
•• .IJ 
1-c UMA iDARE YERi l 19 ADANA • Abidin 

BiRiNCi KANUN Po10 Coddeii 

1941 
Telefon : 315 

Sayısı her yerde 5 Kuruş GÜNDELiK SIYASJ GAZETE 

' 

Halkımızın ihtiyaçları 1 l_uzak,arkt~ 

için bükômet aybaşında 
müh;m kararlar alacak 
Hükllmete arzedilen karar·lar 

JAPONYA VE 
SOVYET RUSYA 

A 
lmanya, Japonyayı Sovyet Rus
yaya karşı harbe kışkırttığı gi· 
bi, Amerika da Sovydleri U

zakşark ateşine sürüklemeğe uğ-

raşıyor. 

Bu hareket, ikisinin de çıka
rına uygundur . 

Japonya, Sovyet Rusya ile 
çatışırsa, Bundan Almarıyanın ka
Zdncı elbet büyük olur. Japon teh
likesine karşı Sibiryaya daha faz· 
la kuvvf't yığnıak zorunda kalan 
Sovyetlt r, Şaı k cebhesini bu de· 
rece sıkıştıram ıyacaklar, neticede 
Almanyanın yükü hafıfleyecektir. 

Sovyet Rusya Japonyaya harp 
ilan ederse Japonya uyanık dav
ranıp Sovyetlerin Üzakşarktaki 
hava ve deniz kuvvetlerini karşı. 
Jayacak tayyare ve donanma a· 
yırmağa mecbur olacaktır, Bu da 
Am rikanın i~ine gelir. 

Fakat ne Japonya . ne Sov. 
yet Rusya - şimdılik - bu zo
ra gelmediler. ikisinin de hak
kı var . : 

Japonya, Üçlü Mihveı anlaş
masına göre , bu harbe dışardan 
ve yeniden · girecek bir devlete 
karşı savaşma) a mecburdur. Sov-
yet Rusya bunlardan değildir, 

çünkü, Rusyaya Almanya saldır· 
mıştır. 

Sovyet Rusyanın da Ameri
kaya karşı , kendini ·Japonya ile 
harbe sürükleyecek bir and olma 
dığı g bi, lngiltere ile ittifakında 
böyle bir durum düşünülmemiş· 

tir. Sl)vyetlerin lrıg i l tereye bağlı
lığı sırf Alnıanyaya karşıdır. 

Bunun içindir ki Sovyet büyük 
Elçisi Litvinof, Amerika devlet 
adamlarına, Moskova hükümetinin 
Japonya ile harbe girişmiyeceğioi 
açıkça söylemiştir. 

Andlaşma<la Sovyetleri Ja· 1 
ponya ile harbe sokacak bir mad- · 
de olmadıktan başka, Litvinol yol· 
daşın dediği gibi Japonya ile de 
uğraşmamak, yalnız Rusyanın de
ğil, lngilterenin de menfaatine uy
gundur. Çünkü, dünyanın öbür 
tarafında ne olursa olsun, bu bar 
bin anahtarı Avrupadadır. Avru 
pada kazanan tarcf, Pasifık har· 
binin yarısından fazlasını kazan. 
mış demekiir. 

Düşünmeli ki yalnız Avrupa 
harbi İngiltereyi içinden çıkılmaz 
zorluklara sokmu~ti.ı, ve Ameri
kanın temelli yardımına muhtaç 
bırakan başlıbaşına bir kaygı idL 
Şimdi, İngiltere, Japonya gibi çe
tin bir düşmanla da aynca dövü
şe mecbur kaldığı gibi, Avrupa 
harbinin umdurucu büyük kudret 
kayMğı Amerika da kendi varlık 
derdine düşmüştür. Bu şartlar al· 
tında , Alman yükümü sadece 
Sovyetlerin sırtındadır. 

Dünya harbinin ilerde alaca· 
ğı şekil, bu kış ve gelecek banar 
Avrupada Almanyanın yapacağı 

işlere bağlı olduğuna göre, Ame· 
rika ile lngilterenin hedefleri hiç 
şüphesiı, Japonyayı Çinde Alman· 
yayı Rusyada batıp saplanmış bı · 
rakacak çarelere önem vermek 
olacaktır. Onlar için bu iki büyük 
düşmanm kuvvetlerini yıpratacak 
başka harp meydanı bulmak im

kansızdır. 

Necmeddln S•d•k 

• • • Ankara: 18 (Tiırksözü. wuhabirinden) - Hükô:- • 
f metçe halkın belli başlı gıda maddelerine olan ihti- f 
• yacını düzenlemek üzere yeni bazı tedbirler almaca- • 
: ğı söylenmekte ve ba tedbirle11e bu ay başından iti· : 
• baren tevessül olunacağı ilave edilmektedir . f 
f Son günlerde ia,e müste,arlıgında kurulan ko- f 
f miayon tarafından hazırlanarak hükumete arzedilen • 
• kararlar arasında ihtiyaç maddelernin iatihlak mrnta· :· 
ı kalarrna göre tevzii esası derpiı edimektedir. 

·························~· 

Halayda oldukça 
şiddetli zelzeleler 
Antakya: 18 (A.A) - Dün 

saat 15,45 de Antakya, lskendcrun 

Kırıkhan ve Reyhaniyede bfŞ 

saniye süren oldukça şiddetli bir 
yer sarsıııtısı olmuştur. Hasar 

yoktur. 

Alwan kuvvetleri Rus loprarklarında böJle birıbir 

Moskova : 18 t A. A. ) - ı .. •••••• •• .... ••ı 
Alman kıtalarının geniş ölçüde ı Nopolyonu" yolundan ı 
ve geniş bir cephe boyunca çe· ı ı 

kilmesi devam ediyor . i, AI m an ı1 Merjaf esini kesiminden gelen 
haberler , Almanların büyük öl-

çüde tahliye hareketine giriştiğini ı: ordusu i: 
bildiriyor . Moskova ile Leningrad 
arasındaki demiryolu işlemeğe baş ı ı 

lamıştır . ı k"I' ı 
Novyork : 1s ( A. A. > - ı ÇO 11 yor ı 

Moskovadan buraya gelen haber· ı . ı 
lere görrı , Alman ordusu Mos· :........ .. ...... : 

İngiliz futbolcuları 
dün Adanaya geldiler i 
Misafirlerimiz hararetle karşılandılar 

içinde beynelmilel oyuncular bulunan /ngiliz Profesyo· 
nel futbol takımı dünkü ekspresle ıehrimize gelmif ve Be. 
den terbiyeıi Seyhan Bölgesi Gençlik kulüpleri bafkan ve 
sporcuları tarafmdan garda mera•imle ka,,ıılanmııtır. 

/ngiliz takımı bugün saat 2,30 da Adana Stadında 
Mersin takımiyle, Y cırında aaat 13 de Adana muhteliti ile 
bir maf yaptıktan sonra Ekıpreale Mcırra döneceklerdir, 

CEBHEDE 
YENİLİK 
OLMA Dl 

Konton cenubunda 
şiddetli çarpışmalar 

Hong -Kong 
mukavemeti 
Hong - Kong: 18 (a. a.) -

Tebliğ : Hong - Kong'da gece 
sükuneti geçmiştir. Sabah erken· 
den bombardıman olmuşsa da, 
o kadar şiddetli değildir. Hasar 
az ehemmiyetlidir. 

