada Kurumun f aali.,ret raporu okunııc 1k ve 

il faaliyetini arttırmak için mUhim kararlar alıoncnktır. 

Seyhan meb'usumuz Hilmi Uran bir nutukla 
miHi yardım komitesi faaliyetinden bahsetti 

Sofya: 27 ( A. A. )
DUn Sofya Unlversltesln
de Faflst talebe ile sol 
cenaha mensup talebe 
arasında bir dllU•me 
olmu• ve polis mUdeha
le ederek bazı talebeyi 
tevkif etmlftlr. 

kara H. fakDltesi im
anında kazananı·ar 

listeyi neşretti 

• ITALYAN SAVAŞI 

an'larda ta
hazırhğı 

OSLAVYA'YA 
l iLTiCALAR 

Ankara : 27 ( Türksözü mu
hahirind<'n ) - P. nkara Hukuk 
fakültcı-inin yııtılı t<tlebelcr içın 

açmış ol iu~u müıı baka imtihanı 
ı et cdenmış , iın : ihan11a 55 krşi 

ınuvııffak olmuştur . K ıanaı ların 
adlarını vazı\ or um ~ 

Muammer Ertem, Kl·mal Çe· 
fnııoy F.ıhr i Ourudoğan , Hulusi 
Cerraho~lu , S11llihattin Alpak , 
Refet Gümen . Ô Faruk Or11l , 
Sarr.ih Okay, Cıhat Bilg han, Ke· 
mal Ağ'aoğlu , Cahıt Oklum , ls
'!lail Can . ilhan Başgöz , Rasih 
Un'iisov. Muzaffer Akdağ, Hılmi 

Bulgar Ba,vekıll Fllof 

~nkara : 27 ( Turksözü mu
hııbirindcn ) - Büyük Millet Mec· 
lisi bugün Refet Canııez'in baş· 

kanlığında toplanarak ruzname· 
deki mes'eleleri müzakere etmiş· 
tir. Bu meyanda Seyhan Meb'usu 
Hilmi Uran lı;ürsü, e geleıek bir 
nutukla Ervr.cao zelzele f daketı 
karşısındıt yurduınuıdan ve butün 
dünyAdan fclaket1.edele•e ynpılan 

yardımları etraflıca anlaıaıak bu 
felaketten müte .. cllıt duydukurn111. 
acıya dünyanın hır çok yerlerin· 
den şefkat ve yarciım elleri 117.:l· 

tıldığını kaydetıoiştır . Böy H lını 
Uran'ın bu nutku ve verdigi ıza· 
hat alkışlar ve •• Bravo 1 ,, ses· 
feriyle karşılanmıştır . 

Hatip, bundan sonra Mılll Yar
dım Komıtesinin faaliyetinden tak 
dide bahsederek bu Komitenin 
artık mevcudiyetine lüzum lc<ıl· 
madıgını , çünkü teber r tiler in ni 
hayet bulduğun.ı , bund n sonra 
vaki olacak teberrülerııı i"e Kı 
zılay tarafından kabul eri lebile 
ceğini ilave ederek Mili Yardım 
Komitesi hakkında Meclıse bir 
takrir vermiş! r. Bu takrir Umumi 
Heveıçc tasvıb edilmiştir . 

Mısır H. Nazırı öldü 
Kahire: ~j ( A. A.) - ~h~ır 

Hnriciye Nazırı kalp Sl ktcsindcn 

ölmu,tur. 

·---~--------· - --------

ARSLAN 

Sofya : 27 ( A. A. ) -
Sofye'da sekiz gUn de· 
vam etmek Uzere ve 

[ cuma gUnU ba•hyan lflk 
maskeleme emri bugUn· 
den itibaren lbtal edll· 
mı,tır. Bu emrin geri 
alınmasına sebep halkın 
glsterml• oldulu dlslp· 
lln, akhsellm ve hazırhk 

f kablllyetldlr. 
... ee ·o ·e .... e+ ** ee ee ee • 

-------· 

'ııa : 27 ( A. A ) - Yu· 

~ kumaAdanlığımn 3l nu 
tebliği ; Arnavutluk ııra 
kıtaat.mızın hart katı mu 
~·etle devam etmektc:"dir. 
trııntakao;ındn tt rk edilmiş 

Gür 1, Nizamcıtin Atakan , Talat 
Önal , lsk<'nder Aküıüm , Lutfı 
Tı-mrl, Mehmet Tüzüner, Hikmet 
Ünt'ri, Mehmet Oğ-uz, Necmctıin 
Gider. lsmail Ôzlü, Şevki Yüil.sel, 
Ka11m Yenice , Abdülkerim Ka
rataş , Ziya Uyanık , Ragıp Ta 
hanlı , Ômer Ellıbeş . Şem11etlin 
Aıay, Sab 'ihattin Türkı'r, Set.zat 

Bulgarlar ve 
mihver paktı 

MiHVERiN BULOARISTANA 
PEK ITIMADI YOK 

1
· M 0 .REBB1 YE S t 

Kahvehane /erde 
konferans veriliyor 
HALKEVI BiR ÇOK MUALLiMLERi SEFERBER ETTi •ita du~man ta' -..•arc:"si de ) ~ .J 

olmak Uzcre birçok harp 
tsi iğtinam ettik . nu~man 
ll\'vetleri cephe Uzerin,le 

c bulunduğu gibi, Epirde 
I' kö.) U. Korfu ve K~ta· 
ukeri olmayan bazı he· 

hombl\rdıman etmislrrdir. 
dra : 27 ( A. A. ) -Roy· 
sının Yunan • Yugoslav 

daki hu usi muhabiri bil · 
: ltalyan kıtaah Yugoslav 
yakınandaki bölgeye topçu 

tri celbetmekte ve humma· 
' f•aliyrt gö~termektedirler. 

İtalyanların Pogradet ve 
listeoki Yunan sağ ccna· 

rşı mukabil bir taarruza 
it niyctirıde oldukları inti· 

"trmddedir. Hnz1rhkların 
1 Ohri gölU civarında ve 
ttlc daha cenubtaki Şera· 
doltuır; kilometre kadar ti· 

klin Mokara şehri ve 
'dir. Yugoslav hududu cİ· 

cephe salı.indir. Fakat 
si butun gUn topçu duel 

•ı,.lmıştır. Dun gunduz 32 
eri Yugo~lav makamlarına 

•lınutlardır. Bunların yirmi 
.\roayot 1 digerleri İtalyan· 

'ııa : 27 ( A. A. ) - Em 
lltzaretinden dun akşam 

Dl len tebliğ ; Duşmnn tay)'&· 
~ugun Kl tnlonyadaki Lik· 

Epirde birlanç kö.) U bom · 
il etmiştir. l lasar yoksada 
ali arasında pek az ölen • 

llanan vardır. Korfu da 
dıman edilmiştir., Duşman 
leri Mitral) öz de kullan· 
da netice heııUz nıaluın 

· ŞimdıJ c kadar nıa16ın 1 

~· tt, bası kilıM lcrlc bina 
dfl '-abct vaki oldu~u ve hu· 

il hasara uğradı~ıdır. Altı ! 
nidc Jgml nitza küJ Uı Un 
t işgali cırnıı<ıında İtal· 

~ikda Patsea isminde hay 
"ttircn bir Yunanh.)ı o&lu 
Ordu unda rr oldugu için 

dizmişlcrJir. 

ZANDA VE 
NEVEUE 
LA R M 

\'e : 27 ( A. A. ) - O. 
"'Dıından: Dün gece saat 

Cene"ede ve saat 21,33 
bava alarm İfareti 

Akkan, Sıtkı Yücel , lıhan Arı· 
k?.n, Cabbıır $enci , Remzi Tü-
ıümkan , Turan Aka , Hüseyin 
Kalpaklı , Mümtaz Türe , Hilmi 
Göktürk , Ihsan 'emeıci , Halım 
Eıdcm, Enver ( soyadı göstt>ril· 
mcmişlir ) , Bedri Dündar , Sai t 
Bilgiç, Fevzi Yayla Kamı) Argun , 
Kt'mal Güven , Sadık Tovcan , 
Memduh Toker, Nevzad Akın , 
lbrahim Akınsal, A. Rıza Turgut. 

