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D ll uy .ı Enarblnde 
Zafer ,uzun yıllar 
dayanma nedreti 
otan iaralındır 

Mekteplerd e eskiden bellediği 
miz coğrafya bilgılerini taze· 
!emekten uz"k, çetrefil bir 

takım Rus, Arap, Çin, Japon , 
Malez ve Z ııc şehır ve aJalaı ı · 

Jll :l isimleıiyl !'! d ı:ıl~ yeni yeni teb 
liğ'cr kili ş:smcla harbin gidışini 

anlam k bıle güç'eşf. Hergün, 
Rusya.IJ. geri alı ıı an l~Ö) ün , Af ı İ· 
kada dü,maııa l>ııakı la ı çöl kale· 
sinin, P<ısiiikte ba::.kırı . uğrayan 

kuçücük <dapın, ..,iyamda yahııl 
!\la l ezy.ı~a bom!ıalonan uzak Jima 

nııı r.-.;tc :c oldu~ıırıu bi•mek isle 
yen rnerakıılar, ceplerin le l)ir 
nı · nıh:kt::i s nır• a • ı n ııı, yalıı ı i bi r 
kıt 1 J.! idı•rİ olı l d 

0
11, dtı ll) B nt ıl 

h.ı ıt ı ını t ı~ı 11.ılı lir. Bir lı ·ırµ knr · 
~ısınddy11. 'k: ut ı:ş s.llı a'> ı t a rıhtc 
itk J e. ı Lütu rı yuvıırt.ık cvrenı 

lrnp'ı, ur. 
F:u;.lt, böyre bir ha ı bin, bu· 

günden şurada burad ı beliren ha· 
rekelle ri yanı .ki büyük neticeye 
tesir t:d ecek ölçüde otaoilir mi? 

logııtere ile Almanya arasın· 
daki ~·nrµ ışınanın n ıısıl biteceği 

kestirılemcz hale gelm işti. Almeıı · 
ya - Rusya bozuşması, bitişik 
sınırlarda karşı karşıya gelen mu-
azzam kuvvetlere rağmen aylarca 
sürüncemede kaldı. işin içine Ja 
ponya ile Arnerıka gibi Okyanus· 
lar aşırı, dev gibi devletler girin· 
ce, kavganın ı,iU adada, yahut bu 
Jınıanda, hatta bir kıtada soııa e 
rcceğirıi dilşünmek mümkün mü· 
dür'! Avrupapa kazaııılacak kc."Sin 
bir :zaferin, lam sulhe varal.ıil.nesi 

i~in, Okyanuslarda de elde edil
mesi gerektir. Pasifikte temin edi· 
lecek üstünlüğün işe yaraması için 
Atlanlıkt.: ve Avı~pada da var ol
ması şarllır, j.ıporıyanın galebe 
çalması, yalnlı Fılipin adalarının, 

yahut Birmanyanın işgaline değil, 
Almanyanın lngiltereyi yere ser
mesine bağlıdır. Amerikanın zafe
ri, sadece Pasifik hakimiyetiyle 
tamamlananıı:z, lngillcrenin Avru. 
pada Al~anyayı yola getirmesi 

de lazımdır. 
Bugün için bu sonuçlardan 

çok uzağız. 
Avrupa harbi soysuzluğa uğ" · 

radı. lngiltercnin karaya nsker çı · 
karıp Almanyayı yere vurması, 

yahut Almanyayı Ru '>yaya ezdir· 
mesi, olurluktan çıkm1ştır. Ameri· 
kanın, gelecek yılların birinde, es
ki dünyaya mılyonlarla asker yol
laması da arlık umulmaz oldu. 

Almanyaya gelınce, Rus ma· 
eerasının bitkinliğinden sonra, Al· 
maıı milletinin bir d e lrı~iltercyi 
basmak yükümün e dayanması güç 
tasarlayabilir.)941 de Mıhv:!r te· 
meli üstüne kurulması be~ len en 
nizam xerinc. Avrupanuı üstüne 
şimdilik en kara yoksulluk bağ

da~ kurmuştur. Ônümüı.deki yıl, 
işgal altında birbirinin canına kıy
mak isteyen aç millel!erin a~ı ve 
kanlı sürüşmelcrini göreceğiz. 

Rusyada yeniden başlıyacak 

savıış, bir zafere varsa bile' bun· 
( Gerlsi ikinci sahifede) 

: ........................ : 
! iki devletin ! • • 
ı - DAH~ - ı 
ı ı 
ı b arp ilanı ı 
ı ı 
ı Londra : 17 (a. a.) ;-- ı 
ı Londradakl Çek hUkO ı 
ı matl Brltanya, Rusya ve ı 
ı Amerlkaya harp llln e- ı 
ı dan memleketlerle harp ı 
ı halinde bulundu ğunu : 
ı bUdlrmı,11r. ı i Budapafte : 17 (a. a.) f 

- Macar hUkOmatl Bir- ı i lafl k devletlere harp ı 
ı llln etmlflir. ı 

ı ......................... ı 
- ,.,...,.... 

• 
YER DEPREM 
Sivas : 17 ( a. a.) - Dün •aat 14 de ~ehrinıiza'e beş sa· 

niye süren orta fiddette bir yer sarsıntısı olmuflar, hasar 
yoktur. 

.. , 
Çölde harekette bulanan bir /ngiliz. tankı • Libya cep
heaine ait haberler• üçüncü •ahifededit . 

İngilterenin 
harp masrafı 

Günde on bi~ milyon 
ma•raf yapılıyor 

Londra : 17 (a. a.)" - Mali 
ye na1.ırı Avam L:amaraaında 

bu yılın hıırp masrafları için bir 
milyar lngiliz liralık yeni bir kre· 
di açılnıasını iştcmiş ve demiş· 

tir ki : 
<Şimdiye kadar yapılan harp 

masrafları tutarı sekiz milyar 
300 milyon lngiliz lirasını bul
mu~tur. Son günlerin harp mas· 
rafı günde on bir milyon 750 
bin İngiliz lirasına çıkmıştır. 
Bunun dokuz milyonu cebhe, 
geri kalanı da diğer harp servis· 
leri için harcanıyor. Masrafıar 
bütçe tahminlerini aşmıştır. Hü· 
kürnet yeni kıymetleı i tedavüle 
çıkaracaktır. Vergi mükellefleri 
bu kıymetleri satın alabilecek
lerdir. Bu suretle biriken para
larını muvakkaten yeptıklaı ı bu 

Yeni bir 
Sovget 
zaferi 

KallDln ve 
dlger bazı 
ıeblrler din 

geri alındı 
Moskova : 17 ( A. A. ) -

Sovyıt tebliği : 16 lıkk:lnun 
günü bütün cephede muharebele 
re devam edilmiştir . Sovyet kı· 
laları Kalinin , Volkof ve Novo 
petrosk şehirlerini geri almıştır . 

· kiymetlerle ileride vasıtalı vergi
lerini ödeyebileceklerdir. Avam 
kamarası yeni kredinin açılması· 
nı kabul etmiştir. ......_ _____ _ 

ı ............ ~ .......... : 
: ı 

i AMERİKADA i . 
ı ı ı 

ı Yeni biri : ı , 
: : l 
ı sa aş ı ı 
~ ı · 

i ıanı 1! 
ı ı 
ı ı 
ı Ruzvelte büy üll ı 
o l • • se a!tiyetler verildi • : ı 
: : ı On milyonluk : 
ı bir &merlkan ı 
! ordusu lı:uruıuvor ! 1 
~ J • : ı 

Uzakşarktakl 
muharebeler 

Nevyork : 17 (a. a .) - Ruz
velt ve müşavirleri zaferi temin 
edecek geniş bir planı bitirıneğ'e 
uğraşıyor. Hükümct harbin U7un 
süreceği fikrindedir. Bur:un İ\:in 
de on mif} onluk bir ordu kurul
ması düşünülüyor. Haqı malze
mesi yapan fabrikalar gece gün
düz çalıştırılacaktır. 