Londra : 18 (e. a.) - Hong 
- kong valisi, teslim olması 

için Japonların yaptığı ikinci bir 
teklifi de reddetmi~tir. 

Vaşington : 18 (a. a.) - Ha
vay adalarındaki durumda bir 

değişiklik yoktur. 

Tokyo : 18 (a. a.) - j<ıpon 
başvekili ve hariciye naıırı ge
nerııl Tojo parlementoda askert 
durumu şöyle anlatmıştır : 

<Japon hareketleri merkezi 
doğu pasifik olmak üzere ilk bas· 

' ~ ' _,. 4 ( T • • -

... 

güçlük. içindedir 

kovanın 105 kilometre batısında 
bulunan Merjoyesin bölgesini Na-

polyonun tutmuş oldu~u yol bo 

yuna ve geniş ölçüde boşaltmaya 
baş'amıştır . 

Almanlar büyük kuvvetlerin 
çekilebilmesi için şiddetli atçı har 
bi veriyor ve büyük ölçüde hava 
kuvveti kullanıyor . 

Bertin : :ıs ( A. A. ) -
Şark cephesi merkezinde hava 

hücumlarımız dünde düşmana 

a~ır kayıplar verdirmiştir . 

~ : ' ' . . ~ . ~ - .... . ~.. '\ 

L IBY A'DA 

TAM BİR 
MiHVER 
RİCA Ti! 

Öğrenildiğine göre, batı çö· 
!ünde mihver kuvvetleri tam bir 
ricat halinde bulunuyor. 

Romelin bütün müdafaa hat· l 
lan yarılmıştır. Alman ve ltalyan
lar feci şekilde kaçmaktadırlar, J 

(GNİIA il üncü ıa1faclal 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıı - Sayı : 5189 

... 
Askeri hizmete hazırlanan Amerika gençlerinden bir kısmı 

kın darbeleri üstüolü~ümüzü te- noktalarına asker çıkardık. Şimdi 
min etti. Bir çok yerlere mülıim buradaki İngiliz mukavemetini 
çıkarma hareketleri yapıldı. lngi- kırmağa çalışıyoruz. Singapurun 

liı. donanmasının gözü önünde zaptı burada yıllardanberi yapı· 

Malaga yarımadasının bir çok <Gerisi s üncü sayfada) 

BAŞVEKİ~İMİZİN 
SEY AHATLERI 

Ankara : 18 ( Türksözü mu-
habirinden ) - Mezun bulunan 
ve ayın 18 inde şehrimize gelme 

si beklenen Başvekil Doktor B. 
Refik Saydamın cenup vilayetle-

rinde bir tedkik seyahatine çıka. 

cağı söylenmektedir . Bu takdirde 
Başvekil ancak 20 1JkkAnunda An 

karaya dönmüş olacaktır . 

ıtaı1anlarm ilen 
Gen erilleri 

Ankara : 18 ( R. G. ) -
Romadan bildirildi~ine göre, son 
48 saat içinde üç İtalyan g-enerali 
ölmüştür . Harbin başladığından

beri ölen general!l"..rin adedi seki
zi bulmuştur • 

Cephelerde Askeri vaziyet 

JAPONLARIN 
TAARRUZLARI 

U 
ıakşarkta : Son haberlere 
göre Japon taarruzları 

her tarafta şiddetlenmiş· 

tir . Malaya yarımadasında Japon 
tar bütün hava meydanlarını ele 
geçirmişler ve buradan uçan tay
yarelerin yardımile ve motörlü 
kuvvetlerle taarruza başlamış· 

lardır . 

Anadolu ajansının Londradan 
aldığı bir telgrafta Japonların ya
rımadaôaki Hind ve Jskoçya kuv· 
vctlerine üstünlük temin ettikleri 
bildiriliyordu . Mihver mahfilleri 
Japonların Britanya kuvvetlerinin 

mukavemetini kırdıklarım ve Sin· 
gapura taarruz etmeğe hazırlan

dıklarını haber veriyor . 

Singapur bir adadır ve çok 
müstahkemdir . Japonlar Malaya 
yarımadasını ele geçirseler bile 
Singapurda çok uğraşmaları la 
zım gelecektir . 

Yarımadanın şimalinde , Si
yamdan gelen Japon kuvvetleri 
Birmanyaya girmişlerdir . Japon
lar buralardaki hava meydanlarını 
ele geçirmeğe çalışıyorlar . iki 
taraf arasında şiddetli muharebe
ler olmaktadır . lngiliz kuvvetle· 

(Gerlal 3 ü.ooü sayfada) 

1 Müttefiklerin 
büyük plam 
Mısır fabrika 

bölgesi oluyor 

Harp malzemesi icin 
• 

büyük fabrikalar 

Kahire : 18 ( A. A. ) 
Mısırı bir fabrika memleketi hali
ne koyacak bir projeyi tatbik 
sahasına koymak tizere bir çok 
Amerikalı teknisyen Mısıra gel
miştir . Projede , tayyare ve 
diğer harp m1Jzemelerinin inşaı;ı 
montajı ve mahiy;!tleri bildirilmi-· 
yen diğer mııhtelif iş ler vardır . 
Bu proje , ULakşarkta muharebe 
başlamadan önc6 hazırlanmıştır . 
Sivil ve asker binlerce Amerikalı 
teknisyen ve işçi Eritreye gönd<! 

rilmiştir • Eskiden İtalyanlara ait 
olan bu müstemleke şimdi fng i , 
\izlerin idaresindedir • 
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1 j_uz_ak Dünyalardan Notlar 

AVUSTRAL YADA 
YERLİ HAY ATI 

Basma ihtikan 'Osmaniye elektriğe 
iki manifaturacı yakında kavuşacak 
Adliyeye verildi 

25,000 sene evvelki gibi yaşamakta 
olan insanların şayanı dikkat hayalı 

Kapalı çarşı da manifaturacı 

lık y;a pan Antakyalı Mahmut oğ · 

lu Mehmet Güııerle kardeşi Ha
ı.an Güner metresi 120 kuruşa 

satılması icap eden Alman tob· 
raka blSmıısının metresini 154 
kuruş t an ı.atarken suç üst :i tutul· 
mı ş 39 top bes ı,\ası da müsade
re edilerek Ad. iyeye verilmiştir. 

: ........................ : 
• ı i Keseceğimiz ( kurban ) ı Dünyanın ü:ıerinde medeni· 

yet ilerliyor. Gün geçtikçe insan· 
lar daha iyi, daha rahat yaşı
yorlar, lı:oca febrikalar kuruyor
lar, tarlalarda ve fabrikalarda 
aA"ır itleri ml\kinelere gördürü
yorlar, denizde, karadd, hatta 
havada en yeni mükemmel vası · 
talarla dolaşıyorlar. lyi ama dün 
yada yaşıyan bütün insanların: 
ömrü böyle geçiyor sanmayınız. 
Bugün öyle insanlar da var lı:i 
bundan 25.000 sene evvel yaşa
mıı olan cetlerimiz gibi yaşıyor
lar. 

lngiliıler ilk defa Avuııtral
yaya ayak bastılı:ları vakit ora
daki yerlilerin taı devri insanla
rı git.i yaşadıklarını görmüşlerdi. 
Bunlar madenine olduğunu bil
miyorlardı. Bütün silahları uçları 

sivritilmif taşlardan ibaretti. Bir 
de Bomerang dedikleri iğri bir 
tahta çubukları vardı. Bunu bü
yük bir mahıtrelle atarlar ve he
defe çarpan çubuk geri döner
ken .oıu kolaycB yakalarlardı. 
Bt olar ateı yakmasını öğrenm iş
lerdi lki çu~uğu biribirine sür
tüıtürmek suretile çı. ~ ı çırpıları 
tntuştururlardı. Fakat ok ve yay 
gibi silahları henüz bulamamış · 

lardı. Elı:melc, biçmek nedir bun
ları bilmezlerdi. Çırıl çıplak ge· 
ıerler, yalnız pek soğuk hava
larda birkaç deri parçasile örtü. 
nürlerdi. 