Londra : 27 (a.a) - Royterin 
diplomatik muharriri yazıyor: Her· 
lin ve Romadan gelen telgraflara 
bakılırsa Bulgaristanın Yeni Avru
pa ve Asya nizamlarını iyi karşı 

layaca~na ve üçlü pakta iltihak 
ederek Nazi idaresini tereddütsüz 
ce kabul edeceğine mihver devlet· 
leri pek o kadar itimad etmemek
tedir. Ne Bulgar başvekili, ne de 
Bulgar hariciye nazırı Berlin seya-

( Gerisi UçUncU sayfada ) 

Dün .gece kanh 
bir .kavga oldu 

Borsa civarındaki Kafeşantanda sahneye teca
vüz edildi° ; bıçaklar çekildi ; silahlar sıkıldı ..• 

Seyhan Ekmek fabrikası kar· lanın kapısı önünde bulunan g<'ce 
şısındaki Kafeşantanda dün gece bekçilerinden biri kavgayı bastı-
saat 22 de kıskançlık yüzünden ramıvacağını anlayınca tabanca 
kanlı bir kavga olmuştur. Şantöz. siyi~ havaya bir el ateş ederek 
terden biıine Portakal ısmarlayan İmdad istemiş , bunu diger b:r 
bir kaç kafadarın bu hareketini bekçinin tabancasından çıkan j,,iQ· 
hazmedemeyen digt'r birkaç ka- ci bir mermi .'lesi takibetmiştir. 
fadar ayni şantözün yüzüne bir Hadise mahalline yetişen p 0 

Portakal atarak bir sandalye da lis memurları ve Polis Komiser-
sahnenin önündeki elektrik lim· 
baı;ına fırlattıktan sonra karanlıkta leri kordon altına alınan Kafeşa n-
bıçaklarını kınlaıından çekerek tandaki gözleri kanlı kavgacıları 
bıçak ve sandalya düellosuna cürüm aletleriyle)>irlik te yakala 
başlamışlardır. O sırada Kafeşan· mrşlardır • 

-------• 1 gillerenln (Ç6rçil 
GenlJ Taarruz Or· 
dusu) odıyle beş 

milyonluk bir ordu 

hazırlamakta oldu· 
!)unu biliyoruz. ln 
glllz Bo~vekili or· 
dunun bülün ~ub41.: 
leriyle y o k ı n d on 
olôkodor olmcıklo 
ve sılı.aık telllılerde 
bulunmaktadır. 

Buglinkü"' lngiltere· 

nin, hatta bütun in· 
giliz tarihinin e n 

müeadelecl,ren di· 

nomik odamı olarak 
tanınan B. Ç&rçil'i 
b u te~lılerlnden 

biri esnasında hafit 
bir makineli lüfeOI 
1 e e r ü b e eder• 
ken g6rüyoruz. 

• 

--------~--~~ 

Nevzad Gtl\'EN 

E 
vli harklı, yaşını haşı:ıı 

almış bir f ngiliı:, sirkler· 
den birisinde çalışan ars· 

lan mürebbiyesi genç hir kadının 
' µeş~ııden dolaşır dururmuş. Her 

1 
akşam sirk'e devam eıti~i gihi, 
sirk de nereye gitse, hangi şehre 
nakletse o da arkasından gider
miş. 

Bu vaziyetten mü eessir olan 
yakın dostlarından biri lngilizi 
yakalıyarak çıkışma~a başlamış: 

- Yahu! demiş, ayıptır senin 
için .. işini gücünii bırakmış bu 
kadının peşinde dolaşıyorsun. K a · 
nna, çocuklarına acımıyor musun? 
Hem bu kadının aşık olacak nere · 
si var ki? ... 

lngiliz - bittabi büyiik hir 
soğukkanlılıkla - şu cevabı ver
miş: 

- Ne münasehet azizim! Ben 
bu kadına aşık olmadığım gibi 
kendisiyle bir kere bile görüşmüş 
değilim. Onun arkasından dolaş 
mamın sebebi bir meraktan baş· 
ka bir şey değildir. Anlatayım: 

Bu kadın küçük yapılı narin bir 
mahluktur. Elindeki kırbacla hay
vanlann şahı olarak tanıdığımız bir 
çok arslanları maymun gibi oyna· 
tıyor. Renim bildiğim bu ma~nır 
ve muhteşem hayvanların böyle 
bir zillete dayanmasına imkan 
yoktur. Eminim ki, Arslanlar bir 
gün mutlaka isyan f'decekler ve 
kadını parçalıyacaklardır. 

Aceba hangi arslan bunu ya
pacak diye merak ediyorum .. 

"' . 
* 

lngilirn hıı garib merakını 

bugün bütiin diinya duym.\ktadır. 
Kuvvet ve Jchşc ti bir kırbaç gibi 
bileğine saran bır iıısan büıün 
milletleri iradesi öiıürıdc diz çök 
tüı meğe çalışıyor. 

Bizim bi!d\ğinı11, hür nııllctle· 

rin bu 7.İllctc talıamnıulü yoktur. 
Bir gün mutlaka ayaklanacaklar ve 
kendilerini demir kaft s içinde tut
maia çalışan kuvveti pnı çalıyacak· 
!ardır. 

Yunanistarı'ın kiikreyişirıi, mu
zaffer isyanını seyreden dünya 
kendi kendine soruyor : 

- Aceba milletleri demir ka· 
fese sokmak isteyen kuwete ilk 
darbeyi bu arslan yavrusunun pt'n· 
çesi mi vuracak ? 

Şehrimizden askcrlcrlcrimize 

yapılmakta olan kışlık hediyeler 

hergün artmaktadır. Mehmetçikle-

' e hol hol verilen kışlık hediycle 
rin miktarını bir kal daha arttır· 
ınak maksadiylc duhuliycli bir mü 
samere yapmnğa karar vermiş olan 

Halkevimiz, on muallim elemana 

da bu mevzu üzerinde yeni vazi 

felcr vermiştir. Bu on muallimimiz 
h

. • 1 
bugün akşamleyin şc rımızde muh· 

telif kahvehanelerde konuşmalarda ı1 bulunacaklardır. Bu konuşmalarda 

blihassa halkımızın büyük alakası 
tt>barüı ettirilerek bu işin layık ol

duğu ehemmiyet anlatılacaktır. 

ÇÖRÇILIN <)GLU 
NUTUK SÖYLEDi 

Lonrlra : 27 ( A. A )- Dün 
Avam Kamarasında başvekil VinR· 
ton Churchllin otlu Randolf Chur· 
eh ll ilk nutkunu vermiştir . Ran
dolf Churchill bu nutkunda bü· 
tün partilılcıin ıtimadına livık 
milli bir hükümefn kurulması lü· 
zumu tebaı üz ettirmiştir . 
ltalyenlar Atına elçllerlnl 

tevkif ettller 
L<'ndra: 27 (A. A) - İtalya 

hukıhıeti Atina buyuk elçisi Bay 
Gratsi ile ltalya atcşt:milterini 
Romaya gider gitmez tevkif et· 

miştir. 

Üsküdar Kadıköy 

tramvayının vaziyeti 
-

----------------------------
ŞİRKET TASFİYE EDiLiYOR 
l l<tanbul : 27 ( TU.k<özU mu 

ha birinden ) - Şehir mt cli.ıinin 

bugUnkU toplnntısındn, Kadıköy 
' halk tramvaylarınan ta .. fi;yc vazİ· 

yı.:ti konuşuldu . Mcclıse verilen SOVYET- INGLIZ VAZiYETi 
rnpora göre şirketin <ski hiı;se· 

J ırlarından V nkıflar idnrc~i trnm 
vay idart:sinden nlı cagı olan 468 

bin lir&.) ı 200 bin liraya, İş ban• 

kası 820 bin lırııyı :!CO bin lira· 

,·a c:lcUrik ;;irkcli de 264 bin 
• 1 

lirtt'\ ı , Uz lıin liraya indirmislcr ' .. .. ) 

ve bu paraların uzun vaJelt:rle 

u.ı, ıınıesini kabul l lmişlcı·dir. 

