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RIN EBEDi ŞEF iÇiN 80-
Üi< iHTiFAL TÖRENi VAR 

Halk evi • 
genış hazırlıklar yaptı 

1 Şef Atatürk 'ün ölümünün 
)lldönümü münasebetiyle yur

bütin köşelerinde olacatı 
~·-~·-de de yann büyük bir 
hpılacaktır. 

1 Şef Atatürk'ün ölüm ıün 
ne tesadüf eden paz•r ıünü 

te Halkevimizde halkevi rci
ldtreainde bir ibtifal toplan

tır. Bu toplantı umum için 
beraber başta Vah, Tümen 
' Timen erkanı, devair re-

. ve halk~vi men,ubları, 
huauıt tetek\Gllerin mtlmes
balunacaklardır. 

İlniEde topl,ntı y-mıl.cak 
b&yük ~ir Atatürk köt,eıi ih
İftir. Bu köşe Tür'k ve parti 
'yle, çiçeklerle ıtlılenmqflr. 

liatte, Atatttk'8n o ,On, o 
( Gerili ı.mci Sayt.da ) 

r bet kuaba aldı 
8 (a.a.) - Kuvanıi dahi

n kuvvet~~ pkilineıi 
---·--" Lonsi ve Niçea 0--

ndan ıeri ahnnuıtır. 
sahilde bulunan Çanrçe
etmiftir. Şehirde sokak 

ri oldutu haber verilmek
bir Çin kuvveti Hindiçi
a Çenekuvan'ı i11al et-

n Y anııe vadisinde çe
Şanrhay ve Nankin bölre

lilerin tekrar faaliyete reç
etmiftir. Matangında 

iti haber veriliyor. 

Ticaret vekd.letimizin 
giriştiği mühim iş 

BOTCIN YultDDA 81DA MADDELERi TESBtr EDiLiYOR 

AliMllr• : 8 ITllrllllllzV IMlhillblrlndenJ - TtcNaNI V~ 
IMlllllllın•• ..... we.....,.... lllllJllÇ ma,.delerlnden olan gıda 
m•.,del•rl ~erinde tetklkl•r ~apmaid.dır. lilizi toptaftd ve 
llW•lr•qll.-:llertn uflCtn •l•Jhln• ölarall iN .......... r ....,., 
n111 a~rma teinaJdfterl llru ~19r _....... lm119118• ••• 
'lei~r. f~ llllftllr .••"- .... d......,.ln 1o..-n ~ ,.-
raktlftde ..... nr•renı ................. . 

VAKIFLAR UMUM MODOAO 
o ·zc 

Vakıflar idaresi umum müdürü 
Bay Fahrettin Kiper'in Adanaya ae
lecetini daha evvelce bildirmiştik. 
Umum müdür dün şehrimize retmiş . 
ve vakıflar idaresi İfleri üzerinde tet
kiklere bqlamıftır. Haber ald1tımııa 
töre vakıflar idaresi Ceyhan lc:a:ıa
mızda modem bir çarıı vücuda aeti
recektir. Umum müdür B.- F. Kiper 
bu inşaata ait projeler üzerinde meş
gul olmakta ve mahallinde bizzat e
tütler yapmaktadır. 

çlik kulDpleri Valinin 
etinde içtima yaptı 

Terbiyesi bölgemiz reisi 
Pıik Ostün'ün riyasetinde 

\ı&pıeri, yani Torossipor, Sey
.. ldmanyurdu klüpleri ida· 

· dün bölge binasında bir 

( 

Ferid Celil Goven 

Kuruluı Tarihi: 1 K&nunuuıni 1924 

Onaltıncı Yıl - Sayı 4875 

9 TE,RINllANI 9'0 Cum•rt .. ı 

~LEN'LER 
DAYANIVOR 
Atine: 8 (a.a) -Umumi emniyet 

nezaretinin diin akpmki teblili: düf• 
man hava kuvvetleri hurin memleket 
cllifiilinde bUı kay ve itile; ük kuaba• 
ları, kırları ve atılları bOmbardıman 
etm.r. 

(Gerili iiçüncü Myfada ) 

EUI POLOllYA cu•HURREISI 

Nevyork : 8 (a.a) - ~ Polon· 
ye ~baireill 8İiy Padereslti LiEbon· 
dan Nevyorka plmiftir. 

t.Pnııılardır. Bu toplanbda, 
~etler kanununa göre ku-

rulup Beden Terbiyesi kanununa inti· 
bak elmiş olan ve hükmi. sahsiyetle
rini muhafaza eden bu üç kulübümü
zün nizamnamelerinin tlbi olacaktan 
esaslar hakkındaki 28 sayıh Beden 
Terbiyesi Genel Diıektörlüğü talimat
namesi okunmuştur. Bu kulüplerimiz 
nizamnamelerinin hey'eti umumiyesini 
mezkür 28 sayılı talimatnameye göre 

Son •latem bombardman tayyareleri uçuf hallnd• 
~ 
l , 

ECE 
BKÇISININ:= 

RARI 
Pomenına llugUn 

• ••inci ••Jfamız· 

tadil etmek kulüp konırelerinin en 

kısa zamanda akdine karar vermişler
dir. 

Bir Amerikan milşahid he
yeti Portekize geldi 

Lizbon: 8 (a.a) -Amerikan askeri 

müphid~rinden mürekkep yeni bir 

grup tayyare ile buraya gelmiştir. 

Harbin bu günkü hal ve şartlannı 

tedkik etmek üzer.e Londraya gide· 

ceklerdir. 

SAYFA 

ÇKAR 

KRUP FABRIKALARI YENi· 
DEN BOMBALANDI 

Londra: 8 (a.a.) - Dün gice İngi
liz hava kuvvetleti, Essih de Kry fab .. 

rikaların~ fevkelide şiddetli hücüm
lar yapmışlardır. Almanyadaki petrol 
tesisatına ve Fransanı nın ist!la li
manları ile düşman tayyare meydan-

lanna bqka hücumlar yapılmıştır. 