Avustralya yerlileri bu ka· 
dar cahi: olmakla beraber çok 
marifetli bir avcı olmuşlaı dı. 
Zaten başka türlü yiyecek bir 
şey bu!malarına, yaşayabilmele· 
rine ihtimal yoktu. Memlclcctin 
oüyük bır kısmı çı~laktı, her ta· 
raf ıssız. çöllerle i:aplı idi. Aç 
kalmaması için yalnıı bir çare 
vardı : O da iyi bir avcı olarak 
) etişmek ... Avladıkları hayvanla
rın bütün adetlerini bilirler ve 
onların seılerini ve ba~rıımcları
nı bü}'ük bir maharet ile taldit 
ederek onları avlarlardı. Başlıca 

avları devekuıuna benziyen emu 
adıı bir hayvandı . Avustralya 
yerlileri bunun çolı: meraklı ve 
her yere burnunu ıokım bir hay
van olduğuna dik1'at etmişlerdi. 
içlerinden biri yarı beline kadar 
kendini tcpra~a gömer ve vücu
dunun dışarıda kalan kısmını bir 
cmi postu ile örterdi. Bu sırada 

arkadaşları civarda çalılıklar ar
asına saklanırlardı. Her fey ha· 
ıır olunca çalılıldardıskilerden 

biri emu gibi ötmiye başlardı. 
Yanındakiler başlarını ve vücut
larını bir takım garip hareket
lerle oynatırlardı. Civarda dola· 
ıan emular bu sesleri duyunca 
ne olduğunu ö~renmiye merak 
ederler, oraya doğru gelirler ve 
hemclnslerinden birinin kuma 
gömülü yattığını görür gibi olun
ca merakları büsbütün, artar, 
meseleyi anlamak için çı.lılıklkra 
yaklaştıkça yaklaşırlar, nihayet 
içlerinden bir ikisi avcıların eli
ne düşerdi. 

Bugün de bu Avustralya 
yerlileri yine aşağı yukarı böy
le yaşıyorlar. Avostralyada yer
leşen Avrupalılar orada büyük 
şehirler, ıengin çiftlikler kurmuş. 
lar. demiryolları yapmışlar, altın, 

kömür gibi madenleri işletiyor, 
m1.yonlarca koyun sürüleri besli
yorlu ama yerlile_r bunlorden 
uzakta, kıt'anın en çorak yerıe· 
rinde ha\A ıürünüp duruyorlar. 
Binlerce sene evvel cetleri yaşa
mışsa öyle yaşıyorlar . Açlık bir 
taraftan bu biçareleri kırıp ge
çiriyor. Bu yüzden bunlar gün
den güne azalıyorlar· 

Avustralya yerlisi için yine 

en büyük dert yiyecek bir şey 
bulabilmektir. Bunun için lrnş 1 a· 
rın uçuşlarına dikkat ederek bu 
ıuretle yılan ve çiyan gibi hay
vanlar da bulunur, arılaıı yaka
lar ye vücuduna göze çarpacak 
bir şey yapıştırd ıktan sonra bun
ları Sllıverir ve peşler i ni bırak· 
mıyarak kovanların ı bulmuya ça. 
!ışır. Bukadar guyretine ragmen 
baıan Avustralyalı yine bir av 
bulamar, o zum ırn karınca mı 
olur, eline ne geçersf', pis veya 
kokmuş demez, .} er. 

AvLJstralya yerlisinin gü 'üp 
eğlenmesi, O}naması bile ava ve 
avcı!ı~a dayanır. Bu danslar 
bir avda geçen şeyleri anlatacök 
Ş'!kilde yapılır. Söyledikleri bü
tün şarkılar açlığın ne belalı şey 
olduğuna ve yiyecek bir şey ele 
geçirilince insanın bunu ne zevk 
ile yiyip neşeleneceğine dairdir. 

Avustralya yerlilerinde en 
ziyade şaşılacak fey kabileler 
içinde gençlerin hıç bir yeri ol· 
mamasıdır. Orada her şey iht i
yarlar için!1İr. Yiyeceklerin en 
iyisi yaşlılara ayrılır, kabılenin 
genç kadınları ihliyariarla evle
nir. Gençler bütün bunlardan 
mahrum bırakılır. H-= r iyi şey 
onlar için haramdır, bir cTapu> 
dur, yasaktır. Gt"nçleri iyi yiye
ceklerden u1alcl.:.~tırmak ıçın 
bin türlü hikayeler uydururlar. 
Gençler kangurunun külbastısır, ı 
yerlera~ kör olurlarmış, emurun 
ya~ından tadarlnrsa vücu ların
da çıbanlar çıkarmış, ihtiyarla
madan papağan eti yerlerse ya
nalcları delik delik olurmuş, bıl
dırcın eti yiyenlerin sakalı çık· 
maımış, daha bunnn gib; çeş • t 
masallarla çocukların k&falarırı ı 
doldururlar. Onları daha küçül:
ten cin ve p~ri hikayelerile kor
kuturlar. Genç hayatın sırlarını 
sonra, erkclcler arasına karışmıya 
layık bir hale geldiği vakit öğrt.·I 
necektir. Fakat bunun için bir 
kaç imtihan geçirmesi lazımdır. 
Genç bu imtihanlarda ehliyetini 
isbat edebilirse o zaman kendi 
büyükleri gibi her ftyden istifa
de edebilir. Ama bu tecrübeler· 
de muvaffak olmak her babayi
ğitin barcı değildir. 

HalkeviniP konseri 11eri 
bırakıldı 

Dün akşam Adana Halkevi 
konser s<ılonunda verilmesi karar
laştırılan Halk ekibi türküleri kon· 
seri bazı sebeplerden dolayı 26 
kanunevvel cuma günü akşamına 
tehir edilmiştir. 

Ekmek çeşnisi 
deftlştlrllecek 

lstıınbul : 18 (Türksözü Mu
habirinden) - Hükumet ekimi 

, arttırmak ve çiftçinin eki.o işinde
ki çalı şmalarını hızlandırmak için 
ayın onundan beri biıtün memle· 
kette buğday, çavdar, arpa ve 
yulafın alım fiatlarını yükseltmişti. 

Hükumet köylünün hayat pahalılı· 

~ı karşısındaki durumunu düzelt
mek için bu knrarları verirken bu 
fial yükselişinin ekmek fiatı üzeri 
ne tesir edeceği düşünülmüş ve 
bu yolda incelemelere başlanmış· 

tir. 
Buğday fiatı dört kuruş a t lı· 

rıldığı için bugünkü ekmek n aıhı 
da yükselecektir. Fakat ekmek 
narhının buğdaydaki alım fiatının 

artışı nisbetinde yükselmemesi için 
de tedbirler alınmakta ve ilk ola · 
rak ekmek çeşnisinin değiştirilme· 
si düşünülmektedir. 