LEBRUNUN MUHAKE 
ME EDILV E~l İSTENDi 

Nevyork : 27 ( A A. )- T cts 

ajan"ı bıldıriyor : Nevyork He 

ı ald Tr bün gd2 te!>inin yaıdığına 

göre Fransız gcızdeleri kaıar ve

ren emesinden ve enerjik dB\;ra 

namamasından dolayı sabık reisi 

cümhur L brı nun Ali mahkemeye 

sevkinı taleb etmektedirler, 

Londda : 27 ( a.a) - Avam 
kamarasında bir suale cevap ve
ren Batler, Sovyetler birliğinin ln
giliz tt-kliflerine hail cevap vume
miş olduğunu bildirmiştir. Batler 
diğer bir suale cevaben de hanci· 
ye nazırı Lord Halifaksın Br.rlinde 
vukua gelen Sovyet-Alman gö· 
rüşmelerinin mahiyeti ve neticrleri 
httkkında resmi bir bey natta bu· 
lunmak istemediğini söylemiştir. 

ITAL YA ADLiYE NAZiRi 
DÜN ROMAYA DÖNDÜ 

Berfin : 27 (a.a) - hatya ad 
!iye nazın Göbels'le görüştükten 
sonra Sertinden ltalyaya dotyu 
ayrılmıştır. 

Romenyed• anmı• d•rt 
klfl kur,une dlzlldl 
Londra : 27 (a.a) - Roman 

yada 1)4 siyasi mevkuf bu sabah 
Lejyönerler tarafından askeri ha-
pisanesinde kurşuna dizilmiştir. 

Bunlar arasında e ki başvekil 
general Palgasyano ve eski emni-
1et naıın Marinesku da vardır. 
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' TARiHTEN YAPfl~l(L~ 
~--~~~-----------
Anadoltıd 

tek kalt11, 
istly~ruı u~ 

İYi BiR 
NASIL 

N 
y 

Öğretmenlere ilave 

dersler v 
sinde halka gaz 
· karneleri verildi 

Bu yazı ile sizlere evvela top· ı----
rak, toprağın sürü1üp işlehmesi 

Yazan ----

Kız Kisesi tabiiye ve sağlık 
bilgisi öğretmeni Aliye Madak. 
baş, Erkek Lisrsi tabiiye ve sağ. Mersin : 27 (Türksözü mu 
lık bilgisi öğretmeni ~evket Şe- Halkevİmİzin hahirinden) - Musin beledi· 

VILHEL~ 
PLANI üzerine birkaç söz söyliyecelc 1 

' 1 
ondan sonra bilhassa nadas ve 
iyi nadasın nasıl yapılaca~ını an· 
latmağa çalışacağım. Bunları an· 
latrrkcn de hepimizin bildiği ve 
.ı:ık sık kullandığı ata sözlerin
c'en faydalanacağım. Ben ata sö 
zü dedim. Siz buna yurdumuzun 
bazı yer )erinde söz gelimi, bazı 

yerlerinde söz çalımı , bazı yer
lrrde de tekerleme d rsiniz. Fa. 
kat, biz birlik olsun diye ata sö· 
zü diyelim • işte ben çiftçiliğin 
bu üç temel taşını ata sözlerinin 
içındeki hikmetleri açmağa çnlı. 
şarak yapacatım. 

Şimdi topraktan başlıyalım : 
Toprak her şeyin anasıdır. 'Çift· 
çiliğin de hayat kaynağıdır . O 
züdür . Toprağa verilen emtk 
hiç bi; zaman boşa gitmez. Da 
ima kat şılığını görür • Hele o iş 
hiraz da bilgi ile anlıyarak ya· 
pılacak olursa, o zaman varıla· 
cak neticeler pek parlak olur . 
işte bundan ötürüdür ki , dede· 

lerimiz hep haklı ve hep yerinde 

Osman osun 
Ziraat MUhendlsl 

man diger bir yerinkinc uymaz. 
işte toprak dn böyledir . Bunun 
böyle olduğunu : 

" Yer damar damar , insan soy 

remel, 1-m t fnönü kız san'at v • yesi halkın ihtiyaçlarile çok ya. -~y 
: enstitüsü mntematik öğretmtni a çacagı sergı kından alakadar olmaktadır. ııı'' a 

Melahat Karakac, Ticaret mek- Belediye tarafından ibzar edilen Q smanlı mabusanl t" d~ 
"' Halkevimizin kendi muhitın- Isparta}• temsi e . un 

tebi Tar"ıh c0 - f t b'l gaz tevzi karnelerinin halka da· 5,ıııı % gra ya ve yur ı . deki resim ve fotoğraf amatör- Hacı zade Süleyman 'ı,ı 
gisi ökretmeni Enver Levent, Is· ğıtıJmasına düodrn itibarr:n baş· h ( 1 'bi)' 1 

c !erinin eserler.nden müteşekkil mer um sparta trırı . r 
met lnönü l ız san'at eustitüsü olarak 15 Kanunuevvelde Halk- lanmıştır. koca bir csn telif elıtl1~'f ~ 
tarih co1wrafya ög"' retmcni Fahri· Dön Belr:dıye dairesinde K b 1 d ·ıd· r e 

!' evi salonunda açacak• " Resim itap ası ı eğı 1 
• Ya 

ye Tola, Ticaret mektebi tüıkçe halk işleri ınemuıu Ceiil Ahaç 1 rt• ~ı soy. " ve fotoğraf sergisi 
11 

nin hazır ma nüshası, şimdi spa • 1 

D 
öğretmt · V hb' E · T·c t Nusratiye, Osmımiye, Camişerif .. d iyen atasözü daha etraflı nı e 1 vınç, 1 are lıklarına başlanmştır. Evimizin vinin kütüphanesi yanı.~ 

b. k mektebi matematik staı·iyeri Ne· mahalle halkının tamamına ve I rı' ır şe ilde enlatmaHadır. açacağı bu sergide derece kaza yer tah is edilmiş o arı 
Y b k 

sip Ekin'e Ticaret mektebinde Mesudiye i'e Hamidiye mahal h · de aptığımız u ısa görüş- nacak eserler Şubat ibtidasında mit paşa kütüp anesın 
d 

ilave d~rsler verilmi• ve Ticaret leleri halkına da kısmen karne· k d• me e gösteriyor ki , her yerde I v C H P. genel sekreterliğine nuyor. Kitabı bir ar a 
b k 

. d ·ıd· mektebi Fransızca ö,.retmeni !erini tevzi etmiştir. Bu gün de . 1309 da 
ava ve topra aynı eğı ır . ~ gönderilmiş olacaktır. yaret etmış ve 

B b 1 Sabri Akıner'ın ders saati azal. ayni mahalleler halkına karne febt u öy!e o unca , toprak sürüp Bütün Halkevlcrinde açıla· rede ilk tahsil eden ta 
· t tılmıştır. tevziatına devam edilecektir. l ı ış emenin de her yerde ayni ol- cak olan bu sergilerde iyi dert ce ğu için ngiliz lakabiy e 
nııyacağı kendiliğinden meydana S h . k d alarak Genci sekreterliğe gön- Eğinli Sait paşanın ko 

k er oş ikı ar eş çı ar, Nitekim , memleketimizin derilecek olanlar, bu sene, halk B. Vallas l< alb geçip Alman ihtirAsının . 
batısınd : mahkum oldular evlerinin yıldönümü olan 19 Şu rım asır evveli Osmarıh ,~1 

Zemheride sür de çalı ite sür., Birinci asliye cet.a mahke- batı takip eden Pazar günü An· sek lesinden öldü adaııılarının da gözüne tJ lnı 
( Zemheri 21 birinci kanun- mesinde dün bir dava netice- kara Halkevinde ttşhir edile m gösteren bir konuşııı•f.ııc d ı Uzun yı!Jardanberi şehrimiz· t ıııııt,. 