.. GBrlcenın vazlfetl 
Londra : 8 { A. A ) - Resmi 

mahfiller Arnavutluktaki Göricenin 
henüz ltalyanlatın elinde olduğnnq 

bild irm !kte:Jir. 



9 Teşrinisani 940 

Edirne asfalt 
yolu açıhyor 
Edime : 8 (Türksözü Muhabirin- · 

<len) - Bu seneki Bümhuriyet bay
ramı hummalı bir imar yılı geçirmek
le olan Trakya'nın bu sahadaki veri
mini de belirtmiye vesile olmuş ve 
bayramın birinci günü bölgenin muh
telif yerlerinde devam eden yol, köp
rü hükumet konağı ve halkevi bina
ları gibi eserlerden sona erenlerin 
parlak bir surette açılış törenleri ya
pılmıştır. 

Bu cümleden olmak üzere Geli
bolu, Vize halkevleri tamamlanmış, 

200 kilometre boyundaki Gelibolu
Uzunköprü yolu tamamiyle ve Lüle
burgaz asfalt yolun ikinci kısmı açıl
mış ve Keşan - Malkara - Tekir
<lag - İstanbul yolu da açılarak Ge-

liboluya oağlanmıştır. Öğrendiğime 
göre İstanbul - Lüleburgaz - Edir
ne asfalt yolu yirmi güne kadar E.dir
ncye tamamiyle ba~lanacaktır. 

Bu yıl yapılacak 

balık ihracatımız 

lstanbul : 8 ( Telefonla ) - Ba
lıkçılar, mevsimi gelmiş olan ihracat 
balıklarımıı.ı tutmağa hazırlanmakta

(lır. Aralarında birlik vücuda getiren 
balıkçılar, altmış gırgır ile bal ık avına 
başlıyacak , alıcı miktarma nazatan 
balık lufacak.Jardır . 

ltalya ve Yunanislana deniz tari
ki) le nakJiyat işi güçleşmiş olduğun

dan ihracat balıklarımwn satılamıya
cağından korkulmakta idi . 

lstanbula gelen haberlere göre bu 
müşkül halledilmiş , ltalya, Yunanis-

~ tan, Romanya ve Bulgaristana balık 
ihracının kara yolu ile yapılması ka
ra rlaşmıştır. Avrupa hattı demiryol
ları irlareleri Frigorifik vagonlan Sir
keci istasyonunda bulunduracak, ba
ltklanmız. bu vagonlara konacaktır . 

Yun anlılar ve İlalyanlar , balıkçı 
~ı milerine gayet ucuz luı. tarifesi 
tatbik etmektedir. Balıkçılar, Maliye 
Vekale tine müracaat etmiş ~ tuzun 
l izde de kendilerine ucuı. tarife Ül.e
rı ıı . leıı verilmesini istemişlerdir. 

Yarın ebedi şef için bttyük 
ihtifal töreni var 

( Birinci sayfadan artan ) 

saatte öldüğü veciz bir ifade ile an
latılacak ve hazır bulunanlar ayakta 
beş dakika sayğı susmasına davet e
di leceklerclir. 

Bundan sonra kız lisesi edebiyat 
muallimi Bayan Belkıs Zincirkıran A
tatürk'ün hayatı, memleket ve millet 
için yaptığı büyük hizmetleri ve kah
ramanlıkları hakkında bir nutuk söy
Jiyecek ve bu nutku müteakib Milli 
Şef lsmet İnönü'nün Atatürk hakkın
daki beyannamesi okunarak toplantı
ya son verilecektir. 

Toplantı bu suretle bittikten son
ra,' topluca Atatürk Parkına gidilerek 
Atalürk heykeline Halkevimizin ha
zıtlattığı Çelenk konacak ve ihtifal 
merasimi:nihayet bulacaktır. 

Ayni gün ayni saatte bütün mek
leblerde saat 9,05 te talebe ve mu
allimler mekteblerinin münasib bir 

·salonunda toplanacaklar ve beş da
kika ayakta saygı susması yapacaklar; 
müteakiben bir muallim tarafından 
Atatürk'ün hayalı, memleket ve mil
Jet için yaptığı büyük hizmetleri ve 
kahramanlıkları hakkında kısa bir hi
tabede bulunacak ve Milli Şef İsmet 
nlönü 'nü'1 b ~y en namesi okunacaktır. 

TÜRKSÖZÜ 

Halkevimiz güzel bir 
teş~bbüste bulundu 
KIZ ENSTiTÜSÜ TALEBELERiNE BOL iş MALZEMESi TEMiNi 
iÇiN ENSTiTÜYE MÜTEDAViL BiR SERMAYE VERiLiYOR 

Halkevimiz. güzel ve yeni bir te
şebbüsle çok hayırlı ve memleket 
için istifadeli bir işe el koymuş bu
lunuyor. Şehrimiz Kız San'at Ensti
tüsünde okuyan talebelerin mühim 
bir kısmının bol iş malzemesi teda
rik edebilmelerine imkan. bulunama
dığı aşikardır. 

Halkevi idare hey'eti , Sosyal 

yardım kolu tahsisatından Enstitüye 

vermeği kararlaştırdığı 200 lira mü

tedavil sermaye ile talebelerimizin 

bol malzeme elde edebilmelerini 

imkan dahiline alacaktır . 

Kızlarımızın bu malzemeden vü

cuda getirecekleri rob, tuvalet , şap

ka vesaire gibi güzel eserleri Enstitü 

Halkevine verecek , Halkevi Sosyal 

yardım kolu da bunları tertib edece

gi daimi bir sergide satışa çıkararak 

hasıl olacak karı esas sermayeye ila

ve ettikten sonra ayni şartlar daire

sinde mütedavil sermaye olarak Ens

titüye iade t•deccktir . 