Vaşingtoa : 17 (a. a.) 
fGPrisl 3 üncü savfadaı 

Blkümetln aldılı 
mublm tedbir 

- -
Ekmek f iatları 

yükıeltilmeyece.k 
Ankara : 17 (a. a.) - Hilkü· 

metce Buğday fiatlarır ın arttın i
ması dolayısiyle ekmek fiatlarımn 

bu nisbelle yükselmesine mani 
olacak tedbirler alınmış olduğunu 
evvelki gürıkü neşriyatınıızda bil
dirmiştik. Haber uldıknnıza göre 
bu tedbirler cümlesinden olmak 
üzere Buğday ve Çavdar unların· 
dan alınmakta olan Buğday ko· 
ruma vergisinin kaldınlınasına hü
kümelce karar verılmiş ve bt.ı 

maksadla Büyük Millet Meclisine 
bir kanun teklif olunmuştur. 

Bu kanunun meclisce kabulü 
halinde ekmek f iatlarının her hal· 
de kaldırılan verginin tesiri dere· 
cesinde ucuzlayaca~ı anlaşılıyor. -
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Alman makineleri artık 
Rusyada işliyemiyor 

Uzakşarkfa Birmanya'ya karşı başlıyan hareket 
· Son haberler , Japonlann 

~irmanyaya kar~ı harekete başla· 
dıklarını bildiriyor . 

Birmanya , Siyam ile asıl 
Hindistan arasındadır ve Hindis
tanm bir parçası sayılmaktadır • 
Taarruza geçen Japon ' kuvvetle· 
rinin Siyama çıkarıldıkları ve ora
dan harekete' geçtikleri anlaşılmak
tadır . 

Japonlar Birmanyaya taarruz
la Çine yapılan yardım yolunu 
kapamak istiyorlar . Bu hareketin. 
gelişmesi hakkında henüz malu
mat yoktur . 

Diğer cephelerde vaziyette 
esaslı bir detişiklik yoktur . LuzQn 

Birmanga yolunu gösterir harita 

adasının timaline ve cenuptaki 

L1gasi noktasına çıkarılan Japon 
kuvvetlerile Amerikalılar arasında 
muharebeler devam ediyor . Ada 
nın mnhtelıf noktalarına indirilen 
Jaj)on p:ıral2ütçülerinden büyük 
kısmı imha edilmiştir . Amerika
lılar japonlann büyük güçlüklerle 
karşı 1aşar.aklarını ve burasını ele 
geçiremiyeceklerini söylüyorlar • 

Malaya yarımadasında lngiliz 
mukavemeti arkt naktadır . Tok
yodan gelen bir telgrafta Japoa 
kuvvetlerinin şiddetli bir mukave 
metle karşılaştığı , fakat bu mu· 
kavemeti kırarak bir lngiliz tüme· 
nini imha ettiği bildiriliyor . lngi 
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lngiliz fut hol 
takırıa ı Adanada 

Cumartesi günü bir maç 
yaptıktan sonra misafirlerimiz 

Mısıra döneceklerdir 

~ J..11. --- .._ .. 

/ngiliz futbolcularından bir kac;ı 

Haber aldığımıza göre lngiliz 
profesyonel futboı:takımı bugün 
toros ekspresile şehrimiı.c gel
mektedir. Kıymetli misafirlerimiı. 
cumartesi günü şehrimizde bir 
maç yaptıktan sonra Mısıra gide
ceklerdir . 

lngiliz sporcu kaf ılesi Türk
kuşunda misaf ır ed ilmekt~dir. 

ltalyada yeni para basılıyor 

Roma : 17 ( A .A. ) - Ye
niden 5ô:> milyon liretlik kağıd 
para bashnlması kararlaştırılmış· 

tır . Bu tedbirin alınmasına ticari 

zaruretlerin sebep oldu~ bildiri· 
liyor • 

Kahraman orduiJa 
kış lıedigeleri 

Ankara : 17 (a. a.) - Kah
raman er1eıimize kışlık hediyeler 
almalı: için yapılan yardıma bü
tün yurdda devam ediliyor. Bu 

maksatla Adanada 53,000 lira, 
lımitte 3391 lira 50 kuruş top

lanmıştır-

Ara Sıra §~§~~~§~~§E,8 

I lıtikô.r Cezası ... 
iç hayatımızda son günlerin en ço~ dilde gezen, du gun bir 

3uya atılan bir taşın husule getirdiği dalğalnr ve<lal~acıklar gibi 
gittikçe genişl iyen ha Jisesi muhakkak ki ihtikar :ve muhtekir mevı.uudu r. 

- Falanın beyanname harici buğday ve a rp1 sııldadığından, fa
la:ıın Ş!!keri b.!1li fıatta:ı yüksek !lattığın1an v~ya var olduğu halde 
isteyene yok dedığ'inden, lamba ~camını. makarayı bir kaç lı:at faz.
taya s!lttığındJn tutulup kanun p.!nçesiııe verildiğinden bahseden ha
b.!rleri en kii-;üiümüzden, en yaş'ım ıza kadar duym1y.ın, okumayan 
kalmamıştır. 

Bu haberler duyana yalnız b:r cvak'a haberi> gibi tesir etmiyor, 
bitakisber vatandaşın içinde derin bir sızı ve büyük bir nefret hissi de 
uyandırıyor. 

Hılkımııın milli v:c.Jaıı duygus:.ı g !çm'ş senelere nazaran çok 
yü'<seım :ş V<! ilerlemistir. O.ıun kötü'ü!clere ka rşı b:ızı öy:e hükümleri 
vardır ki iıısın hayret ve takJiric karş ı lar. M.ıli duygu.1un bu seviye
ye yüks-lm.!sİ S:!Vmilec!lc b:r ha Jis ~ı lır. B.lh ısSl böyle nazik v.: ml
him günlerde u num:.ın faydasına o'. n bu m.lli duygu tezahürlerini 
görm.!kten zevk d:.ıym~ınak kabil değildir. 

* * • 
lhtikirırı kö~ü. vurguncu ıuzurı çirk:n ayıp ve: u ın:ımJn faydasına 

bir ciarb.! o!du]uııu artık b:l rs !y ~nim:z kalm ımıştır. Muhtekire ceza 
verm!k hJ">UiUn la h1lkın öyle a~ır hükü'.Dleri vardır ki, bunları duy
duk.;a içten g~len m;lli vicıl tn arzularının bu ş .. kilde tecellisinden 
heyecan duymamak kabil değildir. 

Geçen gün birkdç vatandaş bu ihtikar ve m ·ıhLkir hii'.iiseleri~ konu -
şurken muhtekire şöyle C:!Za hükümleri tasarlıyorlardı : 

- Muhtekir o!du~u anldşılan adama bir daha ticaret yaptırmamalı. 
- DJklcanını bpam:ılı, m11larını devlet musarfere etmeli. 
- Umumi yerlerde dayak kabul edilmeli ve bunları halkın gözü 

önünde kırbaçlamalı., 
- istiklal mahkemeleri gibi mahkemeler hrmalı ve muhtekir, 

itirazsız, temyizsiz en a~ır cezalara çarpılmalı .. 
- Asmalı ... 
Dikkat edilirse bu hükümler arasında en korkuncu casmak> ceza

sıdır. Fakat bu vatandaş ardan birisinin ceza hükmü benim gibi bir 
çoklarının da p~k hoşuna gidecek bir şekilde idi. Diyordu ki: 

- En iyisi, muhtekir damgasını alan adam Türk vatandaş:ı~ından 
çıkarılmalı ve yurd dı~ına atılmalıdır! - 8. O. 
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GÖRÜŞLER =-=-== 
VAKIFLARI iZ 

Bugünk·· 
Londra a 

Arbk şıklık yok. Şimdi hizmetçi 
diye bir sınıl kalmadı. Herkes 
sebze yetiştiriyor. Franıada 
eski zaman hasreti artı1or. 