an, Şubata kadar geçen za· lenmiştir. Bu duvanın suçlulan ceklerdi. Bu suretle de Halkev tan kopya ederek gaıe e ~ı\ de bu\unan B. Duglas Vallas e- 1 
mandır • ) Sugediği mahaJlesinden Şükrü lujnin bayıamı olan o gün Halk velsi akşam kalb sektuinden ö· miştir. l 
" Mart yılın kırıır.mı doğrultur, oğlu Abtulkadir 13uldurkan ve evlerini aktif ve şuurlu bir eseri Süleyman Sami Pt.~ ~ müştür. f ı rıo 
yıl martın kırır.ını doğrultamaz,, kardrşi Necati Buldurkan'dır. ile süslemiş olacak ve ayni 69 ve 670 inci sahi e e ~ Nezaketi ve Türk dostiuğu 1 
11 Mart dokuzunda çıra yak bağ Davacı Ziya Sanıgök'ün lokan- zamanda bu yıllık sergi Halkev· e yazıyor: Lr ile muhitimizde kedisini sevdir- ı bev 

buda • ,, tasına saat 23 den sonra gelenkı lerinin b;ıyramı ile birleştirilerek " Bu yazı atımın se J• 
olarak: miş olan B. Vallas, Dük Hamil ld k ,a• ~ 

Denirken , Oıta Anadolu ile rakı içmek isteyen saçlular is· daha manalı bir hale konmuş riri o uğunu arzı ma 5 ~ 
" Toprak a\'uçlayan,altın tutar.,, D d ki k olacaktır. ton'un oğlu olup asil bir lngiliz ettiğim lngiliz Sait pa~• 
" T ğ d' · · b oğu Anadolunun bir çok yer· te 1 erinin yapılmasına im an aı·lesı·ne men•ubtu. Du"'n cenazesı' 't! opra ın ver ığını , ey ver .. ğında " 1309,, senesi ııı r 

lerinde : olmadığı şeklinde cevap alma· Türk ve lngiliz dostları tarafın· b' 
mez " .. Martta sürmez, Eylulde ek· lan üzerine lokanta sahibi Ziya Üıı bı"r yaşında bı"r vardığım zaman orada . 

" Geçinmek isteyen , elin top· dan kaldırılarak hiristiyan me· lunan Avrupa efkarı siY'5 

kt k 
mezsen sabanı bırak at . ,, Sanıgök'ü çirkin sözlerle tahkire 1 - 1 C 

ra an çe mez.,, b 1 N k eli bıçaklı çocuk zar ığıza gomü müştür. enaze vakıf birkaç büyük zatı 
u D.. - t ır. ı .. Yılın eksiğini Nisan yetirir, aş amışlar ve ecati Bulduı an to-r•nı·ne M·rs·ınden fngı·ıı·z 1·on-uştunse, opra2!>a sarı • ,, " 1 d b 1 ... " K ve bizim vi)ayl'\imizderı 
11 

T r. d . k' b r Nisanın eksiğini yıl yetire-1 yaka a ığı ir sandalya ile o· Dö..:eme mahallesinden lb. , d 1 · ı ı d da' opraiSı evır ı ' e ın do}" kanta vitrininin camlarını, masa· v so O!U a ge mış lu unuyor u çılınc~. paşanın Konya 
1 mez" rahim oır.ıu 11 yaşında lsmail .J. 

ru sun." " Martta sıçan siğmezse, lardaki surabileri, bardakları ~ İstiklal ilk ok u1u ya ve Mersin iskeleleriır 
D 

· ı d. F k b N· d Taş, ayni mahalleden Zekeriya l d .. ·· d"~ - d emış er ır . a at enim de- . ısanda yağmur inmezse , kırmağa ba şlamıştır. Mevkufen yayı masını nş ·ın ugu 

d
. · ·b· k k ·r oğlu 10 yaşında Kemal Ôzşen'i çaylı toplantısı ·ıı· · d-r ı · · d~ ığım gı ı topra , anca usta- çı tçiliğe baha biçilmez . ., yapılan muhakemeleri sonunda mı ı şımen u r erın lfl• 

J ki b
. k'ld " D rlil kavgası sonunda bıçakla > a- '1' ~ ı ı ır şe ı e ve zamanında oksan, toprağı koksam; suçları sabit görülen ıki kardeş· istiklal ilk mektebinde dün sınaat cih ~tin en harı• ~ 

· 1 k 1 b" 1 y- b d" ra!amıştır. Caı ih rocuk tutulmn..:, p' ış enece o ursa ıze yar o ur , uz, sa anı uz ; ten Necati Buldurkan 1 ay 4 gu .. n ... T saa t 13,30 da mekteb ögret· iktisadiyati dahi'iyeye 

Y k 1 ki 
· y- t ı k yaralı tedavi altına alınmıştır. k 1 

o sa , veri en eme erın bo~a uz on, ar aya on; hapse ve 32 lira ağır para ce· menini, rnn sınıf taiebeleri ve fayda bahşo1una~ ilece 1, 
gitmesi ihtimali çok büyüktür • Yüz elli, yer belli • ,, zasına, Abtulkadir Buldur kan ise talebe velileri arasında çaylı bir satı mühimmeden iken b. 
Toprağı 11ürüp işlemek öyle zan Denilmektedir . Son atasö· 1 ay 2 gün hapse 31 lira ağır Nişan yüzüklerini Hava toplantı yapılmıştır. bili rağbet göstt.rilmeıne5' 
edildiği kadar da kolay değil- zündrki rc,kamlar kasım günle- ve 1 lira hafif para cezasına kurumuna verenler Bu oplantıda talebe velile· la şayanı terssüf olduğ1l :1V 

dir. Bu işi eksik gedik bırak- rine aittir • mahku"'m edı.lmı"şlerdl·r. . 1 k 1 1 b yan edildiıı.i esMde, ıt~ 
9 Ş b 

rıy c onuşma ar yapı mış ve a· 5 f e· 
madan doğru dürüst yapabilmek O 5 u atı Hava kuvvetlerimizin arttı- • maileyhımden en vakı " 
için, es11slı bir bilgiye ve çok et. 100 15 Şubatı Bir suçlu sekiz aya rılmasl maksadiyle 11 Güu:.l fz· zt themmiyetli noktalar üzerin· tecrübe ve dikkat biri: 
raflı denemelere muhtacız • 110 25 Şubatı mir,. kahvehenesi mÜ!teciri Ali de velilerin dikkat ve alakaları " lngiliz Almanyanırı 

Toprak iılemesindeki bu güç 150 6 Nisan gösterir mahkum oldu Somer ve eşi Dursun Somer ev· istenmiştir. ticar~ti bahriye vüberriYe 
lüğü : Şimdi bütün bu söyledikleri· lenme yüzüklerini Türk Hava kabet ve tef ·vvuk etmek 

Şeyhmurat köyürıden Isa oğ H ·· k " t t b · l ·"" • 
11 Toprak kadın gibidir; ken· nıizi bir toplıyalım.Hava ve top I z B I' Kurumu şehrimiz şubesine hedi· u ume a ıp ıgı zamandan beri tuttu~u ,, 

u eynel ingö ün gözüne yum ,. 
dine karcı ne korkak, ne de ka- rağı birbirine uymıyan iki yerde ye etmişlerdir. Şehrimiz hu··ku·met tabı.plı'tı' mesaiye galebe edebilme 

Y rukla vurarak daimi zafına sebe-
ba davranılmasını ister. ,, ayni şekilde çiftçilik yapılamaz · Hava kurumu bize gönder· ne tayin edildi.,,,ioi evvelce bil- sadiyle Hindistana karŞ·'d H h ~iyet vermekten suçlu ve mev· 5 