Bu suretle hem Enstitü talebesi 

kendi parasiyle malzeme tedariki 

külfetinden kurtulacak ve bol mal

zeme ile çalışmak im~anını bulacak , 

hem de memleket çok zarif ve ucuz 

giyecek ve tuvalet eşyası satılan da

imi bir sergi kazanmış olacaktır . 

Birçok ilk mad
deler geldi 
İstanbul 8 (Telefonla) - Piyasa

ya muhtaç olduğu iptidai maddeler 

peyderpey gelmiştir. Bugün 39 ton 

anilin boya, 2 bin demir varil, bir 

miklar nişadır ve tıbbi ecze gelmiştir. 

Alakadarların kanaatine göre piyasa

daki bazı maddeler üzerindeki sıkıntı 

had devresini geçi:ımiş ithalat piya
sasında bir ferahlık başgös:ıeım iştir. 

Diger taraftan gümrüklerdeki 

malların çıkarılmasına devam edili

yor. Bunların ekseriyetini pamuklu ve 

yünlü mensucat teşkil etmektedir. 

YANKILARDAN 

Bir ihtikar 
suçlusu daha 

Yanık Fabrika civarında hurda
vatçı Mehmed oğlu Osman Yeşildağ 

kilosu 50 kuruşa satılması lazımge

len demir çiviyi 135 kuruşa satmak 
suretiyle Milli Korunma kanununa 
muhalif hareket ettiğinden hakkında 

kanuni talc.ibaLa başlanmıştır. 

YARALANAN ÇINARLI MAHAL· 
LE MÜMESSiLi DÜN ÖLDU 

Beş gün evvel Çınarlı mahalle
sinde vukua gelen bir hadise esna
sında Bayram oğlu Reşat tarafından 

bıçaklanan Çınarlı mahalle mümessi
li bakkal Ahmed Yanmaz tedavi al
tında bulunduğu memleket hastane
sinde dün ölmüştür. Derdest edile
rek adliyeye verilmiş olay katil Re
şat sorgusunu müteakip tevkif edil
miştir. 

Eğitmenler arasında nakil 
Zeytunlu eğitmeni küçük Dikili 

köyüne küçül Dikili eğitmeni Yunus

oğluna, Kireç ocağı eğitmeni Memiş

liye, Çağırtganlı e>itmeni Mihmanda

ra, Suluca eğitmeni Cihadiyeye, Zıp

kın eğitmeni Dogcıya, Madama eğit

meni Şoynuyoğuna, Boynuyoğun e

ğitmedi de Çınarlı köyü eğitmenliği

ne naklen tayin edilmiştir. 

Türk lnkdlbı dersleri 

Ankara : 8 (Hususi) - Ankara 

f akülleleri ve yüksek mektepleri son 

sınıf talebeleride mahsus Lürk inkıla

bı derslerine, dün ~aat 17 ,30 da Halk 

evinde Manisa mebusu " Hikmet Ba

yur,, tarafından verilen ilk dersle 

başlanmıştır. 

Salon birçok talebe ve rri.inevver 

tarafından tamamen doldurulmuş bu

lunuyordu. 

Derslere haftada dört gün, Hal· 

kevinde devam edilecektir. 

N. R. A. Nizamı - Ruzvelt 
Tekrak Amerika Cümhurreisligine seçilmiş olan Ruzvelt'in geçen sefer 

seçilmesinden önce Amerikalılar, bir kelime oyunu yapmışlardı : 
Belki bilirsiniz, Ruzvelt'in vücuda getirmiş olduğu " Milli kalkınma ka

nunu ,, İngiliı.ce " National Recovery Act ,, kelimeleriyle söylenir ve Ame
rikalıların bu üç kelimeyi de uzun uzadıya okumağ"a vakitleri olmadıgı için 
bunu kısaca ( N. R. A. ) harfleriyle anlatırlatdı. İşte geçen sefer daha Ruz
velt ikinci defa seçilmeden önce tanıştıgım birisi bana bu ü; harfi şöylece 
okuyuvermişti : 

- Nominale Roosevelt Again 1 ki bunun da manası şudur : " Ruz.velti 

tekrar seçiniz 1 ,, 
Şimdi Ruzvell'in kazanması ile ( N. R. A. ) nizamı yeniden kuvvetleni-

yor. Ve dört sene önceki nükte de yerini buluyor 
Gerçekten Ruzvelt tekrar seçilmiştir. - t. 1. 

Şehir telefonu 
BETON TEVZi ooAL~ll~ Q 

INŞAATI DA NETICEL~,. 

Adana Otomatik Telefon tr.' 

etrafındaki muntazam çalışnııı13f1 
li ilerlemiş bulunmaktadır. '{e 
hafriyatı tamamen bitmiş, 

küntlerin ferşiyah sona ernıiştiri 
!arın sadece kablolarının çe 
kalmıştır. 

İnşaatı ikmal edilen 38 fl1' 

" daha 4 menhol ilave edilecek 
1 

Ilı 
suretle menhollerin adedi 40 1~ 
ye çıkarılmış olacaktır. 

Hattı havai direklerinin di~ 
si ise ; şehrin her noktasında ta 

·ırıı lanmış, ancak hatların çek1 

henüz başlanmamıştır. y 

CEYHAN NEHRiNDE O~ ~~ 
BiR CESET BULU~O V 

Ceyhan : 8 (Hususi Muhab 

den) - Dünkü gün Ceyhan 

den ve belediye bahçesi '13 

bir ayağında ip bağ"lı ve bir ııG'I 
nehrin içindeki ağaçlara dolaşt111~ 
d e bir ceset çıkarılmıştır. za 

ce 
yapılan tahkikat sonunda bil 

hüviyeti tesbit edilmiş ve OY 
seyyar fotoğrafçılıkla iştigal 

-~ oldu~ll Remzi Çankayaya ait 

mıştır. -M.S. 