Bu arada '.memleketin bit çok 
bölgelerinde yalnı1. arpa ile, ça.v
datb halta yalr.ız mısır unu ıle 
ekm~

1

k yapıldığı göz. önünde tutu· 
!arak fstanbul, Ankara ve lzmir 
gibi büyük ~~h~rlerde~i _bugünkü 
eknıek çeşnısını değıştırmek ve 
memleketin mahsullerine gore a · 
yarlaı:ıak lazım gdrrıektedi::- . Bu 
ihbarla yeni ç• şni c.' e yüzJe 60 
buğday, yüzde 40 ça\'dar ve ar· 
p a bulunacağı sanılmaktadır. Çeş· 
ninin bu suretle değiştirilmesi ek
mek narbıı: ın fazla yükselmemesi· 
ne de yarıyacaktır. Hükumetin· 
verdiği yeni kararlar ve ekmek 
narhına tesir edecek esaslar bil
dirilince belediye daimi encümeni 
toplanacak ve belediye .. ikLısat 
müdürHi~ii nun raµ orunu muzakere 
edecektir. 

Verilen haberle .c gö re buğ 
day Hatlarının kilo ba~ınc! t ku
ruş yükselmesi ekmek mırhıııın en 
az on altı kuruşa çıkarılmu,,ını 

icap ettirecektir. 
Belediye daimi encümeni ek· 

mek narhını incelerken hu arada 
ekmeklerin yalnız bakkallarda ba· 
yat olarak satılmasını da göz ö
nünde bulunduracak ve fırınlarda 

ekmek bulunmamasının kesin ola
rak önüne geçmek için esaslı ka· 
rarlar verecektir. 

Yeni narhın bu Cumartesi 
günü başlıyacağı sanılmaktadır. 

1 ları göklere armaOan : i edellm • Havacıllöa kıy ı 
ı met veren mlUetlerln ı 
ı dalma başlar• dik ve ha·: 
ı vaya kalkıktır • :; 

ı Havada kuvveıtll ol· ı 
ı mak , cepheler gibi ge- ı 
ı rllerl de emniyet altm· ı 
ı d~ tutmak demektir • ı 
: Türk vatanının emniyeti ı 
ı bizden bol kanat ve uçu-ı 
ı cu istiyor • Kurbantnızı ı 
ı Hava Kurumuna ver- ! 
ı mekl s bu isteğe cevap • 
: vereblllrslnlz • ! 
• • • • : ........................ . 

Çocuğunu suya 
atan bir ana 
Bahçe : 18 (Türksözü muha · 

birinden ) - Ka:ıamızın Haruniye 
I nahiyesine ba~lı çerçioğlu köyün· 

den olup Haruniye merkezinde 
1 oturan Hüseyın kııı Fatma bun· 
1 dan bir ka..; ,ıün evvel doğurmuş 

1 
olduğu bir erkek çocuğunu orta · 
dan gaip etmiş olduğ"u haber a· 

l lınarak derhal işe zabıtaca el ko 
nulmuş ve tahkikata başlanması 

üzerine Fatmarıın çocuğunu Ma· 
murenin Osmaniye cihetinden ge· 
ç~ır Hıır.'lus suyunun üzerindeki 
demir köprüden aşa~ı attı~ı anta
ş ıla rak devriyeler vasıtasıyle mez
kür ıuyuo içinden çocuğun cese
di çıkarıbıştır. ıJsınaniye C. M. 
umumliğiııce tahkikata başlanil· 

mıştır, 

Yerli mallar pazarı 
satış günleri 

Se1 han Vilayetinin .iileği Ü?.'!· 

rine S. Y. M. paıaJı şefliği tara· 
fından yerli malların ~evziatı için 
ayrılmış olan hısftada bir günun 
kafı gelmeyip çok hdıhaıılı geç
tigi Ş J sıraıar da müe Swse müdür· 
ıüğü haftan111 cuma ve cumaerte
si günlerini mernurine , pazartesi, 
salı ve çarşamba günlerini halka 
perşembe gününü de köylüye has· 
rdmeğe karar vermiştir. 

Memurine tevliat esnasında 

güçlük göııterılmemesini temin 
içinde mensup oldukları dairele· 
~in haftanın bu iki gününe taksim 
edilip kendilerine telıliğini bil<lır· 

miştir. 

'
----·--------, 

:::::.:::=: UZAKLARDAN HABER ::::ı ====== 
'---------------------------

Kudret heluasına dair bazı malumat 
rasına ka iar Kudret helva ~ı sürü '<len11işti. N !bı tat 
alimleri Fıravı.ın za'll rn ın ia y.ığan kudret helvası· 
nın yu:nurta ş::klinle o! luğJ~U tes.bit etm 'şler ve 
ad ına Piaco :iium J t'>'>İfÜ de n·şıerdır. 18B sene
sinde lrana da ku:lreti helvası yap:nıştır. 

Bu nev'e de Lichen ene ılantu n derler. Bir 

ltalyan mtcm ·ıalarından biri, geçen sene Ha
beşistanda sık stk Mannita denilen Kudret helva 'il 
yağdı~ın ı fak .ıt bu nimetten İtalyan askerlerinin 
artık mahrum kaldıklarını yazmıştır. Kudret helva
sı, sem'ıdan yağmur gibi yağan tatlı ve lezzetli 
bir nebattır. Rengi esmerdir. 1-iatıa, biraz da top· 
rak reng.ni andırır. 

Hapeşistanla aş1ğı Mısırın dağlarınd :ıki büyük 
orman ağaçlarının üzerinde yaşıyan bu nebat, iki 
cins nebatla müşterek bir hayat kurarak yaşıyabi
len en güzel bir tiptir. Bu iki cins ne batın biri 
yosun diğeri de bir mantardır. lld nebatın bu or· 
taklığında 1 meydana Liken denilen yeni bir nebat 
gelmektedir. Kudret helvası işte bu Likenlerdir. 

çeşidi de Lec:ınora 
üzeri beyaz benekli 
miligram kadardır. 

enculanta'dır: Beyzi şekilde, 
ve çok tatlıdır. Ağırlığı 450 

Vaktiyle Mısır Firavunları zamanınd1 da M:.ı • 
sanın ordugahına bu helvadan ya~mış ve Tih sah-

Memleketimizin Ş uk mınta'<asında dışbudak, 

kayın ağ' ıçlariyle kayalıklar üzerinde b•1 çeşit liğ'en 
yaşa:naktaiır. O(.ılarda köylüler tarafından topla· 
nan bu kudret helvası, sıkı zam .ında tatlı olarak 
yenilir. BLirsaya 1845 - 18•6 senelerin-:ie iki de· 
fa kudret h~lvası yağdığı m1h'.infor. 