Diyen ata sözö ne güzel an er yerin toprak ve avasına ş dı'ğı' bı"r mektubla bu gençlerı'm"ı· d. d.,., · d kt M · Al k boğazı hakimiyetini tefi 
g- k ki · · b' kuf e}hmurat köyünden Kadir ır ı5ımız o or ecıt tıo t !atmaktadır . Fakat iş bu ka ore, to ra arının en ıyı ır şe ze teşekkür etmektedir. Adana da kıt'ai Mısıiyenin tıtb 

1 
. .ı 

d 
1 

d kilde nasıl sürüleceğinin , nasıl _oğlu Hasan Nacar hakkında ~ğır Diyarbakırdan şehrimize gelmiş I 1 r 
ara a bitmiyor • Diyr-lim ki, · 1 ctza mahkemesir de devam et· çocuklarına hakikaten numune ve vazifeye başlamıştır. Bay Me farında buluoduru mas" f 

biz tarlamızı nasıl ve ne zaman ış eneceğinin tecrübe ile dene· cihetincien de Basra koı., 
nerck bulunması lazımdır . işte mekte olan muhakeme dün sona olabileı:ek bu tcmiı hareket kar· ı cit Altıok dün ilkmekteplerde ıır 

sürüp işliyeceıı.imizi öğrrndik . elde edilmtsi ve arzula~ ıs bunun içindir ki : ermiş ve ~uçlu 8 ay müddetle şısında bız de cidden gurur duy- talebelerin sıhhi durumlarını tef ı 
Amma, çiftçilikte tarla yerinin - Sonu var - hapse mahkum edilmiştir. maktayız. tiş etmiştir. olabilmek üzere Ru9ya 
de chemm~eti çok büyüktü~ ~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~- torluğunu ve Almanlar-~ 
- Buna göre de yapılacak işler, E s k ·ı v a 1 ·ı ., kavisi olan Fransa de\'le 
onlcnecek .lthlikeler vardır. Ba· KOÇUK Abdulhamit, onu Kadınlar şuh bir kahkaha hi dairei ittifakına afarıl 
kın ata sözü ne diyo' : HiKAYE vali tayin etmişti. ile şakalaştıl~r. tasından ve Suriye<Jen 
" D •------' Ve mahalli mc· * *"' müşttrekeye h ss-:dar ~ 

ere yan d t 1 yaşlı kadın : ta g 1 şo·· 1 B' d' 1 Y d 10 a ara açma sel · · · k .. ) Y e ıraz ın en. a· Al' S Ef d l'l 'k retı"yle Alm •oyayı teh murıyetıne gıtme uzere yo a ı ait en i, va ı ı ma· • 
· · S ze nasıl teş kk.. d tak yerlerimizi ı.imdiden hesap· ( "'ti D Tw b ıçın, çıkmıştı. Trtnde iki kadın yer - e ur e e· "' kamına kuıulmadan stanbuldan sı gibi tcdabıri sıyasıı 

8 5 a11nda harman yapma b I I .. k lim, diye söze başladı Eğer siz la yalım da içimiz daha f ('rahla · d. d -h i)st u amamış, memur a muna eş~ geri dönmesi için bir emir gel· ışane e tessmu g .. dl 

ıh . 1 
k yel İçin, ediyorlardı. Bu sırada Ali Sai.I olmasaydınız, ayak altlarmıia sın . di ve lstanbula ayak basar bas· bu hale mukaoil tevsıı 

tıyar ı ta gen k I 1 f kalacaktık Al' S t Ef d. d ·· ·· k . ç arı a ma e e endi işe karıştı ve h nımların · 1 aı en ıye ondu, maz da trende kadınlara t<'ca· fuz ve ticaret eyleaıe 1 f ıçın • ,, kendi kompartımanında oturma- Laubali bir tavırla ayağa yatağını işaret ederek : vüz etmek, hatta onları kaçır yetinde bulunan Alaıan ~d' 
Bun~an 1h•ıka Yaınaç ve sırt· larına müsaade etmiıti. kalktı. Şimdi göğsü açılmıı, - Bir yatağımız var, dedi. mak istediği vôki ıikiyellcn rika ve Afrika kit~l•;J.bi 

l~rdakı tar .al.arırnııı ve bunlara Ali Sait Efendi, büyük bir mahrem yerleri gözükmeğe Üç kişi olduğumuza göre, biz anlaşıldığı için Fizana nefiy e mecburiyetlerini terP'" 1ıit b 
cıvar arazıyı ç~plak bırakma· iyilik yapmış olduğuna kani ol· başlamıştı. Ali Sait Efendiye münavebe ile yatma~a razı olur, dilmesine irade çıktığını haber k .. rargah ve mü~t~ Olı:,.,y• 
malıyız. Yoksa şıddetti b' duğu için vicdanen derin bir hu biraz daha yaklaştı .. sizi de fazla rahatsız etmeyiz. aldı . ma"ınca gözlerın• P. .. daO 

k r b • it yağ• T af'" 
mur, uv~et ı ır ~el ve fırtına zur içinde idi. - Burası hususi sizin detil Ali Sait Efendi, terleme!'e Zavallı Ali Sait Efendi, şim mişler ve Hayd•'~ 5e\abİ1 
bu yerlerın topra tarını kol Bir müddet dışarıda dolaş "? d' d bıı~lamı~h Kalbi garip bir •ekil di bütün servetine ve bütün Ü dada kadar en vaSl ı dt 

""ki . - - - ayca mı ıye sor u. v • de u şüru eyıp goturur · Ar
11

· . tıktan sonra, içeri girdi. Bir de de çaıpıyordu. "Münavebe,, ile. mitlerine veda ediyordu. Fakat müsadeyi havi ,.. ... 
mahvolur. Bundan he- b"ız ıhrnız ? O 1 k d - Evet efendim bendeni y . Al S E 1 • • •ın• ahnrtlardır· ••• , trn ne görsün rta yaş ı a mın aııı i ait fendi yatacak onu üzen daha baş\ca birşcy u ımtıya .. 
de memleket ziyan görür . Ata biri upuzun uzanmış. Eteklerini zin ve kadınlar münavebe ile koy- vardı . Daima yakın ahbaplarına Bunlar bu hat boyuıı 
sözü de bunu böyle söylüyor : de şöyle eçıp saçmış Öbürü - Oh ne ala. Rah:ıt ede· nuna. içi titriyordu. Fakat göz derdi: bilecekleri Konya ve Arı 
" Bakarsan bağ, bakmazsan dağ sarı saçlarını yaymış, aynanın ceğiz desenize lerini de onlardan ayıramıyor· - Hala anlayamadım, "vaki Bursa vilayetleri dahili 

olur . ., karşısında taranıyor. Daha genç, daha güzel ar· du. Bir aralık kendini topladı: şikayet,. denmişti . Bu şikayeti melitı ticariyeyi doğrud 
Diger taraftan herkes bilir . Ali Sait Efendi bir adım ge· kadaşına seslendi : - Ben sizi rahatsız etmez acaba kim yapmıştı. ruya elletine alarak b. · 

~i, bir yerin havaSJ hiç bir za rıledi. Kapıdan çıkacaktı. Orta - Şahende. Şu saçını bırak miyim? diye sordu. ••• ziyadesiyle trshilat ve _________ , __________________ ..,. (Gerisi UçUnCU 



giltereye 
Yardım 
9'A iŞÇi FEDERAS· 
ltEISININ BiR NUTKU 

~}'ork : 27 ( A. A. ) -
• işçi federasyonu reisi 
d' Un Nouvclle Orlean'da 

~ 

Onun içtimaı münasebc· 
lcditi nuhık+a demiştir 

Şimdive kadar h"ç bir 
~•pmadığımız bir tarzda 
ıırıızı arttırmalıyız . Ti ~ i 
etimiz l " vazım ile lngil

trj süratlc kaza nıı bıls in . 
tlrotamn şu olmalıdır : A· 
Çıbuk ol . 

en evvel lngi iı işçi trş· 
· · Sir Sitrine murahhas 
bcderek , Amnikanın si· 
'-ına elbirli~i ile ÇAiış 
.uınunu kaydetm iş ve de 
1: 

iltı• re diktalör:ükleı i y('r 
il kaldırıncaya kadar har· 
1'l edecektir. Fakat bunun 

tayyare, hep tayyare ve 
ilde tayyare lazımdı . ,. 