9-1 t - l 940 Cu:narte
9 

8.00 Program , Saat oya'' 

8.03 Müzik: Hafif prograJll 

8.15 Aians haberleri 

8.30 Müzik : Program 
8.50/ 
9.00 Ev Kadını - Yeme!; 

13.30 Program Saat ayarı, . 

13.33 Müzik: Saz taksimle" 

13.50 

14.05 

14.20 

15.00 

Ajans haberleri 
Müzik: Köy türkiilerı 

1 
M .. "k R. t. u .... ll~ uzı : ıyase ıc ,,. 
dosu i 
At yarışları tahminler 

15.10/ 
15.30 Müzik : Hafif solola' 

18.00 Program, saat ayarı 
18.03 Müzik: Radyo caı 
18.40 Müzik : Sahil oyun ~~, 
19 00 K (G

- .. rııes 
. onuşma unun t 

19.15 Müzik : Seçilmiş s3ı 

1 

19.30 Saat ayarı, aians . ~ 
19.45 Müzik : Fasıl heyeti 

20.15 Radyo Gazetesi ~ 
20.45 Müzik : Şarkılar i 
21.15 Konuşma (Bibliyo~r 
21.30 Müzik : Radyo or~ lı~i 
22.30 S aat ayan, Ajan.s / t 

22.50 Konuşma (Ecnebı 
Yalnız kısa dalga) " 

22.50 Müzik : Cazband 

23.25/ 
ıııŞ· 

23.30 Progra m ve KaP~ 



G11e ••rtları 
ı\yhk l'WO Kuruş 

da abone yapılır -, f),§ memkkeıler ıçı rı 
'1e hPdelı drgişmPz 
llız !'nstrı masrn(ı 

zanımedilır. 

~lirin/ar için idareyr 
Qcout eciı /meli dır . 

ber1ay ağır hasta 

' : 8 ( A. A )- Eski baş 
bcrlaynin zevcesi Rovter 

tu telgrafı gönderdi : 

Çember )aynın ııhhi vaıi 

gündrnbui fenalaşmak· 

di atır hasta yatıyor . ,, 
Yrı kabinedtn istifa rtfr 
i istirahat etmtlc için Say 

lunmaktadır. 

·Romen anlaşması 
t : 8 ( A. A. )- Vışiden 

İrıc göre , Fransa ile Ro. 
•tısında Franıaya Hr mik· 

İQ vcıilmesi hakkında Bük· 
~· 
it anlaşma yapılm•ştır . 

&()\ininin teftişleri 

: 8 ( A. A. ) - Bugünler· 

tni Romanın müdafaasını 

~ hava müdafaa batarya· 
te(tit etmiştir . 

~il imparatoı unun 

kabulü 

~to .: 8 ( A. A.) - Bugün 

Ot hariciye nazırını kabul 

. · Mülakat bir saat devam 
~tir , 

y llgosla v tedbirleri 

~dıa : 8 ( A A. ) - Yugos· 

~·~cıları Yunan ve Arnavud· 
d11dtarının bazı noktalarında 
llçuıları yapmak emrini al-

il londraya döndü 
'' : 8 ( A. A. ) - Eden 

'Yt dönmüştür . Edtn Cebe 
1 kıtaatı teftiş etmiştir. 

ildogliyo Yunan 

cephesinde 
l)t : 8 ( A. A. ) - Bir habere 

~rıı.~udluktaki ltalyın 1ı uman 1 

~ri alınarak yerine genel kur · 

. •k•nı rnartşal Bıdogliyo ta · 
'diılh: . -attar. 

TÜRKSÖZÜ 

• 

Avam Kamarası bir toplantl esnasında 

ELEN'LER 
DAYANIYOR 

(Birinci s ahifeden aı tnn ) 

Atine : 8 (a.a) - E'en baş ku 
mandanlığının Perşembe akşamı neş 
redilen 12 numaralı tebliği: Bütün 
cephede topçu muharebui olmuştur. 

Epir cephtsinde düşmanın mev
zilerimize karşı mevzii hücumları tard 
edilmiştir. 

5-6 Teşrinisani gecesi bir Elen 
piyade ve fenni kıtaat müfrezesi 3 
Teşıinisanide Epirde cephemiz tinün. 
de topçu ve tank dafi bataryalarının 
muvaffakiyetli ateşi ile hareketten 
durdurulmuş olan dokuz düşman tan 
kını cür'atkarane bir hareket netice
ıinde tahrib etmiştir. 

Düşman hava kuwetleri gündüz 
Korfu'yu ve memleket dahilinde baz 
küçük kasaba ve köyleri bombardı
man etmiştir. Birkaç ölü ve yaralı 
vardır. Askeri tesisata hiç bir zarar 
olmamıştır. Hava dafi bataryalarımız 
cephe hattında bir düıman bombar 
dıman tayyaresi düşürmüıtür. 

Atina : 8 (a a) - Başvekil Me-
taksas Volof şehr(halkına mesajında: 
Bir kaç binanın yıkılması, ile bir 
kaç evladımızın ölmesi Yunanistana 
son yüz sene zarfında kazanmış ol· 
duğu şeyleri: terkettiremez. 

LJu gadarine hareket karşısında 
boyun eğmiyecetiz . Zira köle olmak 
istemiyoruz. Milletimize büyük tarihi 
mukadderatına ve ölmezliğine ima· 
nımız vardır. 

Atina : 8 (a a) - Atina · ajansı 
bildiıiyor: Yunan kral Jorj İtalyanlar 
tarafından bombardıman edilen mm· 
takaları teftişe devam etmektedir . 
Halk hrr yerde krala büyük sevgi 
tezahüratı yapmaktadır. 