Haber a ldı~ım ı z.a göre, Osma· 
niyenin elektrik işi yakında halle
dilmek üz.eredir. Bu işleri hakkın

da Vilayetle temaslar yapmak 
üzere şehrim ize gelen O!maniye 
k:ıymakam ı B. Akif, bir arkada
ş ı mıza Vali B, Fa ı k üstünle ko
nuştuğunu , bütün nrnlzemesi ha· 
z. ırlanan o,maniye elektrik fab· 
rikasının sudan istifade su retiyle 
iş letileceğini ıöy lem iş ve bu işe 

80,000 lira kadar bir para sarf 
olunacağını ve bir yandan Erzin 
ve Tcıprakkalenin de istifade ede· 
bilt:cegini ilave etm iştir . 

Mersin Parti 
Kaza Kongresi 
;\.tersin : 18 (Türksözü Muha· 

birinden) - Bugün Mersinde Ka
za Paıti Kongresi topl anmış ve 
Seçim yapılmıştır. Kongrede sa
yın parti müfettişimiz Halid Ona· 
ran da hazır bulunmuştur. 

TAVŞAN AVLARKEN 
ARKADAŞIN/ VURDU 

Bahçe: 18 (Türksözü muha
birinden ) -Kazammn Haruniye 
nahiyer,ine ba~lı Hacı l ar köyünden 
İdris oğlu 16 yaş'arındaki Mehmet 
mezkur köy ci varında tavşan avla 
maldalarken Mehmedin elinde bu
lunan tek gözlü dolma tüfeği ateş 

alarak çıkan saçmaların bir kısmı 
Mehmedin sağ bacağına isabet 
etm iştir. 

Mehmet, Harun iye nahiyesi 
karakoluna mürAcaatı üzerine 
Baliçe hükumet hekimliğine mu 
ayene ettirilerek hastahaneye a-ön
derilmiftir. Zabıtaca ise hemen 
el konu ldu . 

BekArbk Vergisi 
Ankara : 18 (Türksözü Muha· 

birinden) - Yozga~ mebusu Sü
leyman Sırrı tarafından bekarlık 
vergisi alınmasına dair verilmiş o· 
lan kanun teklifinin dahili nizam· 
name mucibince muayyen müddet 
geçmiş olduğundan dol"Y• doğru· 
dan doğruya heyeti umumiyede 
müzakeresini İsleyen bir takrir 
verilmişti. Hükumetin bu mevzua 
dair hazırladığı layiha encümene 
tevdi edilmiş oldu~undan heyeti 
umumiye de müzakeresi için ve
rilen takrir geri alınmıştır. Teklif 
ve layiha şimdi encümende birlik· 
te mÜı:dkere edilecektir. 

Dikkat•izlik neticesi 
vukubulan bir kaza 
Gıloıio fabrikası amelelerin· 

den Ali Ümit adındaki i~çi, fab. 
rikanın ıskara .dairesinden deste
re makineleri arasına düşen pa
mukları _toplPrken elini dikkatsiz
likle ma~dney e lcaptırmıştır. Ya
ralı iş,;i h~m.!n tedavi altına alın
mıştır, 

Halk Sandıkları 
ihdası meselesi 

lstanbJI : 18 (Tıirk'löıü mu. 
habirindeo) - Halk B.ınkası ile 
Halk Sandık ların ın daha iyi iş

lem '!lerini ve bu teşk i li erden kü
çük esnafın dalı 1 faz la istifad.e 
etm.!sini temin m ıkutlıle . bınka

yıt ait kanunda değiş i kl ı k ydµıl

mrısı kararlaştırılmıştır, 

Y .;: ,1i ,pkild.: H tik n:ı l ı k i arı 

b1nkanı r1 bırl!r şj 1).:s i halıne ge· 
tirilmekte ve bınka S.!rm ıyesini 
arttıracak te i~i rler ahnmıktadır. 
Banka tamamen kü-tük kredi 
müess.:s!si o!ac1k, kü.;ülc t ic tret 
ve san:ı tlann geliş D!leri için lü
zumlu kredilen temin edecektir
Bu mıkutla memleketin muhte
lif yerlerinde yeniden şüb.!ler 

a .,:ılac ılc, aj.Jnlıktar ihdas edile
c .:lttir. Brnka, ayrıca brnkacılık 

işlerile de m !Şl ı l o l .ıc tk t ır. H dk 
undıkıarı, H ılk bı lkai ııla <l.:v. 
.redilecektir 
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Küçük etütler : 

Fransa'da 
yaşayanlar 

YAZAN: P. P. 

F 
ransada ta ı ilıten evvelki de· 
virlere ait mağaralara ait tct· 
kiklerden anlıyoruz lıd, bura

larda yontma taş ve _cilalı taş 
devrinden beri insan yaıamıştır. 
En eski çağlarda kaydedilen ırk 
Kelt cin~inden Gollulardır . Cenu · 
bt şarkide Ligürler, cenubi garbi· 
de İberler yerleşmişti . İberler Kelt
ler gelmeden önce Avrupaya ya. 
yılmış bir kavimdi. Bunlar ıonra
dan cenuba ve Pirene dağlarının 
garp kenarlarına yerleşmiş, bura
da tutunabilmişlerdir. (Şimdiki 
Bank eyaletinde) Akdeniz sahille
rinde ise çok ~ski devirlerden iti
baren Fenikeliler, sonra yunanlılar 
yerleşmişlerdir . Daha sonra Ro. 
manlılar Galyayı aldılar ve mcm· 
leketi Romalıleştılar . 

Bunu Cermenlerle Vizigotlar 
Burgonlular ve Frankların şimali 
garbiyi istilaları , Frankların ha
kimiyet ve krall ı kları takip et
miştir. 

Bir aralık Türk ve Araplar 
da Prenelerden aşa rak cenubi F · 
ransaya girmışlcrdır . Skandinav· 
yadan gelen sarışın ırk Maıış de · 
nizi kenarına yerleşmiş Normandi 
yalıları vücuda getırmiştir. 

Muhtelif cihetlerden gelen bu 
kavimleri Gallo - Romenler e
m:p gidiyordu . Fakat yeni re· 
!enler , eskilerin tabiat , ahlak , 
giyiniş ve geçiniş tarzlarında te· 
sirden hali kalmıyorlardı. Yeni 
devirlerde ise Fransaya ltalyanlar 
l .. panyollar, Germenler , Holları
dalılar V. S. bir çok muhacirler· 
de geldi . işte bugünkü Fransıı· 
lar bülün bu muhtelif unıurların 
karaşmasiyle hasil olmuş bir mil · 
ıettir. 

Onları bu topluluğa getiren 
başlıca amillerden bıridir, yoksa 
ıel.:.il • renk itihariyle eheriyetle 
ayrı ayrıdırlar. 