TERE OsrONE 

an akınları 
tavsadı 

tı : 27 ( A. A. ) - Da· 
1vct ve ha 1ı a nazaretleri· 
· : Dün Günrşin bat· 

'-kibcdcn ilk bir kaç saat 
lılcmlekct üzerinde düş· 1 
1 hava faaliyeti göster· 1 
~lldan sonra faaliyet dur· 
~at btşte sükünet henüz 
'bekte idi Ekserisi Lon· 
ak üzere garb mınta· 

•c Lond ra civarındaki 
rın bazı bölgelerine hom· ı 
'bııtır . Hasar hafıf ve 
~Viat az olmuştur . 

Bulgarlar ve 
mihver paktı 

( Birinci sayfadan nrtan ) 
hatine çikmamıştır. 

Böyle bir seyahat mutad ola· 
rak tam mutavaatı tazammun eder 
gözükür· Ameli neticeleri itibariyle 
Molotofun ve İspanya hariciye na· 
zırı Suner'in Berlin scyahatları ya
pılmasa idi de olurdu. 

Filhakika Alman propaganda 
makamları bu seyahatlerden bahis 
etmez oldular. Rus- Alman ticaret 
münasebetlerinde de herhangi hir 
inkişaf alametleri yoktur. Zan olu
nur ki Bulgaristanın bugünkü za
ferler hareketinde bir taraftan Ro
manyanın misali ve diğer taraftan 
Yunanistanın misali müessir olmuş· 
tur. 

Bundan Başka komşu devlet 
olan Türkiye istikrar ettirici bir 
tesir yapacak bir vaziyet almıştır. 
Vaziyetin heyeti umumiyesini mu· 
talca eden lngiliz hariciye müste
şan Batler bugün Avam kamara
sırıda, Bulgaristana hösniniy-:t temi· 
nah vermiş ve demiştir ki: 

-" Eğer Bulğaristan lngilte· 
renin düşmanlarına iltihak etmez, 
onlara ne faal ne de gayri faal 
bir tarzda yardım eylemez ve bü
yük Britanyanyanın müttefiklerine 
taarruz etmezse, lngiltere temin 

eylerki müstakbel sulh konferansın· 
da Bulgaristana temamiyet ve is 
tiklaline riayet edilmesi için elin
den geleni yapacaktır. 

Diiztltme 

27 -- 11-940 - tarih ve 4889 
Sa) ılı gazett mizde Seyhan Od· 
terdaı lığına ait 3 üncü sahifede 

çıkan tmıak satış ilanının Çınarlı 

maballrsinde Şab•niye mevkiin· 

de 398 Adaparseldeki arsanın 

kıymeti 267 l'ra 50 kuruş olaca· 

tı >erde Yalnız 267 lira olınak 

yanlış yazılmıştır. Düzeltiriz. 

Hududlardaki arslanlanmız için 

~DANA KULÜBÜNDE 
iiyük Bir Suvare 

Bu ayın otuzuncu Cumartesi günü akşamı Adana Kulübü, 
1 temamiyle MEHMETCIKLERIMlZE giyecek yaptırılmak 

lcberrü edilecek Yemekli ve Müzikli büyük bir 

tertip etmiştir. 

Biletler yemek te dahil olmak üzere 3 Liradır. 1 
Size, memleket için faydalı bir surette eğlenmek imkanını 

geceyi kaçırmayınız. 12525 2- 3 

öksürerek 

ikaten... Fakat, müfet
ak bir gülümseme ile 

hecelere basarak 

tekrar etti. 

bir müracaat 

Madam Fourmont'un 
~eli yemek salonuna 

\_ \ saat yedi buçuktu. 
a..'1arı tanzimle meşgul 

ilerledi ve onu hür· 
. Kadın mutad gü-

~ işaretiyle mukabe· 

İçin yine eskisi gi-

------ Gece 
Carintis olan Mösyö Fourmont 
hafif şeyleri tercih eder ve sahne· 
ye çıkmadan ev_yel pek az yerdi. 
Onun iyi, kıvrak hareketler yapa· 
bilmesi için böyle lazımdı. Müzik· 
holden dönüşte supe yaparak bu 
zaran telafi ediyordu. 

Madam Fourmont'un sabn tü· 
kenmck üzere idi. Nihayet kocası 
göründü. Masa ile aradaki mesa· 
feyi bir kaç adımda katederek 
oturdu. Garson da hemen koştu ... 

- Yukarıda ne yapıyordun ? 
Hemen beni takip edeceğini söy· 
leditin halde on dakikadır bekle· 
tiyorsun. 

Hiddetten alm kmşmış, ıöı· 

leri parlamıı bir tawrla homur· 

TORK.~ZO 

Anadoluda tek 
kalmak istiyoruz 

( ikinci sayfadan artan ) 

göstereceL 1erindtn 'bir taraftan 

bunları tam.:1miyle dairei inkiyad 

larına aldıktan sonra bir taraf 

tan da muhaceret suretinde Al. 

manya nüfusunu nakil ve İ!kın 
ednek hat ho"unu Almanlaştw 
mak emeline düşte kltr ve bü · 
tün Anadoluyu ellerine alacak 

lar ve o vakitlerde de bu vili· 

yetleri Bağdada kadar Alman 

paıarı haliM koy<ı caklar ve bu 

sebeple Akdeniz ve Karadtnizde 
dahi donanma ve sefaini ticaıİ)'C 

!erine k.if 1 ceve aogab bulma~a 
ve lskenderun ve Arıhlya ve iz. 
mir köıftz lerindtn müstemlekat 

ve alakadar peyda etmeğe çalı · 

şacaklardır ,, demiş idiler. 

1326 senesinde fstanbuldan 

esnayi tatilde Konya seyahatine 

gittiğimde gözümle gördüm ki 

bu halin mukaddematı demek. 

olan merkezi vilayeite ve hıı t 

boyu istasyenlarında Alman me · ' 

murları ve tacirleri zürraa bizim. 

ziraat bankaları ikrazatıncba da

ha ko1ay ve menfaatli bir ştkil

de kcf aleti müteselsile ile ve to

humluk zahire :ve alita" cedi,iel 

ziraiye ve para veriyorlardı . 

Hi1i bakanı maahluun ha • 

tıratı olmak üzere l~tanlul 
Sabah gazetesinin 16 kanunusani 

1328 tarihli nüshasında okudu· 

ğum münden ca ta göre bakanı 
müşaünileyh hayli zaman evvel: 

"Alman nüfuzunun tezayüdüne 

artık bir netice vermek zamo:.m 

gelmi~ti. 

Baron Marcşa'e ; kendisine 

Alman politikasına itimadımız 

olduğunu göstermeğe mec'- u. uz.. 

Berfin sefırimiz, imparator Vıl· 

belmin planı Anadoluda bir Jai

rei nüfuzu vücude getirmek hu· 

susuna matuf oldutunu yazıyor. 

- - · ___ @ -

8.00 

8.03 

8.15 

8.30 

8.50/ 

9.00 

12.:m 

12.33'. 

