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Sovyetlere göre 

Alman ricatı 
çok geniş 

Adana - Ingiliz futbol 
maçı dün yapıldı 

SOVYETLERİN 
YENİ ZAFERLERİ 

l\loskova : 20 ( A. A. ) -
Oün akşamki Sovyet tebliğ-i : 
kıtalarımıı bütün cephelerde düş
manla çarpışınışlardır . Batı ve 
Kalinin cephelerindeki ve cenup 
cephasinin bahsında\ti kıtalanmız 
~iddetli muharebeler vermişler ve 
ilerlemeye devam etmişlerdir . 

Adana mulıteliti - lngiliz takım 
1maçını6 - 3 lngilizler kazandı 

Ankara ve ı ... tanbulda muhte- 1 ••••••••~--

Serkupofun cenup batısında 

Ruza Tarutsa ve Kolog-anın cenup 
batısında Kılino kasabaları da ı 
dahil otmalc üzere bir çok yerler 
işgal edilm :ıtir • Beş düşman tay- : 
yareıi düşürülmüştür . Üç tayya
remiz kayıptır • 

Moskova : 20 ( A .A ) -
Atman çekilişi geniş bir cephe 
üzerinde devam ediyor • 

Sovyet kıtaları ilerliyor , 
malzeme topluyor ve esirler alı

yor • Almanlar Sovyet ilerleyişini 
• durdurmak için bazı yerlerde mu

vaffakiyetsiz karşı taarruzlar yap 
mıştır • 

Londra : 20 ( A. A. ) -
Rus hücum kıtaları Finlandiyalı
lann işgal ettikleri Kareliye kartı 
büyük bir taarruza geçmişler ve 
Finlerin şiddetli mukavemetine 
ratmen ayrı ayrı üç cepheden 
ilerlemişlerdir • Lokinoye , Pol· 
yenin Rusların eline düştüğü söy
leniy&r • 

Stokholm haberleri , Alman 

1.f f tb 1 t • ---- ......... . 
ı u o emasları yaptıktan son· • 

ra i_k,i gün evvel fehrimize gelen / f Dün binlerce seyirci önünde yapılan t 
lngıhz futbol ta&cımının Adana t b . ,. f 
stadında evvela Mersin muhteliti f U samımı maçın safahatını Ve kritiğini • 
il~ kar~ılaı~ı~ım ve bu ~ıaç!n 6-2 t aşağıdaki yazımızda bu1acaksınız.. • 
hır ııetıce ıle ıona erd~lnı yaz- t f 
mıştık. •••• .. •••••••••••••••• • 

Kadrosunnn ekseriyetini Ley- •••• 
nelmilel oyuncular teıkit eden ln
giliı futbol takımı dün de Adana 
muhteliti ile karıılafmııtır. 

Dünkü maç 13,30 da baıta. 
mııtı. Oyunu ıcne milletler arası 
hakemlerinden B. Lorey idare et
ti. İki dost millet gençlerinin dün· 
kü maçı da Türk - lnailiz sami
miyet tezahüratına bir defa daha 
vesile verdi. Staddaki binlerce 
halkın alkııları arasında gençler 
yerlerini aldılar. Maç İngilizlerin 
topa vurması ve akını ile baıta· 
dı. İlk hamlede yapılan bu akın 
bölgemiz bekleri tarafından lı:eıi . 
lerek geriye göndeı ildi. İki takım 
da da gol yapmak isticalı vardı. 
Canla baş:a çalışı} orlardı. Un un-

Reamimizde /ngilizlerin Afrikada falııan zırhlı kol/arıttı 
görüyorıunuz • Libya harehatına ait haberleri üçüncü 
•ahifemizde bulacalı•ını.z • 

cu dRkikada İngiliz santrfor'unun Çukurovalılar kıymetli misa- geçmeden ilcinci golünü de kay· 
detti. Adana muhteliti bu iki go · verdigi bir pası sol açık güzel firlerinin bu ilk golünü hararetle 

bir vuruşla gole kalbetti. alkışladılar. İngiliz takımı çok <Gerisi 3 üncü sayfada) 
~-----------------------~~~~~--=--~~~-~~------~_:...--~-,_ -~----~~~~~----~~--~. 