Roma icabında 
Bombalanacak 

Avam Kanıarasında 
mühim bir sual 

Locdra : 8 (a.a) - İtalyan tay· 
yarelerinin Londra bombardımanla· 
rına ıştirik ettikleri hakkındaki teb· 
tiğlerle Romanın açık şehir olarak 
farzedilip edilmiy.eceği hakkında A
vam kamarasındaki suale hariciye 
müsteşarı: "Kraliyet hükumeti bu teb 
liğleri kaydeylemiştir . Buna binaan 
Rornaya karşı tam hareket serbtsti· 
sin muhafaza eylemektedir.,, demiş· 
tir. 

AFRIKADA 

İngiliz kuvvetleri dün 

Galabani zaptetti 

Kahire : 8 (a,a) - İngiliz umu· 
mi karargahından: Sudanda Vilka'da 
tayyarelerimizin himayesinde hareket 
eden bir kolumuz ansızın Gallabatı 
zaptederek bir mikdar esir almıştır. 

Hava bombardımanlarını Müta· 
akip yapılan şiddetli iki mukabil hü 
cum muvaffakiyetle püskürtülmüştür. 
Mısır - Filistin ve Kenyada kayde 
deter bir şey yoktur. 

Amerikanın istimzacına 
Berlinin red cevabı 
Vaşington : 8 ( A. A. ) - Ha· 

riciye nezareti, Amerika vatandaş· 
!arının avdetini temin için frlandaya 

gönderilecek Amerıkan gemisinin ser· 
bestçe seferine halya tarafından 
muvafakat edildit"i halde Almanya 
tarafından muvafakat edilmemiı ol· 
dujunu bildirmekt~dir . 

• 

İngiltereye dürı 
yapılan hücum 

HASAR BÜYÜK DEBiL 

Lo ndra: 8 (a.a) - Hava , dahili 
emniyet nezare tlerinde n : düşma nın 
lngiltereye karşı h:wa hücumları dün 
gü n eş haııık l a ıı l ıiı.ız sonra yeniden 
başl amış ve hillrnss. ı Londra ile civar 
korıtlııkl :ııı istihdaf eylemiştir. Ayni 

ıamand . ı merkezi l ıı '.-: ilt e reye lngilte· 

re nin cı·ıı ııbigoır hisirıı!e bir şehire ve 

lng ilten •cle bir l ıi ı i ııd n çok uzak bazı 
noktalara da hiı k:ı~· bomba atılını 7lır. 

Lonclr.ıd a vı• ,. ar konlluk larrfa 

hava hiit'u nıla rı gt•er• yaıı sındau son· 

ray a kmfar oldıı J..\ ı büyük şidcJ tte 
devam !'imişt ir. M ı htelif noktalm da, 

evlerde , mağaznl.mf.ı umumi hizmet· 

!erde baıı hasa r vııl ııa gelmişti r. Baz ı 

yaralı ve ci lii Vıır ılır. Fakat teldat 

mikdarı lıüc11nı11n şı ldetiııe n ishetle 

büyük demektir. l ııgıltere centıbiga r

bis 'nde b ir şelıırdc bir mik<lar ev lıa

sıırn uğram ış, bir kııç ki~i yaralan mış 

ve ölmüştür. Di~cr yerlerde hasar ve 
telef at azdır. 

c1Y ANO'NUN TERFii 
Ati na : 8 ( A A. ) - Ôğrc nil 

diğioe göre halya lıuiciye m zırı 
Kont Ciyanoya mıısum sivil ah&linin 
ö:ümüne sabehiyet veren Selarıik 

hava hücumlarına i ş t irak ettiğinden 
dolayı albaylık rürheıi verilmiştir. 

ltalyan nıemurları 
Roma : 8 ( A A. )- İtafynnın 

Atina elçiıi ve konsolosluk ıne· 
murlırı Rornaya dönmüştür. 

Japonlar ve Amerika 
Tokyo : 8 ( A. A. ) - Jaıpon 

matbuatı, Ruzveltin tekrar intiha 
bana geniş sütunlar tahsis (etmekte 
ve Amerikan - Japon münaseba· 
tının vt.hamet kesbetmcsi ihtima. 
line intizar edilmesi huıuıunda Ja· 
ponları ikaz etmektedir. 

Tanca vaziy,etini lngiliz 
elçisi tetkik ediyor 
Londra : 8 ( A. A. ) - Mad

riddeki lngiliz büyük elçisi Samuel 
Hor, Tancaya ltalyan deniz altıları· 
nın ilticası ve bu arazide yapılan 
detişiklikler hakkında tahkikata de
vam etmektedir. 

ispanya harbiye nazırı 

Londra r 8 ( A. A. )- Kanarya 
adalarından tayyare ile gelmekte 
olan ispanya harbiye nazırı Tanca
ya muvasalat etmiıtir • 

Amerika milli bir :iği 
Vaşington : 8 ( A A. ) - Bü~ 

tün Amerikan gauteleri Bir ieıik 
Amcrikada milli birlitin tahakkuku. 
lüzumuna iıaret etmektedir. 



• 
Sayfa 4 

• 

ASRi SiNEMA Suvare 

8,45 

Gelip yer bulamadan geri 
dönen Sayın Mtişterile

rinden özür diler 

• 
Binlerle müşterilerimizin telefon ve mek
hıplarile müracaat ve arzuları üzerine 

Dünya Sinemacılığının tek pırlantası olan 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

~. CEBELÜTT ARH( ~ 
=-1 CASUSU I= . 

Birkaç gün daha gösterilecektir. 
FrnSATL KAÇlH J\\ ..\ Yli\ iZ. 