Orduya kıs 
hediyesi 

Kahraman orduya l.::ışlık h'!
di) e teuoriki için hRlkımııın yar. 
<lımı uevarn etmektedir. Tcberrü· 
at listesi nşa~ıcludır : 

Memleketin izle 
Avrupa arasında 
karadan nakliyat 

B 
iı.de içtimai yardımın sOs)' l°le· 

!eşmesi muhakkak ki fVnloflar 
idaresi' ile be.. şiar. Evkıı( de· 

nince, hemen hepimizin göı.ünden 
hanıp bir cami, küf kokan bir 
mescid geçerdi. Ve haldkotte de 
vakıfların dekoru bunlardı. 

Fakat inkılaptan sonra valcıf. 
lar ve vakıflar idaresi bu)cılıktan 
ııyrılrnış, vakıf yapıları modern 
mimariyedeıı de hisse alaralı: çeşit
lenmiı, vakıflar idaresindeki ruh 
değişm;ştir. 

B 
ir Fransıı gaı.etesi Lond
rada bugünkü hayata da
ir aldığı bir melctubu 

ne~rediyor. 
ki : 

Mektudta deniliyor 

c Londraya şimdi relen bir 
inunın göıüne batan ilk şey bo
zuk ıaatıerin çoklu~udur. Şeh
rin her köşeıinde bir çok boxuk 
aaat röze çarpar, Bu, hava ta
arruı.lannın neticesidir. Bozulan 
uatlerdcn en İflelc yerde olan
lara tamir edilmiştir. Diğerleri 
henüı oldu~u gibi duruyor. 

Londrada kadınlar ııklığı h· 
rakmıtlardır. Çoğu ıokağa şap
ka11ı ve h.wa müsaade edince 
çorapsız çıkıyor. Bir çok kadın· 
lar erkek pantolonu giymekte
dir. 

lnriliı payitahtında en çok 
iÖze çarpan şey herkesin eski
ıindcn çok far.la çatışmasıdır. 

Günlük çalııma saati arttırıldığ'ı 
ıibi cumartesi iünü ôilcden 
t0nra baılayan hafta tatili de 

kaldırılmıı, bir ıüne indirilmiştir. 
Her i1çi, rönüllü itfaiye sıfa

tiyle haf tada bir ıeçe çalıştığı 
mllessesede nöbet beklemelıtte

dir. 

Londrada her kes ıebze ye
tiştirmci'e çalışıyor. Bütün boş 
araalar, b~hçeler bu ife tahsiı 

edilmiıtir. Toprağı olmayanlara 
biiyiik parklarda birer parça yer 
verilmektedir. Şimdi parklar 
ıcbıe bahçesi halindedir. 

Londrada hizmetçi dıye bir 
ıınıf hemen kalmamıı ıibidir. 
Buna ıcbep kadınların f abrilıta-

larda, ordu yardımcı hız.metle

rinde çatıımalarıdır. Bu yüı.den 

Tarüaten yapralılar 

BiLE LI 
BARPLBR 

M 
eşhur Deli Pctro Estoni 
eyaletinde Rob kalesini 
muhasara ettiti bir sıra 

da eline bir mektup geçmiş ve 
bu mektuptan düşmanının imdat 
beklediğini öğrenmişti •. 

Petro , hemen üç dört alay 
aıkcrine düşmanları olan lsveç 
askerinin elbisesini giydirmiş , 
lsveç bayrakları vermiş ve lsveç 
lilerin görebileceği bir yerde ken
dilerine , yani Ruslara hücum et 
tirmi~ , sahte bir harbe tutuşmuş
lardı . Bir aralık Rus ordusu gü· 
ya bozulup kaçmağa başladı . 
Kalede bulunan lsveçliler , düş
manlannı mağlüp eden kendi kuv 
vctlcrinc yardım için kalelerden 
fırlamışlar , fak at bir müddet il er 
\edikten sonra lsvcç askeri elbi
,seJeri riymit Rus ordusu arasında 
bulunduklarını i'Örünce u~radıkla
rı oyunun içyüziinü anlamışlardı. 

General Güstav Adolf , Lep· 
sikalıları rüzgar altına alarak , 
sahayı top ve tüf ek dumanlan 
arasında karartarak zafer kazan· 
mıftı • 

Bu iki misalin biri harbin hiy 
lesine , kumandanın zckisına mi· 
saldir • 

Japon hücumuna tarihte misal 
ararken < tepeden inme • hika
yesini hatırladım . Fıkra meşhur
dnr : Büyük balık , küçük bahta 
olta şöyle olur , görünce şöyle 
kaçmalı diye nuihıtt verirken 
baılarından aşağıya inen ağın 
içinde kaldıklarını görünce küçük 
balık sormuı : - c Ya buna ne 
derler • > demiı • - N. A. 

herkes kendi itini kendisi goı u 
yor. Hizmetçisi olanll'lr pek az· 
ciır. 

Yiyecek lcafi dcrı-cededir. 
Niıbeten u olan şeyler et, şe
kerdir. Benzin vesika ile verili
yor. Herkes benzinden azami 
istifade teminine çalışıyor. Bunnn 
için içinde y•r bulunan bir cto· 
mobilin otobüs bekliyenlerin ö
nünde durarak burada bekliyen
lerden birkaçırıı aldığı sık .sık 
göıülüyor. 

Londrada bugün rtikkati çe
ken bir değişiklik de trenlerde 
biribirini tanımıyan insanların ko
nuşmasıdır. Bir zamanlar lngiliz. 
ler taııışmadıklariyle katiyen ko
nuşmalardı. Hurp bu adeti kal
dırmıştır. Orta tabaka bir parça 
teklifsiz olmuştur. 

Ka~ıddan tasarruf edilmesine 
çok dikkat ediliyor. Resmi ve 
huıust mektuplardan bir ço~u 
evvelce kullanılmış olan zarfın 

içinde gönderiliyor. Satıcılar bl\
sılmış illnlar yerine siyah tahta 
ılı.erine tebeşirle yazılmış ilanlar 
kullanıyorlar. 

Işıklar söndürüldüğündt"n ge· 
ce hayatı yoktur. Gece davetleri 
ve toplantıları kalkmışiır. 

U 
mumt harpten ıonra dün
yada eski ukin devir bir 
türlü avdet clmcmi9ti. 

Harbi takip eden işsiılilc, buh
ranlar yüzünden hemen her ta
rafta halk muharebeden evvelki 
zıımanlorı arıyordu. Hele son se
nelerde bu, irieta bir hastalık 
halini almıştı : 1900 hastalığı ... 
Bu hastalık bilhaasa Fransada 
çok fiddetli idi Sık ıık gazete
lerde fU yolda yaıılar göz.e çar
pardı : 

<1900 senesi şüphe yolcki 
bugünden daha rahat bir ı.aman · 
dı. Elektrik vardı, hlorifer var
dı, şimendifer, otomobil vardı. 