1 Cebhe vaziyetine ait askeri görüşler ı 

BORNEb PETROLLERİ 
VE JAPON YERLEŞMESİ 

Bir Amerikan ıemiıltJin an ıüuerteai 
., ~ 

Dün gelen telgraflar Jııpoıı 
donanmasının Havai adaları böl
gesinde muhtelif Amerikan ada
larını bombardıman ettiğini bil
dirmiştır. iki gün evvel Amerika 
Bahriye Naıırı Amerika donan. 
masının denize açıldığını ve Ja
pon donanmasını aramakta oldu
ğunu söylemişti. Amerıka adala-
ı ının bombardımanı bu meydan 
okumaya bir mukabele sayıla· 
bilir. Maamafih bundan iki do
nanma arasında büyük bir muha
rebenin ya1tın oldu~u neticesini 
çıkarmak doğru değildir. Japon
ların kendi üslerine bu kadar 
uzak bir yerde muharebeye tu
tuımaları tahmin edilemez. Ja· 

~Gerili ı illeti ta7fa4a\ 

ı Bay Eden 
1 Moskovada 
1 Ankara , 20 ( R. G. ) -
: Edenin Moskovaya rittiği bildi· 

rilmiş ise de bu haber henüz di
ğer kaynaklardan teyid edilme· 
ıni~tir. 

Amsterdam : 20 ( A . A. ) -
Eden Moskovadndır. Bu haber 
henüz teeyyüd etmem ştir . 

Başvekilimiz 
Ankara'da 

Ankara : 20 (A.A.) - Baş
vekil Saydam bugün saat 12 de 
Ankaraya döndü . istasyonda 
Meclis Reisi, Mareşal Çakmak , 
Parti Genel Sekreteri, Vekiller , 
Mebuslar , Reisicumhur yaveri ve 
kalabalık halk tarafından karşı

landı. 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GOVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 KAnunusani 1924 

Onyedlncl yıı - Sayı : 510t 

ALINACAK 
• • 

ÇiFTÇi MALI 
Alınacak hububatın 

evsafı hakkında karar 
• 

Hububat fiyatları nın yükseltilmesi haklundaki Koordinasyon heyeti 
kararını yazmıştık . Bu karardan sonra bütün valiliklerde butday 
13.50 , çavdar ve arpa 11 , yulaf ve mahlut 11,50 kuruştan alınacak 
tır . Toprak Mahıullcri Ofisince alınacak hububatın vasıflan kararna
mede şöyle &anılmaktadır • 

Buğdayın va!lıfları : satın alı 

nabilme şartlarını haiz olup yüz
de 3 den fazla çavdarı , yüzde 

3 den fazla ecnebi maddesi bu· 
lunmıyan ve hektolitre vezni 76 
kilogramdan aşağı olmıyan buğ· 

daylardır • 
Çavdarın vasıftan : satın alı· 

nabilme ıartlarını haiz olup ecne
bi maddesi yüzde 3 ten , but· 
daydan gayri unlu maddesi yüzde 
5 ten fazla olmıyan ve hektolitre 

vezni 70 kilogram ve daha yuka
rı olan çavdarlardır . 

Arpanın vasıflan : satın alı· 

nabilme şartlarım haiz olup ecne
bi maddesi yüzde 3 ten , unlu 
maddesi 3 ten fazla olmıyan ve • 

hektolitre vezni 61 kiloıram ve 

daha yukan olan arpalardır • 

Yulafın vasıfları : sabo alına· 
bilme '8rtlarını haiz olup ecnebi 
maddesi ~e 3 ten , unlu mad
desi yüıdc 5 ten fazla olmıyan 

ve helttolitre vezni 46 kilogram 
ve dalıa yukan olan yulaflardır. 