BUGÜN GÜNDÜZ MATiNEDE 

t :ebelüttarık Casusu - Borneo Ormanları 

rr~~k yakında 1--· -· --
- lJanet MAKDONAL::!J---· 

IAŞKIN SESi 

klşhk hediye Askerlerimize 

kabul ediliyor 
' 

Parasız 
~l 

olarak Adana 
••• 

\ Türk maarif cemiyeti 
1 

Kahramanca sınırlarımızı bekleyen askerlerimizi düşünen hamiyetli Yurt· 

taşların hanrladığı yiln, fanile, pamuk hırka, yün ve iplik 

çorap, yün eldiven ve iç çamaşır Y E N İ olmak şartile Mer

kezimizce kabul edilmeğ'e başlanmıştır. 
Gelmekte olan kışın amansız so~ukları başlamadan önce verilecek bu he

diyeleri çok acele olarak yapıp anbarlannıza teslim etmek EN KUDSİ BlR 
VAT AN BORCUDUR. 

Hamiyetli Adanalı ! Bu Vatan borcunu ifa etmekte 
Je geç kalma ! 

Askerlerimize hediyelerini vermekte istical ediniz. 
12446 5-5 Seyhan Kızılay Merkezi 

ilin 
Seyhan Kültür direktörlüğünden ; 

Adana ilk mektebleri için satın alınacak Odun, kömür ve kok kömü· 
rünne ait liste aşağıya çıkarılmıştır. 1940 ikinci teşrin 21 Perşeme günü 
saat 10 da vilayet daimi encümeninde ihalesi yapılacaktır. 

Cins Fiyatı Mıkdan Tutarı 
Lira kuruş kilo ton Lira kuruş 

Kok,kömürü 30 50 
Manğal l<ömürü 5 
Sobalık odun 115 

12462 6-10-15-20 

5000 
10000 

8 276 00 
250 00 
150 00 

676 00 

pansiyonuna gireceklere: j•--·---~~ 
· Pansiyor,umuza parasız olarak CiNSi 
girmek üzere müracaat edip evrak 

cemiyetimizde bulunan Lise , Orta, 

Ticaret okulu talebelerinin bu ayın 

onbirinci pazartesi günü saat 16 da 
birinci orta okulda hazır bulunma

ları. 

Adana Türk maarif cemiyeti 1 ı-=.:..::.::~!!-...!.-~-_. 

12468 ,, yerli 8-9-10 1 
........... • ........... 1~A_rp~a~~ 

Yulaf 
Bu gece 

Nöbetçi eczahane 

istikamet Ecanesi 

Hükumet yanında 

• 

Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlarlmlzln ço

jialmasrna yardım ediniz 1 

Rayiımark 
Frank (Fransız ) 
Sterlin ( İngiliz ) 

Dolar '( Amerika ) 
Frank ( isviçre ) 

.;e 
Yuvanın saadet ~ 

doğ-uran, Aile düğ-ürııİİ~ 
Iendiren çocuktur. Çocıl tee 
vilmekten mahrum bi"el ~\ 
da hatırla yılda bir lir•.1 
Esirgeme Kurumuna O, 



kara kadını 
sıı çahşıyor 

~.it 1NöN0' NÜN HiMAYE· 
'"DEKi CEMiYETiN YENi 
OlEL TEŞEBBÜSLEıtl 

ra: 8 (Türksözü muhabirinden) 
1~ Bayan İnönü'nün yüksekhi
tıne mazhar bulunan, Ankara, 

sevenler cemiyeti, aziz vata
bekçileri kahraman askerle

kış hediyeleri tertibi işini teş-
dırrnaya başlamıştır. 

ın baş ve kulakları koruyacak 
t Örüımesi işi için mektepliler 

l>i n faaliyete geçmiş bulunuyor
b·~er taraftan cemiyet semt, 
iter sual varakası yollıyarak, 
1nlarımızdan yardım istemiş ve 

ileri sormuştur: 
Aşağıda yazılı yardım şekille
.hangisini tercih edeceğinizi hi
IŞaret etmenizi rica ederiz: 

Gösterilecek nümuneye göre 
U biçer misiniz?. 

..... Pamuklarını döşer misiniz? 
..... Pamukları diker misiniz ve 
c dikersiniz? 

..... Tercih edeceğiniz işi eviniz
.Yoksa cemiyetimizin göstere
r Yerde mi yaparsınız? 

...... Bu : iş için haftanın hangi 
ni ve saatlerini tercih edersi-

. denen çalışmaya:sihhatiniz ve 
ıt müsait değilse Jcaç pamuldu 

edebilirsiniz? 

~lllterneyi cemiyetimizden teda
ltıcyi isterseniz: 

pamuklu; dikişi sizin tara
olmak üzere 115 kuruş, dikil

~re cemiyetimize bırakıldığı 
tdc 140 kuruştur. 

tberrü edilecek olan pamukla
işleri asker ailelerine diktirile

ltııtn bu suretle de ikinci bir 
Yapılmış olacaktır. 

' 1 . . k ...ı • • 1 sua lerımı7.e açı · aııresınıı. e 
derhal cevap vermenizi ve 

t 1 tinin 9 uncu Cumartesi günü 
ı ~ da Çocuk Esirgeme Kurumu
'4tifinizi sonsuz saygılarımızla di-,, 

~tCE BEKÇiSi MATHIEU 

'lldôme meydanı civarında Pel
ta rtı~cevherat mağazaıunın maha
'rıtım edilmiş vitrinlerinde ışık-

da kıymetli taşlar parlayordu. 
'itkıt bu hazineler önünde uzun 

'ıı~ durup takdirle temaşa eden 
~ ar görülürdü. 

'~at o akıam yolcular acele edi
~ Kasırga şeklinde esen rüzgar 

Çalannı havada döndürüyordu. 
lltucu sovuğun insafsızca derile· 
;ııarnası karşısında bazıları par
k~ Yakalannı kaldırmış, bazıla.