Hulisa modern konfor denilen 
her ıcy mevcuddu. Yalnız tay
yare ve radyo yoktu. Tayyare
nin faydasından ziyade zararı 

olduğuna kaniiı. Radyoya gelin. 
ce bu faydalı bir keşif olmakla 
beraber gramofon bunun yoldu· 
ğunu hissettirmiyordu.> 

Fransıılar Avrupa harbi baş
layıncaya katlar o zamanın has
reti ile vakit geçirdiler. Muhare
be baflıyarak Fransa bozguna 
uğrayınca eski zamanları arıyan

lar bir kat daha arttı. Bir Frıtn
sız gazetesin in yazdığına göre, 
şimdi Fransıılar 1900 .s~neıini 

200 lira Ahmet Kur ıtepeli, 50 
Aziz Nacı Gülgüliip, 45 Beyköy 
nMıına, 25 Yasin Duran, 18,50 
Kıl baş köyü uamırıa,J 15 Şevketi. 
ye köyü namına, 10 İbrahim Po· 
latçı, 10 Ahmet Turan. 

HALKEV/MIZDE 
VERiLECEK KONSER 

Bugün saat 20,30 da şdıri
miı.. Halkevi salonunda muıik ko
lu halk tüı küleıi ckıbi güı.el bir 
konser verecektir. 

Halkevi gençlerinin 
hazırladığı t~mşi/ 

Adana Halkcvi temsil kolu 
So,yal yardım L.:olu çıkarına S 
karıuıısani paıartc.;i günü akş :ımı 

rejisör Hamdi Paramyok'un icla
raı:;inde "V111ife isimli,. 2 perde. 
lik piyesi temsil t'deccktir. 

Halkevinin resim ve 
fotöğraf .er>gisi 

Halkevimizde 15 kanunevvel 
paurtesi günü açılacağını daha 
evvel yar.mı~ olduğumuz. Resim
toto~raf :.ergisi bu ayın 25 inci 
perşembe gününe tehir edilmiştir. 

Sebze oe meyveler 
Dün şc-:hrimix sebze halinde 

piyasa şöyle idi : 
Pırasanın demeti 12 kuruş, 

lahananın tanesi 30 kuruş, havun 
cun kilosu 12 kuruş, patatesin lı.:i

losu 15 kuruş, so~anın kilosu 15 
kuruf, ıspanaıtın kilo u 15 kutu$, 
marolun tanesi 5 kuruş, saraıno · 
ra yupra~ın kilosu 25 kuruş, do-
matesin kitosu 30 kuruş, sarmı

sa~ın kilo,ıı 80 kuruş, turpun ki · 
losu 12,S kuruş, cimanın kiloııu 

40 kuruş , muzun kilosu 70 kuruş 
turuncun tanesi 1 kuruş, limonun 
tonesi .2,S kuruş, mandolinanin 
tanesi 2,5 kuruf portakalın tane · 
si 4 kuruş, fasulyanın kilosu 50 
kuruştan satılmıştır. 

Bir yangın baflangıcı 
Seyhan oteli altındaki çiftçi 

Halilin pamuk ardiyesinrle bir yan 
gın başlangıcı görülmüş ve ateşin 
önüne hemen geçilmi~tir, 

değil, daha eski zamanları has· 
retle anıyorlar. Bugün 1830 se· 
nesi adeta moda olmuştur. O 
zamaııki şarkılar söylani} or, o 
ıam !mki pi}'eslı-r oynanıyor . . 

Eski zaman lı&sreti yüzün
den, son senelerde sahneden çe· 
kılmiş olan Cecil Sorel, Yuonne 
de Bray, Mistiııguette yeniden 
büyük ra~bet kaıanmışlordır. En 
çok oynanılan piyesler dt: Ma
dam O Kamelya, iki öksüı. ço· 
cuk gibi şeylerdir. 

ı ........................ ı 
i DUnyayı saran cehen- i 
• nern ve mahşer gUnle· ı i rlnden aldlğımız dersler ı 
• (Havada y~nllmez bir ı i mmet) hattna gelmenin • 
• va en zaruri ya,ama i 
i ,artlarmdan biri oldu- ı 
• ğunu bize daha eyi öfi- ı 
: retmiştir. Kurban bay· ı 

j ! rammda TUrk Hava Ku- ı i rumuna ya~dım vazife ı 
: sini unutmayahm ı 

: ........................ ı 

Makine kayışın
;dan pençe kesmiş 

lnsalıız amele 
Ziraat bankası çırçır fabrika· 

ı;ı ya~cıaı Ahmet o~lu Cemal lş 
fabrikasının motörünün L.:ayıfmdan 
iki çift ayakkabı pençeliii kese· 

rek aatarlen yakalanmış, polise 

teslim edilmiştir. 

TARSUSTA DECERLI 
ÇALIŞMALAR VAR 

Tarsus: 17 (Türksözü muha
birinden) - Tanuıtıt idart ve ic· 
timai çalışmalar iyi bir ıafhada 
dır. Bilha .18 kaymakam köy işle

riyle son derece meşgul olmakta 
ve belediye ışlerini aı.aml hassa
siyetle takip eylemektedir. 

Köylüye tevıi edilecek yüz 
ton buğday fiat tesbit edilir edil 
mex dağıtılacaktır. 

Cenap hattında 
yeni ınıaat 

Devlet • demiryolları idaresi 
Yenice, Ceyhan, Toprakkale, Fev· 
zipaşa ve İskenderun istasyonla. 
rında memurlar için yeni tipte 
evler yaptırmağa karar vermiştir. 
Bundan brşka . trenin uzun müd 
det kaldığı bazı istasyoıılardaki 

büfeler de genişletilecektir. 

TÜRK HAVA 
KURUMU iÇTiMAi 
Türk Hava kurumu idare he

yeti toplanarak halktan alırıacak 
teberru ve taahhütlerin tahsilAtı 
için 18 bayan öğretmeni seçmiş 
ve kendilerine vazifeleri anlatıl

mıştır. 

1 

1 
-------,_-____ u_z_A_K_LA_R_D_A_N __ e_A_BE_• ____ -_~ı------

Margaririn adı-Bir kolleksiyoncunun 8kibeti 
Hollanda'lı bir fabrikatör ilk defa olarak suni 

bir yaA" vücu Ja a-etiriyor ve ona, s::vgaisi olan Fe 
Margııry isminrleki dansöıün ismine izafeten Mar
garine adını veriyor. Bunun üzerine dansöz fena 
halde kızıyor, fabrikatör aleyhine hakaret davası 
açıyor ve tabii bir dah:ı da aşıkının yüzüne bak
mıyor Fakat bütün b:ınlar M ırgarin:'ın hala Mar· 
garine ismiyle tanınmasına mani oldmıyor. 

• • • 
On sekizinci asırda ya7amış olan m.!şhur tarih-

çi ve kollck•iyonc ılard tn john Star bütün serve
tini m:mleketi utrun h sarfcttikten so:ıra tam amiy· 
le m ıhtaç bir vaziyete dü~m~ştü· 79 yaşını buldu· 
tu zaman işsiz ve p trasıı kalmış vatan :h)ları da 
nı ?ın'eketc ettiti hinıetlcri iÖZ ö lÜl\de b .dun~l.l-

rarak ona fevkalHed~n bir mÜSlade bahşetmişler· 
di.. Dilenmenin yasak oldutu memleketlerinde dı· 
lenmesine ses çıkarmamışlardı. 

* •• 
En meraklı kolleksiyoncular, oyuncak asker 

kollcksiyonu yapanlardır. En son modellere sahip 
olabilmek için bazan çok uzun seyahatlere çıkar
lar. Ve asker elbiselerinde vücuia getiri~n en kü
çük dctişikliti yerinde tetkik ederek kaydederler. 
Hatta çok meraklı bir Londralı komutanlığ"ın top
lantılarında hazır bulunmak müsaadesini almıştır. 