Mahlutun vasıfları : ıahn alı

nabilme ıartlannı haiz olup yüz. 

de 3 ten fazla ecnebt maddeyi 

ihtiva etmiyen , hektolitre vezni 

70 kilogram ve daha yukan olan 

ve içerisinde yüz.de 40 tan yüzde 

60 a kadar sair h~bubat bulunan 
buidaylardır. 

UZAK ŞARKTA 

Filipinlerde 
büyük savaş 

Dalaoga 
çıkarılan 
kuvvet 

Daf Kupere 
göre vaziyet 

Manilla : 20 (a. a.) - Filipin
lcrde Mindaz Adasında Dalaoya 
Japonların büyük kuvvetlerle çık
tıtı resmen bildirilmiştir. Burada 
tiddeUi muharebeler oluyor. 

Manilla : 20 (a. a.) - Filipin 
adalaıı işci meclisi adaların mü
dafaası için işci taburlau teşkil 
edildiQ'İni bildirmiştir. 

Singapur : 20 (a. a.) - Dün 
akşam neşredilen t~bliğae, her 

< Geiıill s öncü aur&cla, 

Eğitmen 

O 
Un bir caçık tcş~lc\dlr> mektubu okuduk, Bir yurddaşımıı, 
köylerindeld ienç E~itmenin iki yıl içinde köyde halk fay
dllsına yaptı~ı güı.e\ teş.bbüs ve baıarılardan ve aene aynı 

köyde yurdsever bir Tılrk kadınının yüksek hamiyet ve fedak.irh~ın
dan dolayı teşekkür etmektedir. 

liu teıekltüre biı. de ıevinerek itlirak ediyoruz. 
Beş on 1Bt1r içine aı~dırılan bu teşekkür hldiıeıi, ilk bakııta 

belki hafif görülür ve bqka manalara yorulabilir. Fakat biz. bunu 
hiç bir ı.aman l<ilçQmsemiyerek onun ifade etti~i büyük mana üıe· 
rinde durmak v~ insana iç fcrahlıQ'ı ve zevk veren deterini açıklamak 
iıtiyoruı.. 

Biı büyük felaketlerden ve iıtiklalimize kavuıtuktan ıonra yurd 
içinde büyük başarılar meydana getirdik. Yurdun ve yurddaıın iyiliti 
için muntazam ve plinlı olarak çalııtık ve çalıııyoruı. 

Daha iyi, daha güze\ 'yarın> lua kavuıabilmek için son ıenelcrde 

yeni bir ka lkınma pıAnı haıırlam ıı bulunüyoruı. Bu plan hepimiıin 
bil j :j!i gib i, Tü rk köyüne, Tiirlc köylü,üne dotru gidif ve akıt pi Anıdır. 

Hükumetimiz ilk iş olarak yurdun muhtelif yerlerinde cköy enıtitüleri> 
kurmak ve ceğitmen) yetiştirmek kararile yeni plAnımıı için en esaslı 
adımı atmıı bulunuyor. 

Eğitmen, doğdu~u, büyüdüğü köyün hayat ıartlarını, Adetlerini, 
usullerini bilen, döndüğü zaman kuandığı bilgileri, o muhite aııtıyı
cak olan bir vatandaıtır. 

O köyüne döndüğü zaıınn hiç bir yabancılık hissetmiyecektir. 
Koylibü onu, bir yabancı saymıyacaktır. Çünkü relen bu etitmen, 
kendi çocuğudur. Kendi köylüsü gibi gene sapan tu.tmasını, bider 

ekmeaini. orak kullanmasını, üıtelik yeyip içmek, ıeyinip kuıanmak 
gibi daha bir çok iÜıel şeyler bilen münevver bir vatandaı olmuı· 

tur. 
Etitmen, bulundutu yer halkına yeni hayat yolJnda, kültür ve 

refah iılerinde ııık tutup yol iaaterecek bir cvarhk; demektir . 

lıte ıu küçük görünen tefekkür hidisesi etitmenlerimiıden bek· 
leditimiı biiyük iflere ıüıel bir müjdedir 1 •• a. 