Ô lltklere sarınmışlardı. 
~ltden sonra müşteriler azal
~ mükemmel teshin edilmiş, 

:•ş, parlak akajüden tezgahları 
t~rı'bzada üç erkek memur ve 

ç satıcı kadın dereden tepeden 
Yorlar ve kapanma saatini bek
dı. 

~- altı buçuk. M. Pell~mart 
d llt~sundan tam dakikasında 
n trnır kepenekleri indirmete 
•rı rnağaza garsonuna işaret 

~~~ 
h inın dış kapakları kapanınca 
er akşamki gibi raflardaki 

TÜRKSÔZÜ Sayfa 5 

Türkiye - lngiltere ticareti 
gittikçe · inkişaf gösteriyor 

İngiltereye yeni . kontenjanlar 
İzmir : 8 (Türksözü muhabirinden) 

- Ankarada lngiliz ticaret birliği 
Türkiye ve Balkanlar umumi reisi 
Lord Glen Conner ile ticatet Veka
leti arasında cereyan l etmekte olan 
müzakereler neticelenmiş, İngiltereye 
yeni 1.:ontenjanlar kabul edilmiştir. 

lngilterenin, Türkiyede yetişen 
her nevi ihracat mahsulümüzü satın 

alacaiını evvelce yazmıştık. Bunu2(n

giliz selahiyettar makamları söylemiş

ler, ilk defa 5000 ton üzüm, 5000 
ton incir satın almışlardı. Yeni anlaş

maya göre verilen kontenjanda gene 

mühim miktarda Ü7.üm ve incirle küs
pe ve kuru kayısı vardır. Bu defa İn
giltereye satılacak üzüm ve incir mik
tarları gene geçen defaki miktarlar 
derecesindedir. 

Küspe kontenjanı, mühim bir ye
kfına baliğ olmaktadır. Kuru kaysı da, 
bu mahsulün nevine göre mühimce
dir. 

Yeni kontenjan hakkında dün ti

caret Vekaletinden şehrimizdeki ala

kadat makamlara malumat gelince 
ihracatçı birlikleri ve bütün ihracat

çılar ve diğer alakadarlar haberdar 

Mersinde gaz meselesi 
tamamen halledildi 

ISYIÇRENIN BITARAFLIÖI 

Londra : 8 (a.a) - İsviçre üze
rinden yine yabancı tayyareler uç
muştur. İsviçre hüküm eti bundan böy
le bütün lsviçrenin geceleri karanlık
ta kalmasını kararlaşmıştır. Bu tedbir 
lngilterede iyi karşılanmıştır. lngili~ 
hükumeti, İngiliz pilotlarına lsviçre 
bitaraflığına riayet edilmesi için kafi 
emirler vermiştir. 

BAY YILKI BUGÜN BiR 
NUTUK SÖYLIYECEK 

Vaşington : 8 ( A. A. ) - Vilki 

önümüzdeki Cumarte~i ( bugün ) rad

yoda bir nutuk söyliyecektir . 

Londra : 8 ( A. A. J - Kolom
biya radyosu Reisicümhur Ruzveltle 
teması ulan mahfillerde zannedildi
ğine göre, Ruzvelt milli müdafaada 
mühim bir mevki teklif etmek sure-

tiyle Vilkinin teşriki mesaisini istiye
ceğini bildirmektedir 

Mersin 8 ( Türksözü Muhabirin · 

den) - Birkaç günden beri gaz satı· 

lan dükkanlara halkımızın tehacümde 

bulunduğunu ve bu yüzden gaz alışı 

nın çok güçlükle mümkün olduğunu 

görmekteyiz. 

Şimdiye kadar petrol bakkallar 

elile satılmakta idi. 

Bakkallara ,verilen gaz normal 

ihtiyacın on mislinden fazla oldutu 

hıılde ihtiyaç karşılanamamıştır. Buna 

sebep de bakkallann acentadan aldık· 

ları pelrolların bir kısmını saklamaları

dır. 

Bunll katiyetle öğrenen belediye· 

miz işe müdahele etmiş ve halkın ih

tiyacını acentanın satış mahallinde 

kendi kontrolu albnda temin etmesini 

münasip görerek bu suretle satış yap· 

ı tırmaya başlamıştır. 

GECE BEKÇiSiNiN ESRARI 
============= Ç E V l R E N YAZAN 

Claud Ascaln Tefrika. 

1 

Sami Göksu 

mücevheratı boşaltarak tezgaha taşı· 

mağa başladı. 

M. Pellemart'ın mağazasında bu 
değişmez bir usuldü. O, herhangi bir 
tehlikeye uğramak istemezdi. Sigorta 
kumpanyası ile de zaten böyle karar
laştırmışlardı. 

Gerdanlıklar, yüzükler, pandantif
ler, küpeler ilah .. elmas yığınları, ya
kutlar, sarı yakutlar, zümrütler çok 
görmeden mütevellit alışkanlıkla artık 

memurlann takdir nazarlannı çekme
yordu. 

Son raf da boşaltılmıştı. M. Pel
lemart: 

- Eh bakalım bu akşam benimle 

çıkışlarına baktı. Soğuk bir hava gi
ren kapıyı kapamasını Martelet'e işa
ret etti. 

O anda mağaza ant bir karanlığa 
boğuldu. Mösyö Pellemart boğuk bir 
feryat kopardı. Mağazanın derinliğin

den Martclet'in sesi ona cevap verdi. 

- Bir ziya anzası, şimdi ben ... 

Lambalar yeniden yandı. Mücev
heratçı korku ile tezgahlara baktı. 
Bütün mücevherat orada yerinde idi. 
Sükünet buldu, içini çekti ve gülüm
sedi. 

Martelet'in sevimli yüzü göründü. 

kabul edildi ~ 
edilmiştir. Borsada derhal hummah 

bir satış faaliyeti başlamıştır. 

Bugün borsadaki satışların daha 

hararetleneceği tabii görülmektedir. 

Haber aldığımıza göre yapılan 

yeni anlaşma, İngiliz lirasının geçtiği 

memleketlere şamildir. Yani ihracat 

mahsullerimiz, İngilterenin dominyon

larına da sevkedilecektir. 

Tevali edecek yeni anlaşmalarla 

İngilizlerin, bütün ihracat mahsulleri

mizi satın alacakları anlaşılmaktadır. 