Bu suretle enteresan bulunduğu malumatı her· 
kesten önce edinmektedir. Üniformalara bir düğ
me ilave edilirse o da derhal kolleksiyonuna bir 
asker daha ilave eder. 

fstanbul : 17 (Türksözü mu· Bize, bu mevıu üzerinde dur-
habirinden ) - Edirne Karaağaç mak fırsatını vakıflar idaresinin 
ile Sivilirıgrat arasındaki Meriç yeni çılı:ardıj!'ı ı.erif bir broşörün 
köprüsünün tahta olarak inşaatı ıahifeleri biı.e şunu anlatıyor: va-
taınaınlaıımış ve buradrın ağırlığı kıf; Türk içtim at heyetinin hayatı 
fazla olmıyan küçük lokomatifler ı üzerinde, uzun asırlar, son derece 
ve vagonlar geçmiye başlamıştır. nafiı ve mü.:uir rol oynayan bir 
Bu köprünün tamamlanması Uzun 1 müessesedir. 
köprü - Kuleliburgaz arasındaki Bu küçük eıcrde, manevi ve 
demiıyolu köprüsünün demir mal- 1 ahlaki kuvveti, vakıf tarihini, 
:r.emeııinin naklini kolaylaştıracak· ı Türk huL:uhrıdııki içtimai }'ardım 
tır. Şimdi bütün faaliyet bu kı· ruhunun esas arını, valof vesika· 
sım üzerinde toplanmıftır. lnşaa· ' )arının minasını çiı.en yaı.ılar bulıt· 
tın Lir an evvel tamamlanarak calc, Türk sanat hayatında vakıf. 
şimendiferle naldiyatın en Lkısa ların rolünü, bu idarenin devlet 
bir zamanda başlanması için ge- bünyesindeki mevkiini, vakıfların 
niş bir çalışma pro~ramı tatbik iktisadi servetini, iktiudl faaliye-
edilmektedir. tini, içtiwai yardım hamleıini 

Avrupa ile kara yoliyle nak. anlayacaksınıı.. İlmi çalışmalar 
liyat baş\ 11 r başlamaz , bu yolla mevzuunda da etrııflı malümat 
mühim fcarf t-şra sevi.. ve ithal veren bu eıeri behemehal oku-
edilcceği anlaşılmaktadır. Di1lıa mak laı.ımdır. 
şimdiden Sivilingratta müh immik TA~GUSER 

tarda mal dirikmiş bulunmakta-
dır. Bunlar kısmen 12 tonluk Bul- •:N~J·Jli17~ 
gar l<amyonlariyle Kapıkale hudu· "'-- --
domuza ve oradan Türk ticaret 
kamyonlar.yle lstanbula getiril
mekte ist' de , bu şekilde chem
mıyetli eşya taşınması mümkün 
olamamaktadır. 

Gerek Türle - Alman ve ge 
rekse Türk - Rumen ticaret aıı· 
laşmalarile getirtilecek ve yolla
nacak malların . büyük bir kıs--:ıı 

demiryoliyle ıaşınaca~ından, ls· 
tanbul - Avrupa demiryolu nak· 
liyatı büyük bir ehemmi) et ala· 
caktır. 

Şeker kamııı yüzünden 
kanlı bi,, kavga 

Sokak çocuklarından 13 yaı· 
larında Yusuf o~lu Hasan y~ter 

Şt'ker kamııı yüı.ünden Ali oğlu 
Mehmet Çintoğlunu çakı bıçağı 

ile :yaraladığından bu küçük ca
rih polis tarafından tutularak hale. 
kında kanuni muamele yapılmıştır 

Rakı kaçalıçııı 

Şehrim iı Aklıtapi mahallesin· 
den Yusuf oğlu Salih Sisli ile ay
ni mahalleden 'arkada~ı Ati Esat 
oğlu Mehmet Limonçiçcği rakı 
kaçakçılığı yapuken suç üstü tu· 
tul arak Adliye) e verilmişlerdir· 

Dünya harbinde 
Zaler, uzan yıllar 
dryanma kudreti 
olan taralıadır 

( Başmakaleden artan ) 

dan, Almanyanın vaklile umduğu 
Avrupa birl'ği do~ınıyacaktır. 
Amerika harbe karıştıktan sonra 
bütün bu itler paç ve neticesiı. 
kalmııtır. Avrupa, dünyanın öbür 
tarafındaki boğuşma karıısında, 

kendi halinde çöküntüye dol"ru 
gidecektir. 

İngiltere, kendi zaferinde Rus· 
yaya fazla bel bağladı~ı gibi, şim
di Almanya da İngiltereyi zayıf· 
latmak için çare arayan gözünü 
Japonvaya boı yere dikmiştir. 

Avrupa durumunu, bundan ıonrı, 
cephe muharebeleri değil, Alman
ya yahut lngilterenin milli bünye 
dayanıkaıı.lığı çizecektir. 

Amerika ·Japonya harbine ge
lince, bu iki kudretli devletin bir· 
birlerini bir kaç yıl içinde yok 
etmeleri beklencmeı.. Japonya 
Uı.akşarkta birçok yerleri ele ge
çirebilir. Fakat bununla ne Ame
rikanın ıırtı yere gelir, ne ıulh 

oı0lur. Amerıka ve lngilterenin de, 
bugün için, Japonyayı sıkıştıracak 
kuvvetleri olmadığı anlafılıyor. 

Harp ıürccek, orada da, uxak ve 
çetin yılların iıtediti maddi mı· 

TÜRKiYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

Pc:rşenbc 18.12.941 
7.30 Program ve memleket sa• 

at ayarı 
7.33 Müzik : Hafif Proiram 

(Pi.) 
7.45 AJANS haberleri 
8.00 Müzik : Hafif Proiramın 

devamı (Pi) 
8.15 
8.30/ 
8.45 

12.30 

12.33 

12.45 
13.00 

13.30/ 

Evin saati 

Müzik : Programın son 
kısmı (Pi) 
Program ve memleket sa 
at ayarı 
MüLik : Şarkı Ve Türkü 
ler 
Ajans Haberleri 
Müzik : Beraber Şarkı 
lar 

14.00 Müzik : Karışık 
(Pi) 

Program 

18.00 

18.03 

19.00 

19.15 

19.30 

19.45 

19.55 

Program ve memleket 5a· 
at ayan 
Müzik : Hüseyni , hicaı 
ve Kürdili hicazkar makam 
lanndan şarkılar 
Konuşma : ( Derdleş'lle 
saati ) 
Müzik : Çigan Havaları 
{Pi) 
Memleket Saat Ayarı , ve 
Ajans Haberleri 
Konuşma ( Ulusal Ekono· 
mi ve Arttırma Kurumu 
adına ). 
Halle.evleri Folklor saati 
Çorum gecesi 

20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Fasıl heyeti 
21.00 Zirut takvimi 

21.10 

21.30 

21.45 

22.30 

Müzik : F .asıl heyeti prog 
ramının devamı 

Konuşma (Şiir saati) 
Müzik : Radyo ıenfoni or 
kestrası 

Memleket saat ayarı ve 
Ajans haberleri Ziraat , 
Esham - Tahvilat , Kam 

biyo - Nukut Borsası 

(Fiyat) 
22.45 Müzik : Cazband (Pi) 

22.55/ 
23.00 Yarınki program ve kapa 

nevi dayanma, haıırlanma, 
vettenme vasıtalarına s'ihip 
lar kazanacaktır. 

lnsanh~ı, ıörülmedik 
bekliyor. 

kuv
olan· 

acılar 

Necmeddin .Sada~ 
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SiY ASI ve ASKER/ 
GÔRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 

- Arıkarıı Radyo Gazetesi 

Uzakşark 
cephesinde 

ltalya cennbundaki 
memnuniyetsizlik 

Japon kuvvetleri Borneo ada 
swırı bir k ı smına çıkmış ve petrol 
kıı} ularını ele geçirmiştir . Fakat 
bu petrol kııyuları tahrip edilmiş 
ti . Bunun içir1 Amerikalılar plan 
mucibi geri ç.~kilmiştir . 