2 S:ıyfa TÜRKSÖZÜ --
~~KSRİ MESELELER ÜSTÜNDE 

merı aya ı:r -
A k Gıda maddeleri Muamele vergisinde 

iman a iDi "f::"...":::i:k.:;~ yapılacak değiŞiklik 
n. asıl olabı·ıı·r Sıhhat vekaleti, t~ tü n gı da 

A
lman genelkurmayı, Martinik 
adasını ve Groenlandı Bir
leşik Amerika devletlerine 

havadan ve denizden taarruz için 
ileri dayanç noktalan olarak kul · 
!anmayı tasarlıyordu. Başlıca ve 
devamlı üsler ve dayanç noktala
rı Norveç, Fransa ve Afrika sahil 
Jeriııde sıralanabilirdi. 

Nazi kuvvetleri, Amerikan sa
hıllerinde birçok noktaları hedef 
tutacaklardı. Gı umann ve Brevvs· 
ter fabrikaları Long lslanddadırlar. 
Glenn Maltimorda çalışıyorlar. 
Curtias· Wright fabrikaları Caldv· 
veli ve Nevv· Jerseye kadar uza
nırlar. 

Kaliforniyada Los Angeles 
civarındaki büyük Boeing fabrika· 
sı Japon havacılı~ı için mükem· 
mel bir hedeftir. Çok mühim sa· 
nayiin bulundutu şehirler ya sa
hillerde, yahut da sahillere yakın 
yerlerde bulunuyorlar. 

Bu Boston, Washington, Nevv
Orieans, San · F rancisco ve ni· 
hayct Nevvyork da böyledir. 
Nevv Y ork Londradan 5.600 kilo
metre uzaklıktadır. Marinyak ha
va meydanı .5700 kilometre uzak· 
lıktadır. Burada "Kurif.rs"ler n 
Suftvvaffenin lağır bombardıman 
uçakları konaklarlar. Yeni "Hein· 
kel. HE. 177 bombardıman uçak
hllı, hiç bir yerde konaklamadan 
yanm tonluk ~bombalariyle Brest· 
ten Nevyorka giderek dönebilir
ler. 

Londrada yapılan tecrübelere 
iÖre, 500 kiloluk patlayıcı mad
de z:>rardan çok gürültü ve çatır
t . ya11ar. Fakat CKer bu Heinkel· 
leı Groenland adasını bir dinlen· 
me noktaın olarak kullanabilseler 
No\·york :göklerine altı ton bom· 
La taşıyarak gelebilirler. Ve Bir
leşin Amerika hükümetleri merke· 
:ıi de g-üç imtihanlar g-eçirebilir. 
Daha fazla olarak : Eker Groen· 
lırı J nazilerin 'eline düşseydj, bu 
onlara meşhur "Yu 88,. Yu!'lker..t· 
terini oraya getirerek Nevyorka 
l~i lonl .•k yükleriyle uçmak im· 
kanlarını verecekti . 

B..ındaıı beı.~ka Fransanın gön· 
lünü alarak Marlinikten yap·lacak 
bir taarruz mihver için daha ö 
nemli scnuclar doğurab lirdi. Mar
linik adası Panama kanalından 
2100 kilometre ve Nevyorktan 
3200 de bulunduA-una göre hava 
hücumlan için mükemmel bir üs 
olarak kullanılırdı. 1500 Km. için · 
de yapılacak bir hücum bombar
dıman uçaklarını ve nazi ordula
rının nakl:ni Bermud adalarına 

kadar götürebilirdi. 

Bermuda adaları Birleşik A 
mer.ka sahillerinin himayesi için 
kıtanın eo uzaktaki müdafaa yer· 
leridir. Nevyorktan 1000 kilomet· 
re kadar uzaktadır. 

Bunlardan şu sonuc çıkar ki : 
Amerika bir çok noktalardan v·u
rulabilir. Her halde buraya yapı
lacak en ciddi &ava hücumları 

Girittcki taarruzlara benziyecek· 
tir. 