TÜRKiYE Rad.lfosu 
ANKARA Radyosu 

Cuma 19.12.941 

7 .30 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

7.33 Müzik : l lafif Parçalar 

7.45 

8 .00 

8.15 

8.30/ 

(Pi.) 
AJANS haberleri 

Müzik : Senfonik 
lar (Pi) 
Evin saati 

pıırça 

8.45 Müıik : Programın 

kısmı (Pi) 
son 

12.30° Program ve memleket sa 
at ayarı 

12.33 Müzik : Karışık Şarkı Ve 
Türküler 

12.45 Ajans Haberleri 
13.00 Müzik : Karışık şarkı ve 

türküler Programının de 
va mı 

13.30/ 

14.00 Müıik : Karışık 
(Pi) 

Program 

18.00 

18.03 

18.40 

P(ogram ve mcınleket sa· 
at ayan 
Müzik : Fasıl heyeti 
M(iıik : Chopın'in eserle 
rinden {Pi) 

19.00 Konu$ma : ( fktisad 
ati ) 

sa 

19.15 

19.30 

19.45 

Müzik : Dans muzi~i (Pi) 
M~mleket Saat Ayarı , ve 
Ajans H :ıberleri 
Mjzik : Klasik fürk muzi 
ği programı 

20.15 Radyo Gaıetesi 
20.45 Müzik : Şarkı ve türküler 

21.00 Ziraat takvimi 
21.10 Temsil 
22.00 Müzik : Rıtdyo s.ılon or • 

kestrası 

22.30 Memleket saat ay arı ve 
Ajans haberleri Ziraat , 
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SiYASi ve AS!(E.'":.J 

GÔRUŞLER ve 

MUTALEALAR 

Ankara Radyo Gazetesi 

Dlaya mlcadelesı ----·-
Propagandalar 

Amerikada 
dünkü faaliyet 

D
ilnya mücadelesinin şiddeti 

ve sahası genişledikce her 
iki tarafın da propaganda mu 

hıtrebesi artmaktadır. Alman pro
pagandası şimdi en çok Japon 
zaferleri üzerinde duruyor. Diğer 
tarahan da lngiliz propagandası, 
Rus zaferi üzerinde durmakta ve 
Uzak şark meselesini ikinci plana 
atmaktadır. 

••• 
Vaşingtondan bildirildiğine 

göre, Honolulu mesulleıirıi tı czi
ye ttmek üzere Amerika hükume
ti bir h~kimler heyet• seçmiştir. 

Bu heyet bugün Honolulu'ya ha 
reket etmiştir. 

Bu vaziyet Amerika efkaıı 

umumiyesine uygundur. Şimdi, 

Amerikanın askeri makanizmasın · 
da büyük değişiklikler yapılması 

istenmekte ve beklenmektedir. 

İşçiler harp bitmedikce grev 
yapmamayı Amerikan hükumetine 
bildirmi~lerdir. 

Cadde ortasında 
bıçaklanan kadın 
Dün 11at 15 ıulımnda Fuat 

ecıaneıi civarından geçmekte olan 
genelev kadınlarından Battal kırı 
Hediye Akkanı Aptullah oğlu 
Mehmet Emin adında birisi bı
çalda muhtelif yerinden yaralayıp 
l&açmata muvaffak olmuısa da 
ife el •oyan polis tarafından tu
tulmu~tur. 

LIBYADA 
(Bqtar;ıfı Birlııl'idı) 

fimjiye kadar lıkendcriyeye 80(0 
den f aıla esir sıetirilmiştir. Bun
lardan ço~u Almandır. 

lngiliı kuvvetleri Amerika 
cepheıinde çok ağır basmaktadır. 
Mihver kuvvetleri bir çenber 
içine sıirmek üı.crcdir. Cibalo va· 
h11ından fimale doğru hareket 
etmiı olan lngiliı kuvvetleri dur
madan ikmal han·keti yapmak 
istiyor• 

ALMAN f AliABI 
iNSAN IUTLI!I 
Ankara : 18 ( R. G. ) 

Almanya işg-ali atlındaki memle· 
ketlerden ve bilhassa Fransadan 
Almanyaya işçi celp etmişti • 
Şimdi Romanya ile de bir anlaş 
ma yapılmış ve bir çok işçinin 
Almanyaya gitmesi kararlaştınl

mııtır . Anlaşılıyor ki Almanya 
uzun bir harbin içeride doğurdu 

boşluktan hariçten doldurmak 
iıtemiyor • 

Ruzveltin nutku 
Vaşinıcton : 18 (a. a.) - Ruz

velt şu beyanatta bulunmuştur. 
- Taaarladıtımız istihsalatı 

elde etmeliyiz. Size isler hoş gö
rünsün, ister görünmesin hep 4u 
düşiince ile hareket ediyoruz. 
Memleketimiz coğrafi bakımdan 
hür dünyanın haritasıdır. Biz bir 
tehlike olmadan istihsalatta bulu
nabiliriz. Bu tehlike noktasından 
lnıiltere, Çin ve Rusya ile uzak· 
tan bile olsa mukayese edilemez. 
işitilmemiş ölçüde şeyler yapmak 
zorundayız. 

Esham - Tahvilat , Kam 

biyo - Nukut Borsası 

(Fiyat) 
22.45 Müzik : Radyo salon or 

kestrası Programının De 
va mı 

22.55/ 

23.00 Yarınki proıram ve kapa 

IUf 

Uzak şarkta 
(Baştar:ıfı Birincide) 

lan tahkimat yüzünden uzun sü
recr.ktir. 13J lııgıliz tayyaresi 
düşürüldü veva tahrip edildi. Fi
lipinler kesiminde Luwn adası 
şimal ve cenubundan karaya çı 
karma hareketleri muvaffak ol
muş düşman müdafaa hatları ya
rı·mış bir kıskaç hareketile Ma
nilla üzerine yüriinülmüştür. 

Filipinlerde yakı!an bu mu
vaffaki}etler, Japonyanın çcnber· 
lcnmesinin önüne geçmiş ve kati 
zafer için stratej ık bir durum ya
ratmıştır,» 

General Tojo, Borneo ada11 -
sın lngiliıler elinde bulunan lcıs
mına da asker çıkarıldı~ını ıöy· 
lcm!ş. Mençuko'udn milli müda
faasını kuvyetlendirmeğ'e karar 
verm iş olduğunu vermiştir. 

Singapur : 18 (e. a .) - Sin
gapur valisi şu beyanatta bulun-
du : · 

<Bü_yük Britanya imparator· 
luğu hüriyeti ve adaleti sev.en 
bütün insaıılar bize bakıyor. im
tihanlara göğÜs germek içın ce
sareti kendimize silah edinelim. 
Son ıaf er b:zimdir. Bunu kati
yetle bilerek her karı( toprak 
için savaşalım Benag akibeti Ke
dahta yapılmakta muharebelere 
ba~lıdır. Bazı beklenmedik şey
lerle karşılaştık ve daha da kar
şılaıabiliriz. fbkat Singapur düş
memelidir ve düşmiyecektir. Tay
land hükumeti verdiği teminata 
ra~men Japonların geçmeıine 
müsaade etmiıtir. Bu, Kedaha 
büyük ölçüde bir taarruz yapıl· 
maaına imUn vermiştir.> 

Vali, imparatorluk kara ve 
hava kuvvetlerini övmüş ve bu 
aı ada Hollanda Hindistanı hava 
kuvvetlerinden bahsetmiştir. 

Londra : 18 (a. a.) - Çinin, 
ldgilterenin tam bir müttefıki 
olup olmadığı sorusuna hariciye 
müsteıarı fU cevabı vermiştir : 
<Müşterek dAvamızda Çinlileri 
bir müttefik olarak memnuniyet
le karfıladığımııı, başvekil açık 
olarak bildirmiıtir. Çin, mütte
fikler arasında yapılacak gÖrÜf· 
melerde kendisine düfen rolü 
oynıyacal&tır. lki memleket ara
sında kati bir ittifakın imzalanıp 
imzalanmıyacağı sorusuna: cŞim
dilik bu hasusta bir fey söyliye
memekle müteeuirim. ıimdiki 
halde Çinle filen ve hukukan 
müttefı!.. mulunuyoru1.> demiştir. 