iz mir fabrikalarında 

istihsal artıyor 
lzmirl: 8 ( Telefonla ) - Koordi

nasyon heyetinin lı:arariyle Ege mm· 

takasındaki zeytinyağı , mensucat ve 

deri fabrikalarının 11 saat çalışma

ları kararlaştırılmıştır . Bu sayede ia

tihsalat artmıştır . 

BULGARISTANDA 

YENi BiR KANUN 

Sofya : 8 ( A. A . ) - Bulgar 

dahiliye nazırı Bulgar milli müdafa
ası hakkında parlamentoya bir kanun 
projesi • talcdim etmiştir . Bu kanun 

projesinin birinci kısmını , yabancı 
memleketlerden maddi VC) a ideolo
jik yardımlar gören gizli teşekkülleri 

menetmektedir. Bu tedbirler bilhassa 
farmasonluğa karşıdır. Kanunun ikin
ci kısmı ela Yahudilerin hukukunu 

tahdide tabi tutmaktadır • 

BiR ROM EN HEYETi 

MOS KOYAYA GiDiYOR 

Bükreş : 8 ( A. A. ) - Bir Ro-

men heyeti ticari müzakerelerde bu· 

lunmak üzere Moskova~ a gidecektir. 

- Fazla telaşla ahmaklık etmiyelim. 
mücevherleri yerlerine koyalım. 

Mücavherat tablalarını memura 
taşıtıyordu. Memur bunları birinci 
kattaki patronun hususi dairesine gi
den merdivenin altındaki duvara tes
bit edilmiş kasaya götürüyordu. 

Mağaza müstahdeminlerinden her 
biri 

0

bu işte Mösyö Pellemart'a yardım 
etmek için nöbetle bir akşam burada 
kalırdı. Martele mutadı veçhile kusur
suz bir surette vazifesini yaptı. 

- Kapayorum Mösyö... Dedi· 
Patron bulunduğu yerden kasanın 
muhteviyatını görüyordu. Kapaması 
için işaret etti, Memur kapağı itti. Sa
ğır ve derin bir ses... Vitrinin hazi· 
neleri şimdi emin melceinde idi. 

Elinde bir anahtarla Mösyö Pelle· 
mart yaklaştı , kilidin içine soktu, yu
karı kaldınb; makanizma işlemeğc 
başladı. 

Kasa, en mahir hırsızlara meydan 
okuyan, fennin bir şaheseri idi. Saat 
sisteminde bir kilidi vardı, bir kere 

kim kalacak ? dedi. 
- Ben, Mösyö. 
- Peki Martelet... 
Gitmeğe hazırlanan memurlara da 

"Bonsuvar,, dedi. Dehlizdeki kapıdan 

Cereyanın kesilmesinden o da şaşır
mış gibi idi. Eliyle panlbları akseden 
hazineyi göstererek: 

- Tam zamanında, her şey de 
ortada idi. dedi.. 

· tanzim edildikten sonra müsterih uyu
nabilirdi. Mösyö Pellmart her akşam 
saat 6,45 de kapatıyor, ertesi sabah. 
8,45 de, ne bir dakika erken ne bir 

Mösyö Pellemart homurdandı: dakika geç, açıyordu. (Son u var) 
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Sayfa 6 TÜRKSÔZÜ 

TürksOzii az t veMatba 

T •• k •• •• G t • • Okuyuculanna, dünyanın her tarafında ur sozu aze esı . vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

~itap, Mecmua Çek; Bilet, Afiş, Plin Ha

T ir kSÖ ZÜ Matbaası: rita, Bilumum Matbaa işlerini Türkiyede 
1 · zı'n s es "wnz 'n a · • mevcut matbaalara rekabet eder derece-

de tabeder. 

T«lrksÖzü 
. 

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

• 
T. iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf ·Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye p la D 1 

KEŞlDELER : 

4 Şubat, 2 Ma1·11, 1 Aiııstoı, 3 lk.incit.trin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 

1 Adet 2000 Liralık. 2.000 Lira 

3 " 
1000 " 3.000 " 

.2 " 750 " 1.500 " 
4 " 500 " 2.000 " s 

" 
250 " 

2.000 " 
35 " 

100 " 
3 .500 " 

80 " 
50 " 

4.000 
" 300 " 

20 " 
6.000 " 

T. lı Bankasına para yatermakla, yalnız para biriktir
mif olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiı olursunuz. 

T0RKIYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf l•rihl : t888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
$abe ve ıjını adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi bankı muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bınkaı ırıda lrnmbırııh ,.e ihbaraız tuarruf be11pları11• 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aıatıdaki plAna göre ikramiye datıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 .. soo " 2000 " 
4 " 250 .. 1000 " 

40 " 100 .. 4000 " 
100 " so " sooo " 
120 .. 40 " 4800 ti 

160 ti 20 " 3200 " 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralu bir sene içinde SO i
radın aptı düşmiyrnlcre ikramiye çakbğı takdirde yüı~ 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar ıenede 4 d,fa, 1 Eyylul, 1 Birinckinun, 1 M 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Doktor Muzaffer Lokman 
.._ ___________________ ..... ____ ...... ____ .....-: 

Mürettip alacğız Umumi netriyat • 
Seyahatten dönmüştür ve her gün muayene

, hanesinde hastalannı kabule başlamıştır. 
Matbaamızın gazete kısmmda 

çabfmak üzere bir mürettibe ihti· 
1 yaç vard1r • ldarehanemize mü 

racaatları 
• 