Şimdiye kadar Amerikaya 
karşı Almanya tarafından yapıla · 
cak hava taarruzları imkanları 
araştırılırken hemen bütün fikirler 
bir noktıtda toplanmıştır. 

Uçaklar bofl\balarını atarak 
tekrar üslerine dönebilmelidirler. 
Fakat, bu uğurda Hiller, uçakla
rını feda etmeği de düşünmüş 
olabilir. 

Amerikan toprağır.a bir kere 
inmiş olan tayyareciler oradan 
ayrılmayı düşünmiyeceklerdir. On 
lann vazifeleri elde edıll!n yerleri 
muhafıza etmektir . 

Şu noktatlın Gi ritteki netice· 

Nakleden 

P. P. 
ler çok manalıdır . Bütün Alman 
stratejisi , insan ve malıeme fe· 
dakarlığı yapmak , bir hava mey 
danını ele geçirmek , sonra bura· 
ya malzeme ve kuvvet indirmek
tir . Giridin istilası ufak mikyasta 

olmakla bereber Büyük Britanya
nın istilası tecrübesinin tekrarın· 
dan ba~ka bir şey detildir . Ay 

ni zamanda Birleşik Amerika dev
letleri topraklarının istilası için 
atılan bir adımdır . 

Groenland ve lzlanda adala-

maddelerini sıkı bir k1>0 tr ...ı l al-
tında bulundurmak üzere bir r.i· 
zamname hazırlamıştır. 

Vekiller Hey'ctine sevkcdil· 
miş bulunan bu nizamnamede gı · 

da maddelerinin s.hht vasıfları 

tesbit edilmiştir. Nizamname, hal 
kın sıhhatini bozan karışık mad· 
dt"lerle yapılan gıda maddelerinin 
satışını meneden ehemmiyetli hü · 
küınleri ihtiva elmektedir. Ni · 
zamname yakında tastik edilerek 
meriycte girecektir. 

Öğretmenler 
arasında nakiller 
Vilayetımiz emrine verilen 

Bu rsa kız öğretrnen okulu mezun 
!arından Saime Gönen münhal bu · 
loııan Ceyhan Dumlupınar öğret
menliğine, Kcınya kız ö~rdml'n 

okulu me1unlarırıdan F~riha Erü l 
kü Ceyhan kaıası Kırmıt nahi · 

Munmele vcı gisi kanununda 
ı••" ............ •••• .. ••: yapılacak değişikliğe göre :ı:ytin 
·~ • yağı ve diğer nebati maddeler· 

1 i lfalr. yardımlle TUrk i 1 den çıkarılan haşhaş, pamuk ya· 
ı gcmçllğtnl :ta:"at and r ı ~ ğı ve bu gibi yağları imal eden 

: ml'k vazifesinin çerçe- ı muhıtrriJ.. kuvveti iki beygiri ve 
ı vasini g9nlşleterek kök ı 1 kullandığı işçi miktarı kendisile 
ı IU bir havacah01n bütUn ı beraber beşi geçmiyen ve bugüne 

ı mevzularını kucakhyan ı kadar muamele vergisinden muaf 
ı bir çah•ma plAnana el ı bulunan küçük imalathaneler mua
: koymu• oİen Hava Ku· ı l mele vergisine tabi c.ılacakl~rdır. 
ı rumu kurban bayramm ı Bu gibi müesseselerden istıyen· 
ı da bUtUn vatandaflardanı terin 1941 yılı vergilerini götürü 
ı kuvvetli bir allk• bekle ı usulünde vermeleri için hazırlanan 
ı mektedlr . ı projede bir hüküm vardır. 
ı ı o . d .......................... smanıye e 

ekmek buhranı 

rı , eğer buralara ayak basabiFr
lerse , Almanlara büy ük faydaıar 

temin edecektir . Naziler daima 

1 ğes; okulu ö~nlmenliği:ıe, Bu rsa 
k ız ÖKr~tmen okulu me1unlarından 

Ogretmenlere 
zam yapıldı 

Orta tedrisat öğretmenlerin· 

den zam görmeye hak kaıaıımış 

olan 250 öğrdmenin zamlarının 

ödenmesi için maarif vekaleti büt · 
çesinde bir münakale yapılmıştır. 
Zam listeleri . bir iki güne kadar 
hazırlanarak bütün vi layet maa
rif müdürlüklerine gönderilece"· 
tir • 