Londrı-ı: 18 (A.A) - Çin teb· 
liği, Ksnton cenubundakı çarpıf
maların bilhaısa şiddetli oh.ıuğunu 
bildiriyor. Konton Kollon arasın· 
daki demiryulu civarındaki böl· 
gede Çin kuvvetleri hareketlerini 
artırmııtır. 

lngiliz imparatorluğunun ve 
Birlefik devletlerin yardımı ile 
Hong - Kong kalesi dllşmanın bü
tün hücumlarına dayanacak kadar 
kuvvetlidir. 

Ronsıon: 18 (A.A) - Anda
man adalarının Japon kuvvetleri 
tarafından z.aptedildiği haberi ya
lanlamııtır. Son haberlere göre, 
burada durum eyidir. 

Vaıington: 18 (A.A) - Ami
ral Kinımel, Paıifık donanması 

baıkumanlığından alınmış, bahriye 
nazırılığı deniz. hareket dairesi 
reisi Amiral Limite bu vaıif eye 
tayin edilmiştir. 

Vaşington: 18 (A.A ) - Ha
vay bölgesi lrnmandanhtfına gene
ral Emmoş, bu bölgenin hava 
kuvvetleri kumandanlığına da g~
neral Timmer tayin edilmiştir. 
Harbiye nazırı bu tayini ıöyler
ken ilk Japon taarruzu yapıldığı 
sırada ordu ve donanmanın ha
zırlıklı bulunmadığı hakkında bah -
riye nazırı Knoks'ın sözlerini ha
tırlatmıştır. 

Çunking : 18 (l\.a) - Manilla 
radyosuna göre, Uıakdoğuda Sov 

yet kıtaları arasında genif ölçüde 
hareketler vardır. Bu hareketler 
J(OQlanalı &Örülüyor, 

..... ,.....,.... . 

Batan lngiliz 
harp gemisi 
Bir Portekiz vapuruda 

Kanarya adalarında battı 

LondJa: 18 (A.A) - Resmen 
bildirildi~ine gÖrt', lngili7. Dune· 
din hafıf kruvazörü Atlantikte 
torpillenmiş ve batmıştır. 

Lizbon: 18 (A.A) - 5000 
tonilatoluk Portekiz > ük vapuru 
Kaoarya adaları yakınlarında ba
tırılmıştır. 

Amerika hariciye 
nazırları koaleraaıı 

Vaşington: 18 (A.A) - 15 
ilkkanuııda Riodöjeneyro'da top
lanacak olan haricıye nazırları 
konf ranıına gidect-k Amerikan 
heyetine Bay Yeis reislik ede
cektır. 

Mihver alacaklarına 
el koma kararı 

Havana: 18 (A A} - Mihver 

alacaklarına el konmuştur. Mihvere 

dost olan memleketler alacakla· 

rının tutulma11 için de hükumete 

ulihiyt tlcr verilmiştir. 

Kongo şiddetle 
bombalandı 

Çünkinf : 18 ( a . a )- Hong 
Kong da düıman bombardıman-

ı ları tiddetlenmiftir. Fakat bu ha· 
va akınları neticeainde pek az. 
hasar olmuıtur. Adaya düıman 
aıkerinin çıkanlmaaı ihtimaline 
kartı b6y0k bir uyanıklık ıöıte· 
riliyor. 

ZA Yl - Ceyhan askerlik fU· 
besinden aldı~ım terhiı teıkeremi 
kaybeylcdim. Yeniıini alıcaiım
dan eskisinin hükmü olmıdı~ını 
ilAn eylerim. 

Miıiı na'biyeıinin Havranlı 
köyQnrle Süleyman oğlu 

Yaşa. 331 doğumlu 
13749 

Oımaalye Bava 
karamandan 

Osmaniye Hava Kurunıu 
tarafından toplanacak kurban 
derileri onbeş gün müddetle 
müzayedeye konmuş kafi iha 
lesi 271121941 tarihinde Os
manive şubesinde yapı'acağı 
ilin olunur. 
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Nlbetçl eczane 

YENİ ECZAHANE 
Belediye yanında 

ilan 

TORKS1!ıJ 

Cphelerde 
askeri vaziyet 

(Başr 1 inci sayfada) 

U!rİn Siyam l girdikleri haberi tek 
zip edi'miştir . 

Filipin adalarında vaziyette 
değişiklik yoktur . Amerikalılar 

·vaziyetin iyi o!d ıJğunu söylüyor
lar . Japonlar L•ızo.1 adasından 

başka diğ'!r Filipin adalarına da 
paraşütçü indirmişlerdir . Ame ri
lcalılar paraşütçüleri ele geçirmeğe 
çalışıyorlar . 

Hong Kongda muharebe şid· 
detlenmiştir . Japonlar bu limanı 

ele geçirmek için kati taarruza 
başlamış görünüyorlar . 

Şark cephesinde : Ruslar Tu 
la mıntıkasında bir kaç kasabayı 

daha ele geçirmişlerdir . 8. Hitler 
son nutkunda Rusyaya şiddetli 

kış ve böcekler yüzünden askeri 
harekatın durdurulduğunu söyle-
mişti . Bu böceklerin bit olduğu 

anlaşılıyor . Londradan gelen bir 
haberde Baltık memleketlerinde 
ve beyaz Rusyada tifüs ::;algını 
sürdüğü bildirilmektedir . Malum 
dur ki tifüs bitle geçer . 

Libyada : Mihver kuvvetleri 
Gazalada bir miktar ardcı bıraka
rak garba doğru çekilmekte de
vam ediyorlar . lngilizler Gazala
da kalan kuvvetleri muhasara et· 
miş'erdir . Bunlarla çarpışmalar 

oluyor , diğer taraftan çekilen 
kovvetler de takip ediliyorlar . 
Mihver devletlerinin Libyaya yeni 
kuvvetler göndermek için tertibat 
aldıklarından • bu maksatla Ce· 
nubr ltalya limanlarında ve Yu
nanistanın cenubunda hazırlılılar 

yapıldıtından bahsediliyor . 
lngiliz hava kuvvetlerinin ltal-

yanm cenubunda muhtelif yerleri 
ve Yunanistanda bazı limanları 
bombardıman etmesi bununla ala 
kalıdır • 

Son haberlere göre Britanya 
kuvvetleri Mihverin bir çok va· 
purlarını batırmı~lardır . Bu arada 
2 ltalyan kruvazörü de vardır . 

__ ıı:::z:ssu&LSE 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

KiLO FIATI 
CiNS/ En az 1 En çok 

K..:_~ K. s. 
= 

Koza 1 ooJJô 14,50 
: Klevland Ç..:_ 00,00 

Klevland l 'i8,5(• 70,00 -ı 
Klevtand H 00,00 66,501 
M. Parlağı 00,00 58,50 
-P:-Temizı- ' 00,00 56,00 
Kapırnalı 
Y. Çiğidi 06,00. 
K. Çiğidi 6,75 
Susam ' -52,00 
Buğday yerli 8,43 8,75 
Arpa 6,63 6,75 
Yulaf 7.43 

1 

7,50 

- "!8 . 12 • 1941 -
KAVBIYO VE BORSA 
lı bankasından alınmıştır. 