Hong - Koııg bugiin de şid 
dttle borııbardıınan edilmiştir . 

filipiııdt>ki Japon harddi.tıııda 
bir durgunluk göze çarpmak 
t:.ıd'ir . 

Frıınsada kömür azlığından 
dolayı fabrikalıuın Lıir müddet 
iı.;in kapalılması kararla~mıştır . 

"'*1' 

Harp dolayısiyle ltalyada ma 
li zoduklann arttığına dair haber 
ler gelmektedir . Şimdi ltalyadtt 
yeniden kağıt para basılmaktadır. 

Cenup ltalya ve bilhassa Si
cilya halkında hoşnudsuzluk ala
metleri vardır . 

Cephelerdeki duru
ma bir bakış 

(Baştar:ıfı Birincide) 

!iz resmi tebliği ise muharebelerin 
devam ettiğini ve mühim değ şik
lik olmadığını yazmaktadır . 

Uzakşarktan dün gelen ha
berlerin en mühimi Felemenk Hin 
distanına ait Borneo adasına çı
karılan Japon ku vvetleriııin imha 
edildiğine dairdir . Japonlann bu· 
raya seri botlarla küçük bir kuv 
vet gönderdikleri ve bir baskın 

yapmak istedikleri anlaşılmakta
dır . Botlardan bir kısmı batırıl
mış , bir kısmı ele geçirilmiş , bu 
suretle bu hareket neticesiz kal
mıştır . 

Hong Kongda muharebe de 
vam ediyor . Japon kumandanı 

kalenin teslimi istemiş , fak at ln 
gilizler bunu reddetmişierdir • Bu· 
rada lngfüzlerin vaziyetinin nazik 
olduğ·u anlaşılıyor . 

*** 
Sovyet kuvvetleri yeniden ba 

zı mevkileri işgal etmişlerdir , 
Almanlar Sovyetlerin şiddetli taar 
ruılar yaptıklannı ve bunlar tar
dedildiğini bildiriyorlar . Sovyet 
menbaları Alman çekilmesinin 
kışın şiddetinden değil Rus kuv
vetlerinin tazyikinden ileri geldi
ğini , termometrenin sıfırın altın

da ancak 6 - 7 dereceyi gös
terdiğini iddia ediyorlar . 

Alman menbalan ise termo
metrenin sıfırın altında 49 dere
ceye kadar indiğini , vasati ola· 
rak nakıs 30 derece olduğunu , 
bu ıerait dahilinde makineli ve· 
saitin çalışamadığını bildiriyor . 

Amerlkada yeni bir 
. savaş plinı 

(Baştarafı Birincide) 

Ruzvelt Ayan meclisinin asker
lik encümeninden, askerlik yaşı
nın 21 den on dokuza indirilme
sini istemi§lir. Bôylelikle silah 
altına alınacak askerlerin sa}lısı 
2.400.000 artacaktır. 

Vıtıington: 17 (a a.) - Mü· 
messiller meclisi Ruı.velte, harp 
zamanında fevkalade selahiyetler 
veren kanunu kabul etmiştir. 

Böylece devlet reisi yabancılara 

aii yedi mil} ar değerinde büyük 
bir serveti kontrol edecek ve 
yabaobıların muhaberelerine san
sör koyabilecektir. 

Boenosayres : 17 (a. a.) -
Arjantin devlet reisi muavini kas 
tillo, Bırleş " k dl!Vldtler ve Arjan. 
\in milııasobatı hakkında dern if-, 

• 

fRAHSADA KAPANACAK 

OlAH f ABRİKALAR 
Vi~i : 17 ( A.A. ) - Hüku

met , kömürsüzlükten bir çok 
fabrikaların 21 ilkkaiıun 1941 den 
4 soııta:ıun 1942 ye kadar kapa 
tıfmasııu kararlaştırmıştır . Bu led 
birin dışında kalacak rnrıayi mü
esseseltri d t' ktrik fabrikaları i:c 
yiyecek maddel~ri yapan fa1)rika 
lar ve maden ocaklarıdır . 

Japon harp 
büdcesinin kabuUi 

T'okyo : 17 ( A A. ) - Me· 
buslM mecli!-i ile Ayan meclisi 
iki milyar 800 milyon yen tut;ın 

harp büdcesi i!e dürt milyar 600 
milyon yen tutan umumi masraf 
!ar biidcesiııi ittifakla kabul et· 
miştir . 

loglllz ·ıran 
anlaşması 

Tahran : 17 (a .a) - İran baş 
vekili Ali Frugi lranın İngiltere 

ile bir muahede imza cdecrğini 

bildirmiş ve demiştir ki : 

clranlılar, Britanyalılarla bir 
likte çarpışmaya mecbur tutulmı · 
yacaktır . Britanyalıların lran ve 
Iraktan mal aldıkları haklcındaki 

haber yanlıştır. Bilakis çok mik· 
tarda yiyecek lrana gelmiş ve 
daha da gönderilt-ceği vddedil· 
miştır,, 

Burada sanıldığına göre, mu
ahedenin hükümleri şöyle olacak
tır : Irandaki bütün münakalat 

vasıtasından istifade edecek, lra· 
na, Britanya ve Sovyet askeri ı 

kuvvell~ri yerlı>ş··klir. Britanya 
ve Sovyetlcr birliğ"I lranın dabili 
işlerine karışını} acaklardır. Bey-

nelmilel durum elverişli olur olmaz · 
Britanya ve Sovyet kuvvetleri 
lraııpan çekileceklerdir. 

Ç0LDE INOILIZ 
MUZAFFERIYBTLEJI 

YEN} KAZANÇLAR 

Kahire: 17 (A.A) - Dünkü 
İngiliz tebliği: Gazalanın cenup 
balı ve batısında kıt'alarımız iter· 
lcmelerine devam etmiştir. Alem 
Hemze civarında düşman mevzi· 
terine girilm;ş ve lerakkiler kay· 
dedilmiştir. Cenup batıda zırblı 
kuvvetlerimiz geniş bir · çevirme 

hareketi yaparak Kaleg Oievama 
varmıştır. Burada 300 ton düş. 
man cephunesi tahrip edilmiştir. 

Gazala bölgesinde -de terak
kiler kaydedilmiş, bir miktar top, 
bir son makineli tüf ek, cephane 
ele geçirilmiş, 1100 esir alınmıştır, 
Gazalanın cenup batısında müs
tahkem bir mevki Polonyalı kıt'a
lar tarafından zabt ve 27 esir 
alınmıştır. Hava kuvvetlerimiz 

1 birçok düşman kamyonunu tahrip 
etmiştir . 

tir ki : (Ameri~a Birlcş'k Dev
letleri tarafından yapılan teklif
ler son kanunda Kiodöjeııeyro'da 
top!anecak olan hariciye nazır· 

ları konferansında incelenecek
tir .) 