Osmaniye 20 (Tür"5özü mu
habirinden ) - Her tarafta ek· 
ınek buhranının önüne geçildiği 
halde kazamızda ekmek buhranı 
güıı geçtıkçe daha fazla başgös
tcrmektedir. 

Yaptığım incelemede un ve 
buğday işinin serbest blrakılına
yıp bir şıhıs taratından idare 
edildiği söylenmektedır. Bu ekmek 
işinin de yakın bir zaınanı:la kıy
metli KaymPkamımızın önüne ie
çecegine şüphe yoktur. 

istedikleri dünya harbini yapmak 
için kolaylıklar arıyacaklardır . 
Bunun için büyük bir Alman !.:ad 
ril<Jteri meydana getırcrek hc!r iki 
yarım dünyaya hakim olmayı Ber 
tin düşü.1müştür . 

1 

Nefıse Andaç .L\dana Baklalı kö· 
yn ö~retmenliğina, Bursa erkek 

1 
ögretmt-n olrnlu mezunlarından 

Bu kadrilater Nor\'cçteki S ta · 
navangerden harclıcet ederek Brest· 
ten geçer VI! Bordoya kadar 1 

iner , sonra K:ızablanka ve Da· 
kar sonra Natal istikametini ala
rak Nevyork ve nihayet Groen· 
landdan tekrar Stavangere gelir. 

Askerlik mütehassısları , A · 
merikaya yazın ortasında bir hü· 
cum yapılacağında israr ediyor . 
lar . Çünkü bu mevsimde esen 
müsait rüzgarlar Alman bombar 
dıman uçaklarının süratlerini ve 
tesir sahalarının artmasına yardım 
eder . 

Görülüyor ki bir nazi taarru 
zu bugün çok uınkta b 11 'unmak· 
tadır . Son zamanlarda bu düşün 
celerin bir hayal olduğunu v .'.! zi 
binlerde yaratılmış bir hayaller 
mecmuası olduğunu görme..ıik 

mi ? 
Bundan ba~ ·a Birleşik Ame· 

rikacla hava bücumlaıına kar.} ı pa 
sif korunma ve ciğer tecrübeler 
iç in hususi bir şehir kliru:du~u 
bildiriliyor . 

Maryland bölgesinin her hen · 
gi bir yerinde bulunan bu şehir 

Romatizmalı büyük amcam, 
beni her paıar, demolı:rııtların 
mitinglerine götürürdü. 

Bu Allahın belisı mitingler, 
Sanayt mektebinin salonunda ya
pılırdı . Makroz isminde bir he . 
rif, her Allahın paıaıı, burada, 
demokrasinin istik.balı hakkımla 
nutuklar söylerdi. 

Makroz, mükemmel bir mes
leğinde muvaffak olmamı~ · poli
tikacı tiJ'i idi . intihabat mücaıle
lelcrinde boyuna yenilmişti. Siv
ri sakallı, silik profilli, esldmiş 
para çantasına benziyen yumuşak 
kıkırdaklı kokulariyle, o, hala 
gözümün önündedir. 

Bu adamı dinlemek için, be 
ni her pnar Sanayi mektebinin 
salonuna zorla sürükliyen "amca· 
ma dehşetli kızardım. 