-= 
(Frank) Fransız ~ 
(Frank) isviçre • 
(Sterlin} İngiliz 5.2 4 
JDola!)_~m~rikan !32.2L 

ERK[K ~~R[f M[M OKUlU MOOORlOG~MO(N 
Cinsi Miktarı 

Elbise dikimi Takım 105 

Muhammen 
Bedeli 

Lira: 22 

% 7,5 
Teminatı 

Lira: 174 

Sayfa 3 

1 
1 

1 

lldoeten : Renlrll Miki Mav~ 

Bagln 1.30 Matinede 2 rom 

..................................................... 
İ TallelA • Brlıtaı • Belim • All• 1 
i LAıtlk Mlblr f 
ı ı 
ı p ı 
ı ı 
ı ı 

! PAK İ 
1 K 1 
ı ı 

i iş ! 
ı ı 
ı Adre• : Dojruluk Fabrikası Civarı No. 59 - Adana ı 
ı Her Türlü Sipariş Kabul Edilir. 1 
ı .................................................. .. 

İL A N 

ADANA Bf lEDIYf RİYAS[f İNO[N : 
s~ıediye asri mezarlığına alınacak muhtelif cins (5650) 

adet lahit tahtası açık eksiltmeye konulmuştur. 

A ) Muhammen bedeli 1503 lira muvakkat teminatı 112 
lira 72 kuruştur • . . 

B ) Şartnamesi belediye yazı işlerindedir • lstiyenler 
suretini bedelsiz alabilirler • 

C ) E'<:,iltm:! 23 - 12- 941 sılı günü sajlt 15 de 
belediye encümeni salonunda yapılacaktır. 

isteklilerin teminat makbuzlarile birlikte gösterilen gün 

ve saatte Belediye encümeninde hazır bulunmaları ilin 

1 - Adana Öğretmen Okulu talebe ihtiyacı için yukarda 
cins ve miktarı yazılı elbise dikimi 17 /12/1941 tarihinde Ma· 
arif müdürlüğünde toplanan komisyonda yapılan eksiltmede ta· 
liplerin sürdükleri p~y haıidilayık görülmediğinden eksiltmenin 
10 gün daha uzatılmasına ve ihalenin 2/l/ 1942 tarih Cuma 
günü saat 14 te bırakılmasına karar verildiği ilin olunur. 

13748 l olunur, 4-8-12-19 1663 
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TORKSôZO 19 Birinci Kanun 1941 
ES 

R. C. 
BROD ~AY 

R. C. A. Fabrika ı 
son zaferi olan on i 
limba, sekiz dalgalı 
Brodvey tipi radyoları 

mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi RE MO 
ABIDINPA~A CADDESİ NO : 42 - TElGRlf: RfMO ADANA - YEl(fON: 110 

1 ' ' ı ' ' 1 j 1 ı , ı L ı 1 1 . 

•••••••wee•••••••••~•e ~•••••••e~••••• • • • • 
1 TÜAKSÖZÜ İ 
• • • • i Gazete ve Matbaası ! 
• • ·• : 

• • • 
: Türksözü OKUYUCULARINA DOHYANIN HER TARA- : 

! flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO 60- ! 
: Gazetesi NONEVERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDİNİZ. : • • • • • • • Kitap, mecmua, çek, bilet, alış, • 
: plAn, barıta, 1111amum matbaa Türksözü : 
• ı,ıerlnl Tlrklyede mevcut mat- • 
: baaıara rekabet eder derecede Matbaası : 
: tab ve silratıe elden çı)!arır. : 

• • • • • 
: Türksözü Cilt Kısmı : • • • • • • : SAGLAM. JlMİZ. ZARif CİLT İSLERİNİZİ ANCAK TORKSÖZO : 

: MÜCELlİTHANESİHDE YAPTIRABİLİRSİNİZ : • • • • . ...................................... . 
~-------:---,----:-------c----=---- -- ~...:..ı.... ----....,....,.----'-------

• T. iş Bankası 
Blçlll taıarral beıapıarı . 

1942 ikramiye pliaı 
KE'ŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Aiuıto•, 

2 llıincite,rin tarihlerinde yapılır 

1941 lkraDil1eıer1 
1 Adet 2000 Liralık = 2,000 Lira 
3 .. 1000 •• 3,000 .. 
2 

" 
750 .. - 1,500 .. 

3 .. 500 .. - 1,500 .. 
10 ., 250 ., - 2,500 .. 
40 .. 100 

" - 4,000 ,, 
50 " 50 ., - 2,500 ., 

200 .. 25 .. 5,000 
200 .. 1(. ,, - 2,000 .. 

·--

Bitin agrııarın panzeblrldlr 

Beyhu~~~t.ı ~ap çekmeyiniz 
Blft TEK KAŞE 

NEVRQZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrı la
rını sürtttle izaleye kafıdir. Ro
matizma evcaı , sinir mafsal ve ' 
adele ıstırapl arı NEVROZIN'Je 

teda"i edilir, Müessir ilaç : 
N E V R O Z 1 N 'dir. 

~
' TUrdye ı, Bankasına pa~a yatırmakla yalmz 

para bir. 'dlrmı, ve a iz almtf olm az, ayn' 
za~.anda talllnlzl de deneml • olursunuz 

"-"""- ........... ~'\..N.........._M.J..._-.-~~""-""-~~~ ~ E Z L E : 
TORKİYf CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurqlu• tarihi : 1888 

Sermayeai : J00.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirat ve t icart her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aoatıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır . 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Ura 
4 • 500 • 2000 

" 
~ 

" 
250 .. 1000 it 

40 
" 100 .. 4000 .. 

100 
• 

" so " 5000 " 120 ... 40 .. 4800 it 

160 " 20 .. 3200 
" 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikanun, 

1 "Mırt H ve ll Huirıı t\ ·i 1 l~.·inb çekilecektir. _ _ 

~ " Jt Kırıkhk,Baş, n 
: Diş ve adele : 
A ağrıları R 
ff M 
h . En seri ve en kati şc· it 
R k ilde yalnız kaşe ff 

: GRIPIN: 
M R 

= ile geçer : 
il H ıvaların »~rinld;li bu R 
R günlerde alacağ'ınız ilk 't 
A A 
R =· tedbir evinizd e birkaç GRıP.N bulundurnıak olmalıdır. ft 

~--·Kalbi bozmadan,-mide ~ve böbrekleri ~ 
lf yormadan ıstırapları dindirir. ~ 
it ·· n 
ft L uıumundıt günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakanmlz ve H 
= her yerde p ullu kutul~rını ısrarla is teyiniz. = 
•a:mm;saxzaxn:nxuuuxuuau:acu:zs=• 

•.~ ......................................... H .. 

fı/ Abone ve Din urüH JK§ÖZÜ 1 

,artları GONOELIK ~E - ADANA \ 

ı Salıiıl ve Başmuharriri : 
t Senelili . .. 1400;Kr. FERiD CELAL BOVEN : .: 
ı I Aylılı . . . 125 • :: t _ Umumi Neşriyat Mıldürü ·~ 

! MACiD aOçLO :;J.1

' lıınıar için idareye -
~Uracaat etmelldlr Bosıldığı yer : TORKSOZO Motbaası ; 

~~ ...... ffil&t!• .. .,.!t..................... .. .... 