Tokyo : (a. a.) - Japon 
imparaıorluk umu mi karargahı

nın tebliği : Japon donanması 
Hong - Kodg'a karşı hareket
lerde bulunan kara vasıtalarile 

işbirliği yaparak bir top çekerle 
altı toı pido batırmış ve bir des
troyeri de hasara uğratın ıştır. 
Hong - Kong kalesinin Daviep 
istihkamlarile diğer istihkamlar 
da ciddi hasara u~ratılmıştır, 
Hong - Kong'a karşı denizden 
ve havadan Jap•m taarruzu de
vam ediyor. 

büyük Millet 
meclisinde 

Bazı kanun liyllla
ıarı müzakere ve 

kabul edildi 
Ankara : 17 (a.a) - Büj ük 

Mıl!et Meclisi bııgiiıı yaptığ ı top
lantısında milli korunma kanuıı:ı
ııuıı bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kaııun layihası

nın muval..kat bu encümerıd"' tet 
kiki ve lngiliz. lirası sahas ı na rla
hil memleketler listesine } cııiden 
ilave ediiecc:k mrml• ketiere tat
bik edileçek usul ııakkında lııgil· 
tere hükumclile ticaret ve tediye 
aııla~malarıııııı merbuılarile bera
ber ıki _ay uzatılması hakkında 

Romanya hükumeti ile teati edi
len nolalarııı tastikine dair kııııun 
layilıalaı ını kabul etmiştir. 

Me-clis bundan ııonra 1108 sa
yı!ı maaş kaııununa ~ek karıun la 
yihasiyle bazı maddeleı in günıı ük 
rt simlerinden ._lcra Vekili ri heye
tince yapılan tadillerin tastikine 
dair kanun layihalannın bir inci 
müzakerelerini yapmış ve cuma 
günü toplanmak üzere içtimaa 
iOn vermiştir. 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

CiNSi 
KiLO FIATI 
En az En Çok l 
K. S. j K. S. , 

1 
Ko-;-- t 00,00 l 14,50 1 
Klevland Ç. ü0,00 
Klevlarıd J 69 Oü 70,00" 

1 !\.levland J1 0~00 ı 6~,00 i 
M-:- Parlagı 00,CC . ~~!50 
P. I'emizı oQ,öO 56,00 

1 

Kapımah 
Y. Çiğidi 06,00 

\ K._Çiğidi -6,75 
ı Susam : - 52,ÔÖ 

i Buğday yerli 8,43 8,75 
1 Arpa • 6,63 1 _~,7~ 

Yulaf · 7 ,431 7,50 1 

1 
!7 --l2 - 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
, J ş bankasından alınmıştır_: __ 

! (Frank) Fransız 1 

. (Frank) ısviçre l ----, 
1 (Sterlin) İngiliz ı 5."°24- ı 
1 (Dolar) Amerikan "°"132.20-- - - - ....... 

AlMANYA İl[ PORTf KİZ 
ARASINDA GERGitUİK 

Bertin : 17 (a.a) - Yarı res 
mi bir kaynaktan bildiriliyor : Al 
manya ile portekiz arasında bir 
gerginlik bulunduğn şayiası lngi· 
giliz.ler ve Amerikalılar tarafından 
çıkdrılmıştır. Bu alayla ilgili ola· 
rak Alman hariciye nazırlığında 

Tüık - Bu 1gar gngi nliği hakkın· 

da zaman zaman ttkrar'anan şa · 

yidar hatıılcılılıyor . 

Bir Alman tayyare
sine yapılan yardım 

Paris : 17 (A. A.) - Britan· 
ya sah ' li yakınlarınrla denize in. 
diritmeğe mecbur edilen bir Al· 
maıı bombardıman tayyaresinin 
kurtarılmasında iki Fransızın yar
dımı görülmüştür. Bu harekete 
kar~ı bir mükafat o'mak üure 
Fransız harp esirlerinden beş ki· 
şinin serbes bırakılmasına karar 
verilmiştir. 

Zayi Askerlik 
tezkeresi 

Adana Askerlik Şubesinden 

aldı~ım terhis vesikasını kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eski 
sinin hükmü olmadığını ilan ede-
rim. 
C. 

Bayramından önce vergi borç 

larını ödemiyenlerden borçlan 
yüzde on zamla tahsil edilece 
ğinden buna mahal kalma
mak üzere mükellefıerin şimdi
den maliye tahsil şubesine 

giderek borçlannı tediye et· 
meleri lüzumu ilan olunur • 

7 - 7 13724 
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N6betçl eczane 

HllK ECZAHANESİ 
Tarsus k~pıslnda _______ . ______ .... ______ , ____ _.. ________ ... __ 

: ................................................... , 
i TabelA • Kristal • Resim ·Afiş f 
i Lastik Mlhtır ı 
ı ı 
ı p ı 
ı ı 
ı ı 

i PAK f 
ı ı 
ı K ı : ı 
ı . - GCT iş ! i ı 
ı Adras: Do_Drul1.1k Fabrlka~ı C1varı Na. 59 - Adana i 
ı Her Turlü Siparış Kabul Edilir. ı 
: .................................................. .. 

ilan 
Sf YH AN VJlAY( f İ fi~ T M ~R lK '8[ KOMİ~YONU 

Rfi~liGiHDf N : 
18/12/941 perşembe gününden itibaren korunma dahil 

bir çuval, çuvalsız un fabrikad3. 10 lira yetmiş kuruş b:ıyilerde 

bir çuval çuvalsız un ( l 1) on bir lira (10) kuruş, yine bayiler· 
de yarım çuval çuvalsız un (56()) beş yüz altmış kuruş ve bir 
kilo un ( l 6) kuruş üzerinden satılacaktır. 

Kahve ve Gazinolarda kullanılmış ve kirli iskambil kağıtla
rının istimali Belediye Encümeni karariyle men edilmiştir. Aksi
ne hareket eden Kahveci ve Gazinoculardan maktuan on lira 
hafif para cezası alınacağı ilan olunur. 13745 

S[Yff AN VilAY[fİ DEfT[ROARLIGINDAH 

Mahallesi Mevkii Cinsi Ada Par. 
Muhammen Hisse 

Mesaha Kıymeti Miktarı 
M.2 Lira K. 

Döşeme Nuri efen. Arsa 353 3 286 171, 61 temamı 
,, Hasançavuş ., 330 5 186 J 86, 00 temamı 

Yukarda evsafı yazılı iki parça arsanın mülkiyeti peşin para 
ile ntış1 çtkuılarak 12/12/9~ l C•ımı günü iş saati sonuna 
kadar icra kılınan açık arthrmısı neticesinde talip çtkmadığın
dan ihale 23112/941 gününe kadar on gün uzatılmıştır. 

isteklilerin m~zkur gürıd~ sıat 01 b~şd~ Defterdarlıkta mü
teşekkil ko:nisyo :ıu mıhsusa ve mılumilt almak isteyenlerin d~ 
her gün Mılli Emlak dairesine müracaatları ilan olunur. ~13746 

h~llıtlllr Tayyara Fabrlkııı Dlraktlr· 
Uljflnden: 

Fabrika için birinci ve ikinci sınıf tesviyeci, Tornacı, Fire· 
zeci, Elektrikçi, lastik tamircisi, Saatçı ve makine ressamı alına

caktır. Verifocek G 1rıd !lik ücret isteklilerin imtilianda göstere
cekleri muvıffakiyet Ve! k:ib:liyetiııe göre "503" kuruşa kadar 
yükselebilecektir. 

isteklilerin imtih ınd l m ı v affı'< olm ılara, gelm ~, gitme yol 
mliraflariyle bHum.ım z:ıruri m'\Sraflarının kendilerine aid ol· 
dı.{J ı1 · 11 b'.lh n ~si g~re!did i r. İsteklilerin aşığıd1 yazıh vesaiki 
hamilen dılekçe ile fabrika genel direktörlüğüne müracaat et
meleri. "9568" 

1 Nüfus Hüviyet cüzdını. 
2 Askerlik vesikası. 
3 E'llniyet müdürlüğünden tasdildi hüsnühal kağıdı. 
4 Okul şahadetnamesi. 
5 Varsa bonservis. 

l 6· 18·2J 25·27-29· 10-12-14 13737 
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1 

Kf'ŞIDELER : 2 Şubat, 4 ıl1oyıs, 3 Ağustos, 
2 lkincite~rin tarihlerinde y ·pılır 

ı 4~ i --ra y 

1 Ad t 2000 Liralık 2, oo Lırn 

3 .. 1000 3,00 " 
2 ,, 750 

" 
1,500 

" 
3 .. 500 " 

1.5 o ,, 
lO " 250 , , 2,500 " 
40 ,. 100 

" 
4,000 .. 