Fakat, işin asıl garip tarafı, 

amcamın, Makroz söze başlar 
baflamaz, rahat koltuğunda uyu
yuvermeıi idi. Amcam, ancak 
Makroı.'un nutku alkışlarla bitin-

ce, bu alkış gürültüsünden uya
nırdı. Biraz evvel yediği öğle ye
meğini hazmetmek için, amcamın 
neden dolayı bu berbat nutukla· 
rı dinlemeğe tür.um gördüğünü 

ıınlayamıyordum dotrusu. 

Halil Atay Sa.mbeyli k.mısı mer 
kez okulu öğrdmenliğ'ine ve A
dana erlcelc öğretmen olculu me· 
ıunlarından Zarif Aksoy Feke lca
zası merkeı okulu öğretmenli~ine 
tayin edilmişlerdir. 

* •• 
Kastamoni kız oıta okulu 

932 - 933 yılı mezunlarından O· 

lup 934,936,937 ;ders yıllarında 
Bursa öğre!men okuluna devam 
edf'n ve ailevi durumu dolayı11ile 
tahsilini _ikmal edemiycn Aliye 
Erkırn yar öğretmen olarak inha 
edilm<!k üzere, Valiliğimiz emrine 
verilmiştir. 

Vilayetimiz Ceyhan k~za s ı 
yeni köy okulu öğretmeni Reşa t 
Olğaç Karaisalı - Kırıklı köyü 
öğretmenliğine , Feke - Mansur 
lu nahiyesi öğretmeni Şahin Ücer 
Ceyhan yeni ,.köy okulu öğret 

menlii(i ııe tayin edilm işl~rdir. 

B. Ekrem Baltacı 
Doktor F.krem Baltacı lstan

buldan gelmiş ve hastalarını her 

gii.ı muayenehanesinde kabule l 
b . ş' amıştır, 

lıer h.:ng-i bir yıldırım harbinin 1 
bütün ş·utlarına la vi tı . tubyr r . 

1

. 
Bu , Amerikalıların uğrıyacak

la rı ha >!l hücumıarınaan kendile· 1 
:-ini ı iç bir zaman uzak görmedik
b:öıin bir delilidir. 

Gelen mallar 
lstanbul : 20 (Türkşözü mu· 

habirinden ) - Gıda maddeleri 
haricinde çay, kalay, manifatura, 
demir g ibi eşyanın birinci ellere 
yani tacirlere satışı, tevziat listeıi 
ile yapıımaua kli. 

Haricten ithal edilen · mallara 
ait oldukları birlik taı afından, bir 
lik mensuplarına y~ni ithalatçıla

ra tevzi ediliyordu. Dün Ticaret 
vekaletinden gelen bir emir üıe
rine tevzi işi durdurulmuştur. 

Vekaletin tevziat için yeni 
bir formüt kabul edeceği zanno· 
tunmaktadır. 

Ceyhanda ekmek buhranı 

Ceyhan : 20 (Türksözü muha
b irinden) - Kazamız dahilind e ı 

ekmrk buhranı d evam etmokted ir . 

Ha t erafta bunun önüne geçilmiş 
ve halkın hu en mühim ihtiyacı 

olan ekmek işinin önüne geçilmiş 1 
bulu nuyo r . Süyın lcaymakamımızın 

her işte olduğu gibi bunun da 
önüne geçeceğini ümit ederiz. 

Konferansta 
••••••<> ••••••• : Bir Kü7:Jk Hikaye : 

········~·····~······· 
Bir gün, mıtingin sonunda, 

Makroz'un benimle görüşmek iı 
te<liğ'ini söylediler. Şaşırmıştım, 

sıLılgan bir vaziyette, Makroz'un 
yanına gittim . Hatip beni bir 
kö~eye çekti : 

- Küçük dostum dedi. Siz 
tetlcilatımıza büyük iyilikleri do· 
lcunan, Müsyö Nesis, Kalim aıı 'ın 
yeğenisiniz değil mi ? 

- Evet efendim. 
Makroz seıini alçalttı 
- Dikkat ettim, dedi. Muh

tere m amcanız, ben söz söğ'ler· 
kcn uyuma~a başlıyor, dehşetli 

surette horluyor. Salonda fena 
tesir t.diyor bu . Kendileri ç o k 
mükemmel bir insıındır. Fakat 
horlamakta ..... 