12.50ı 

13.05 

13.20& 

'28.Xl.940 Perşembe 

Program, saat ayarı 

Müzik: Hafif program 

Ajans haber !eri 

:Müzik : Program 

Ev Kadını - Yemek 

Program, Saat ayarı 

Müzik : Fasıl heyeti 

Ajans haberleri 

Müzik : Fasıl heyeti 

14.00 Müzik : Karışık program 

18.00 Program, saat ayarı 

18.0J. Müzik : Radyo Caz 

18.4<> Müzik : lncesaz 

19.lS. Müzik : Musiki kaleydos· 

kopu 

19 30- Saat ayarı , ajans 

19.45 Müzik : Şarkılar 

20.15 Müzik : Radyo Gazetesi 

20 4S. Müzik : Film Şarkıları 

21.CO Müzik : Dinleyici istekleri 

21.30 Koauşma (Sıhhat) 

21.45 Müı.ik : Radyo orkestrası 

22.30 Saat ayan. Aians 

22.45 Müzik : Dans 

23.25/ 
23.30 Program ve Kapanış. 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K . s· K. s 
~ 12 
Ma. parlağı 4'),50 - 50--
. 
Ma. temiıi 48,00 49,00 
Kapım ah ..-...-
Y. Pamuğu 
Klevland 1 59 60 

Suaaam 
-K.b~ğd;y-..;._--.. ___ __,~~-
u~dayTo. ~ 
., yerli 

Arı>a 5,00 5.25 
Yulaf 1 

27 I 1111940 
Kambiyo ve p•r• 

lı Bankasından abnmıob_r. _ 

t ""' __,,,,---,----- -----
Rayişmark 

- Frank (Fransız) 
Sterlin (ingiliz) - 5- 2T 
Dolar (Amerika} 132 20 

- Frank (isviçre) 

- - - BU AKŞ;a:M =. 

Nöbetçi Eczane 

TOROS 

Alman gazeteltri Ba~dad hattı 

boyunda Almanlaun ko1oni teş· 

kil etmelerini tavsiye ediyor, bu 

Alman gazeteleri ne düşünüyor· 

lar? Biz Anadoluda yalnız kal. 

mak istiyoruz , Demiştir. t-
Yeni Cami yanında 

Sayla 3 

·~~~~~~~~~~ 

ASRİ SİNEMADA 
SUVARE BU AKŞAM MATiNE 

2.30 8.30 
Sinemamızın zaferle dolu tarihine taç giydiren şaheser 

fHONOLULU3= 
Bütün Honolulu'nun artistlerile .. Senenin en güzel ve en 

kıymetlı filmi.. Sanat aleminin en nadide incisi 

ilaveten : Tim Makkoy tarafından 

Kovboylar Resmigeçidi 

l 
[Pek Yakında l-----t 

Ş EH V ET KURBANI 

le= e 

SİNEMALAR 
Asri' de 

1--Honolulu 
2-Kovboylar Res· 
mi geçidi 

Alsaray'da 
• 1 - Silah kuvveti • 

2 - Kanunsuzlar 
diyan 

ilan 

Tan'da 
1 - Kanunsuzlar 
diyan 
2 - Çanakkale 
Geçilmez 

-

-

Askeri satın alma komsiyonu riyasetinden 
M•kdarı Muhammen bedeli Muvakkat temirııta 

Cinsi Ton Lira Lira 

Arpa 1000 62,500 4687 
Arpa 715,5 44 718 3353 

1 - Evvelce ilin edilen yukarda ci
1

nı ve miktaılarile muhammen 

bf"del v~ muvakkat teminatları yazalı arpalar P"Zarlıkla alınacaktır. 
2 Şartnamtsi Komisyonumuzda bergün gerülebilir. isteklilerin 

29-11 - 940 gün ve saat 11 de Adana Aıkeri Satan Al-
ma Komis)'onuna müracaatlara. 12528 

cm sa 2 

için vakıtları vardı. Carintis'in sı
rası saat on buçukta idi. 

Bekçisinin Esrarı 
------

Adam ince bacaklannı bir biri 
üstüne alarak bir koltuğa oturdu. 
Zayıflığı dolayısiyle oldukundan 
daha uzun görünüyordu. Ölçülse 
ancak 1, 7(1 gelebilirdi. YAZAN 

Claud Ascaln 

dandı: 

Tefrika. 
t4 

- Bir telefon muhaveresinde 
idim. 

- Mühim mi? 

Cevaptan içtinap etti. Garson 
tabaklarla gelmişti. Kadın nazik 
bir tavurla tabağındaki parçaları 

yiyerek kayıdsızca 

- Kim bu ? dedi. 

Başını sertçe yanına çevirerek 

- Helene bu akşam tuhaf bir 
Alemdesin, garip şeyler soruyorsun. 

ÇEVİREN 

Sami Göksu 

- Zannediyor musun ki ... Fa
kat hayır, imkansız ... Bu şimdi si· 
hirbazlık olacak ... Nasıl istersin ki.. 

Dişleri arasından homurdandı: 

- Ciddi bir mes'ele var, bu 
menfur müfettiş benim hakkımda 
sual sormak için Pellemart'ın ya· 
nına gitti. Sihirbazlık yahut bu 
böyle ... 

Müşteriler geliyor ve yerlcşi· 
yorlardı, bütün otel halkı salonu 
doldurmuştu. iki üç meçhul kimse, 

hariçten gelen insanlar. Bunlardan 
birisi yer aradıktan ve intihapta 
tereddüt ettikten sonra bu çiftin 

Onun sadasında, genç kadına 
yavaş yavaş hülul etme şekli var· 
dı. Çatab havada, fısıldadı : , .yakımnda bir yere oturdu ve nq' • 

eli bir tavurla yemeğini ısmarladı. 

F ourmont çiftlerin çehresi de· 
ğişti. O, bunların yanında bulun
mağa aldırış etmiyordu. Bu esnada 
genç kadın zarif bir tavurla arka· 
daşına eğildi : 

- Bir kaç defadır gizlice bize 
bakıyor, kendisinin görülmediğini 
zannediyor. 

- Evet, bunu ben de gör
düm... Bilhassa sıkılmış bir tavır 
almalıyım... Bana fiilümse, bazı 

şeyler söyle ... Ne ehemmiyeti var .. 

Yemek parasına mutaddan 
daha Çabuk bir sür'atle verdiler 
ve garsona odalanna çdcacaklan
m söylediler. Milzikbole titmeleri 

- Yemek salonundaki tipi 
gördün mü? • 

Kansı ay~ta aynanın karşı 
sında boynu üzerindeki bir küçük 
bukleyi tanzim ediyordu. Döndü : 

- Evet... Belki de bir polis 
hafiyesi. 

Sırıtarak yavaşça cevap verdi: 

- Müfettiş Ducolinl.. 
Sıçradı.. Yatağın yanına, ko

casının karşısına geldi. 
- Emin misin? Sen onu hiç 

görmedin. 

- Evet. Fakat ben demin te· 
lefondaki tariften koku almıştım. 
Evet bana mükemmelen tarif 
edildi. Bu odur, hiç şüphe yok. 

- "'"' 

• 
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•• 

• • • • ! GAZETE ve MATBAASI İ 
• • • • :. TürksÖzÜ Gazetesi: Okuyucularına, dünyanın her tarafında 1 

vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

: 1 • • • • • • • • • • • • • • 

Türksözü Matbaası 
Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

• rita, Bilumum Matbaa İşlerini Tiirkiyede 
• mevcut matbaalara rekabet eder derece-. 

de tabeder • 

• 

1941 Modeli TELEFUNKEN 

Radyolarımız gelmiştir. 

Taze Avrupa ve yerli anod bataryal~ 
ve 2 voltluk radyo akümülatörleriın•• 

her zaman mevcuttur~ 

• • • 
T elefunken - Mende - Garod . 
Radyoları Adana ve havalisi vekiUij• 

IŞIK TiCARETE 
t 

Asfalt Yol, Burduroğlu fabrikası civarı ~o 
Telefon : 80 - Telgraf : Işık - Adaf1' 

12499 7-7 

• sta • • 5 ·· Tltlıır!k~©~ü ~öOlt kn~mo : : , . - . 
P~ dana Halkevi Reisliğinden· b~11 

' İ>i 
Halkevi Resim ve Fotoğraf Sergil' en 

• i Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 1 
! , Mücellithanesinde Yapılır. . • 
: ................................................. ....! -

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruıu, tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her n• . b k 1 1 . 
-.vı an a muame e erı 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bcırhsır:d::ı hn l· . 1 50 J" b J illtı I \C ıl t CiHJ7 tıısaıruf hesaplarına 
en, a~ ırası ~ unanlara senede 4 defa çekilecek 

kur a ılc aşağıdakı plan - . . a goıe ıkramıye dağ"ıtılacaklır. 1 
4
4 Adet lOOO liralık 4000 Lira 

il 500 2000 
4 .. 250 il 1000 

40 il 100 .. 4000 
100 ,, 50 u 5000 

il 

" 
" 
il 

' 

120 ,, 40 " 4800 
160 ,, 20 ~: , 3200 ,, 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li. 
radan aşağı düşmiytnlere ikıanıiye çıktığı takdiıde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

1 1 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylıil, 1 BiJinckiınun, l Matt 
v; 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

:.:::====--=--------------------------------------

77 ,5 kuruştan pamuk
lu hırka yaptırılıyor 

V afansever y urddaş ! 