50 ., 50 ., 2 5 o ., 
2 o 

" 25 . , 5,00 .. 
200 

" 
1 ,. 2, .. 

Tü ·ı 'ye ş 6anka-.-ma para y8tırmokl y im 
p'"ra tiri tirmiş ve faiz clmı olm z, 
z manda tannızı de den mi olu su 

uruJu t r hl • 1 88 

Sermaye i: 100.000.009 Türk lirası 

Şube ve aı n fü.ıedı : 265 

Zırat ve tıc rt her n v· t nka muamele!~ 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Zı at Banka ında kumb alı •c ıh:b.ırsız t sarrur h saı: 1 r.na en 
az 50 lirnsı bulunanla a senede 4 d fa çekıl cek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre! ikr.amiyc dağıt laca ~br. 

4 Adet 1000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2000 

" 4 .. 250 .. 1000 " 40 
" 100 .. ılOOO " 

100 
" 

50 
" 

5000 " 
120 . 40 ~800 " " " 160 it 20 il 3200 " 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdird yüzde 
20 fazlnsile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUl, 11 Birincikanun, 
Mırt v ... l l Hl~,rıı l'!."."l '! ·mi ~ ç~<ilecektir. 

---------------------------------------------
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18 Birinci Kanun 1941 

·aha 

.zetesi 

OKUYUCUlARINA DOHYAHIH HER TARA

flNUA VUKU BUlAN HAOİStltRİ GONO GO
HÜ !E VERİR. TORKSÖZÜHÜ TAKİP EDİNİZ. u • 

c ıı çek, b ıet, ~ıış, 
l'!t ~ a Ts

0

r/~s 
•& z t mat-

e 
e elden çık .. ır. Mab Sl 

r::g •• •• Cilt ,soz 
• 

S ı&l tA , TEMİZ, ZARif CİLT i~URİNİZİ ANCAK TÜRKSOZO 1 
MÜCEllİTHANESİNDE YAPTIRABiliRSİNİZ : 

a z iri ir 

rap çekı11eyiniz 
KAŞE 

CZİN 
Bu muaııııid BAŞ ve DJŞ a~rıla
rını süratle i1.alevc kafid ir. Ro
matiLma cvcaı, ııinir maf.,.al ve 
adelc ıstırapları NEVROZlN'le 

tedıı"i edili r, Müess·r ilaç : 
N E V R O Z J N 'dir. 

n İ TERCİH lDİI İZ 

• ••••• 
Devlet Demlryolları Adana 6. ıacı işlet
me Arttırma Eksiltme Komisyonu Re

isliğinden : 
Aşağıda \ki mevzu olarak gö~terilen mebani inşaatı 

kapalı zarf usulile vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konul· 
muştur. Bu binaların inşaatı için lüzumlu olan ray demirleri 
ve istekli tedarik edemediği takdirde çimento, kum, çalol, 
taş ve kiremidi idarece verilecektir. 

1 - Bu işlerin muhammen bedelleri, eksiltme günleri, 
muvakkat teminat miktarları aşağıda dördüncü maddede gös
terilmiştir. 

2 - İstekilier bu işlere ait şartname ve sair evrakı 
Devlet D!miryolları Ankara, Haydarpaşa, Adana, Kayseri, 
vezneleriyle Konya garından dördüncü maddede gösterilen 
bedeller mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltmeye girebilecek olan isteklilerin teklif mek· 
tupları ile birlikte aşağıda yazılı vesikaları tedarik ve komis
} Ona tevdi etmeleri lazımdır . 

a ) Teminat mektupları veya muvakkat teminat akça-
ları. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 21 
_ ------.._ ___ ----..._....;....;..;;.-----.;;.;;.:,~[ b ) Kanuni ikametgah vesikaları, nüfus cüzdanları ve 

Ticaret Odası vesikaları. 

tedbir 

=~::ı::cı::~:~::~:=:::~ 

Vl'l zd 

-
Kırıklık,Baş, 

Diş ve adele 
ağrıları 

R 
p 

" R 

" R 
R 
~ 

E'l seri ve en kati şc· R 
kilde yalnız kaşe fl 

G 1 p 1 " R 
ff 

" R ile geçer .. R 
dın'ırıı ~·~iı'!l r; bı R 
g~ı11ler l.! al c1~ın11. iik ~ 

hırkaç GRıP.N bulundurı.1ıık olmalıdı r. 
R 
fi 

Ka\bi bozmadan, mide ve böbrekleri " " N yormadan ıstırapları dindirir. 

c ) Bu iş~ere mahsus olmak üzere ayrı ayrı Münakalat 
V -.!kaletiııden alınacak ehliyet vesikaları (bunun için iha 'e gü
nünden en az 8 gün evvel Münakalat Vekaletine müracaat 
edilmesi lazımdır.) 

4 - ihale mevzuları : 
a ) Yenicede iki, A·lana~a üç, Ceyh:ıııda iki ikameıgah 

ile k.!zatik Yenicede bir büfe bin1sı inşısından ibaret. Birinci 
mevzu1J11 ihale günü 2 11942 cum1 saat 15 olup muhammen 
bedeli 73.00J lira ve muvakkat teminat miktarı 5150 lira 
ve şrırlnrıme b_deli 390 kuruştur. 

b) To;>rakkalede iki, Fevzipışıda iki, lskenderund bir 
İ k} n !tg a:ı ile.: C '! y!ıı :ı V<! iskend <!ru •ırf l birer b "ife binası İn· 
ş:ısınd.ın ib:ıret. lkin:i mevzu:.ın ih1le g:.i lÜ 3 l ı912 cunurtesi 
saat 10 olu? m ıh ·ım n .!n b~d .!li 6l60J lir.ı V.! muvakkat te
minat miktarı 4430 lira ve şartname bedeli 319 kuruştur. 

5 - isteklilerin yukarda gösteı ilen gün ve saatıerden 
birer saat evvel 2 t90 Nolu kanunun emrettiği şekitd~ hazır· 
lanmış teklıf mektup1 arını Ad:ırıada D. D. 6. ıncı işletme Mü
dürlüğü binıı;ınd.ı topla:ıan arttırm:ı, Eksiltme komisyonu Re· 
isliğine tevdi etmeleri lüzumu ilan olnnur. 

13 • ] 8 - ::!5 - 27 13733 
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'f~;;..~··;;;;;; .... ;=;;~;;;ö"z ü 1 
ıı şaroarı GONDELIK GAZE1E - AO.\NA i 

Sahi,, ve Başmuharriri 
ı Sene/ili ... 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 1 
t 1 Aylıfı . . . 125 • 

ff 
h L u zumunc!a günde 3 ndet alımr. Taklitlerinden sakınınız ve S. 
U her yerde pullu kutularını ısrarla isteyinız. : 

ı __ Umumi Neşriyat Müdürü i 
ıı ilanlar için idareye MACiD G OÇLO i 
l
i mür acaat etm e lidir BasıtdıOt yer ~ TORKSOZO Matbaoıı ~ 
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