' Sen sıcak yuvanda rah t h t 
huzuru lemin ed k h a ra a otururken, sana bu rahat ve 

1
. keln da raman askerlerimize senin en büyük hediyen, 

onu za ım soğu ar an k . · 
1 kt 

oruyacak. hedıyc cdeceğın pamuklu hıı kalar 
o aca ır. 

BUNU KOLAYCA ve TEZCE t . t k . . d 1 emın e mc ıçın e 
~eyhan Kızılay Cemiyeti Merkezi YARDIMCI KOMiTESi na mile 

teşckkul eden Komitemiz, Orduca kabul edilmiş olan TIP üzerinden 
bi~ pa~uklu hırkanın beher adedini [ 77 ,5] kuruştan yaptırmayı te· 
mın cttr. 

Yapacağın 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 Seyhan Kızılay Merkezi 
Yardımcı Komitesi 

• 
T. iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye plan 1 

KEŞİDELER: 

4 Şubat, 2 ,\lnyıs, 1 A~ustos, 3 lkincitc>şrin 

tarilılerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi • 

1 Adet 2000 Lirnlık 2.000 Lira 
:3 

" 1000 il 3.000 
" 2 

" 750 " 1.öOO ,, 
4 

" 500 
" 

2.00U 
" 8 " 

250 
" 

2.000 
" 35 ti 100 ,, 3.500 
" 80 " 

50 
" 

4.000 
" :100 

" 
~o " fı.000 

" . 
Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Dikkat! Satılık ev 

Adananın Rcşadbey mahal· 
lf sinde 486 ada, 16 parsel r,u· 
maralı ve üzerinde ev ve bahço 
müştemilatı olduğu, ayni evde 
halil kızı Neıiman ve Halil oğlu 
Ahmet ve anaları Musa kızı ve 
köşk,. r Halil eşi Emiııeye ait 82 
numarnlı hanenin satıldığını ha· 

her aldım. Kadastro mahkeme· 1 

sini!1 939 yılı 202 numaralıdos 

yasında mülkiyet davası görül· 
mekte oldu~und11n bu münazaa· 
lı bulunan haneyi satın alan her 
hangi bir kimse kanur un 931 

ıncı maddesinde hüsniitiyeti 

mevzuubahis olmıyacağının bi 

!inmemesini ihbarı ke)'fiyet ey-

ı~rim. 28 - 29 12518 

Hususi Muhasebe suvari 

tebliğ memuru 

Ömer Dinkçi 

iş Hankası Müdür
lüğünden: 

7-10 1940 tarihinde ya· 
pılan musabaka imtıhanında 

mtıvoff ak olup isimleri aşağıda 
yazılı lıulunanların Bar kamıza 
mÜfacatlaıı i'an olunur. 

Leyla Araç 
Süreyya Karatamu 
Mustafa Yavuz 
Esat Tışdan 
Saim Tümer 12529 

ilan 
Adana Yeni istasyon c:va· 

rında Su drposu karşısında 450 
metre murabbaı yeryüzüne ya· 
pılı : Bir fırın, biı beraber dük· 
kanı ve ayrı ayrı kapulu üç ha· 
neye ve saireyi şamil bir mülk 
c..cele satılıktır. Görm•k ve pa· 
zarl.k yapmak istiycnlcrin Kızı· 

lay civarında lşyurdu yazıhane· 
sine müracaatları 

27 - 28 - 29 12514 

15 / 12 / 940 pazar günü Ev;miz tardından ~İl 
ı Sergisi açılacak v~ sergi 15 gün devam edecektir. Serf11~ 

etmek istiyenlerin en geç 12 I 12 I 940 perşenbe günü _'
1
, ııı~a 

kadar H11lkevi Büresuoa müracaatla eserlerini vermclerı ı 11
'. 

1 
Sergide juri hey ti tarafından dence verilen 1 inci ve , d~ı 
Evimizce g~çen sene olduiu gibi bu ırne de nakdi ııı" v.,.,

0 

verilecektır. ~19 

Resim Sergisi tali matnam~sinin bu hu!ustaki ~·~ 
1. 

'ıf,, 

1 - Sergiye o Halkevinin bulunduğu mahaldtki biitO- ~iiş· 
flcr 

törler iştirak edebilirler. 

2 - Rt!sİm muallimlerinin veya kendi zevki ile çalıtıP 
yapuak bu sahada kendiıini hnıtmış olanların Sergiye 1 

mahzur yoktur. 

3- Sergide teşhir edilecek ıesimlerin mevzu'u S""rbt 

4 - Yağlı buya, sulu boya, pastel, guv.1ş, ofort, taht• 
grvür,a ksra kalem,desen gibi resim san'atına dahil her 
teşhir edilebilir, 

S - Teşhir edilect:k resimlerin dotrudan do~ı uya tıbİ 
pılmış olması lazımdır. Kartpostaldan ve ya her h.ıngi bir 
yapılmiş kopyalar ve büyütmeler kabul elunmaz. 

1 6- Serginin kiişadmdan bir gün önce kabul edil~ bak 
1 arasında Jüri bir s~çma yapar ve dereceler vt>rir. Bu :JI ~ 
1 ttşhir esnasında eserlerin üzerinde bir etiketle gö ıterilmel 

1 
7- Derece alan eserler 19/Şubatll 941 i takip ederi 

halkevlcri açılışı yıldönümünde Anlcara hılkevi salorıu11ci' 
olan halkevleri umumi resim sergisinde teşhir ediJıne~1 ı mükafatına namzet oimak üı~re nihayet 1-Şubat-194 
Cumhuriyet halk partisi genci sekreterletine gÖılderilıO 

8- AnkaradakHalkevlcri Umumi ruim serg;si jüri•i 
.simlerarasında ayrıca bir S'!çme yapmak, s~nat bakııo•" 
sergi için uyıf ibulduğu eserleri reddetmek selahiyetint 

. ' 9- Hdlkevlcri umnm resim sergisin:!c l inci, 2 inCJı 
üncü , 5 inci dereceleri kazanan eser sı1hibltrine ald~ı 
göre bir para mükafatı verilecektir. Buna mukabil ıniik 
eserler Partice hediye olarak kabul olunabilir . 

Ayni zamanda Evimizde bir fotograf sergisi de 
sergiyeanca\c fotograf amatörleri iştirak edebilir. 

Sergiye konacak fotografları asgaıi 13 X 18 eb'a 
şarttır. 

Beğ'eniltcck uerler İçin nakli mükafat veril· et k ..,e ~ 
zanan totografler Ankara Halkevinde açılacck . uınU , 
sergisine görıderilerek orada da kazandıkları tcıktırde 

mükif alacaklaı-dır. 

ı Adana İlk okulları kow 

1 
ruma birliği reisliğin· 

den: 
Birliğimizin ıenf'lık toplantı 

sı 29 11 - 940 cuma gün "i 
uat 17 de cumhuriyd ha k 
partisi binasında yapılacağından 
sayın azaların t 1>ş ·ıfleri rica olu· 
nur. 

Ruzname : 
Heyeti idare raporu 
murakip raporu 
Heyeti idare stçimi 
murakip seçimi 12530 

fJjf1 
• a\3C 

Mürett•P rt 
getı 

Matbaaıruııo bİ' 
k Osr.re 

da çalış0t• 
"h . .,.,dır . ld 
1 tıy•Ç 

- •caatları. mu• ·------} Umumi neşriy•1 

Macid 