Ben bunu muhterem amca
nııa ihtar edemem. Bu hususta 
ıizin yardımınızı bekliyorum . 

Hayretle Makroı'un yüıün" 

baktım. O d evam etti : 
- Bundan sonra, konfeıans

larımda amcanızın uyumamasına 

çalışaçaksınıı ... Anlıyor musunuz 
yavrucuğum ? 

- E.vet Efendim anlıyorum 
amma b~n bu işi nasıl .. . 

- Orası kolay. Amcanızın 
uyumağa t-aşladığını gorunce 
kolunu dürter, eteğini çeker, aya
ğına basarsınız filan. E~er ben 
söz söylerken onu uyanık tuta
t.ilirıeniz, siıe her paıar bir 
frank var. 

- Pek iyi efendim. 

Amcamın canını sıkarak, haf
tada bir frank kazanmak hoşu

ma gidiyordu doğrusu . Pazar 
günü konferans esnasında, am
camı uyutmamak için elimden 
ieleni yaptım. lçtiına dağılırken 
Makroz avucuma bir frank sıkış
tırciı. 

Ceyhan sahasından 

çalınan direkler 
Ceyhan: 20 (Türhöı.ü muha· 

birimiıden) - Ka7.Bmıı gençlik 
kulübü ıtadırıdaki direkle dikenli 
tel örgüler meçhul şahı'11ar tara. 
fından çalındığından polis işe el 
koyar ak failleri araştırmağa başla

mıştır. 

Kendisine bir dahiliye 

mi'ıtehauısı •Ü•Ü 

veren dolandırıcı 
Adananın tanınmıŞ sabıkalı 

yankesicilerinden Mahmut oğlu 
Cin Mehmet, Mustafa oğlu Ka· 
mer Küçüğün sarılık hastalığına 
tutulduğunu görünce kendisine 

göı ve dahiliye .mütehassısı sü
~ünü verip hastayı muayene eder 
ken cebinden .15 lirasını aşırıyor 
ve oradan savışıyor. işe el ko . 
yan po!is hırsızı . tutarak Adliye
ye vermiştir. 

YARAMAZ ÇOCUK 
Ali oglu 10 yaşlarındaki Ô· 

mer Yont adındaki yaramaz bır 
çocuk Kadir o~lu 7 yaşlarındaki 
Mustafa Erkanın oyun sırasında 

başını yaraladığından polis tara 
fından tutulmuştur. 

il 

Ertesi pazar gene ayni hat· 
Yerimde durup oturmadı~ı· 

mı gören amcam : 
Yemekten sonra kahve filan 

mı içirdiler ? Diye sordu. 

lçlima dagılırkerı, Makroz • 
gene franğımı vermeyi unutma 
dı. 

Üçüncü hafta, işler birden. 
bire boıuldu. Makroz, tesbit e
dilm iyen kavanini esesasi}e ile 
idare olunan demokrasilerin, 
temsili nisbisi hakkında deh-
şetli nutkuna başladıktarı bir on 
beş dakika sonra, amcam koltu
ğunda horlamağa başladı. 

İçtima sonunda makroz be · 

ni çağırdı : 

- Bu nasıl iş ? Diye h~
kırdı. Benimle alay mı ediyor
ıuııuı. ·~ Kanferanslarımda, am • 
c:ınızın uyumaması için, ıiıo her 
hafta bir frank veriyorum. Hal· 
buki bugün her 1.amankinden 
fazla horladı. Bu nasıl iş ? 

Yarı utanmış yarı alaycı. 

pırmaklarımın arasında, kaske
limi çevirerek cevap verdim : 

- Efendim ... Doğrusunu söy
lemek lazım gelirse aııı cam, ken
disini rahat bırakmam için, bana 
haftada iki frank veriyor. 
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Osmaniye 
kalkınma 

kazasında 
faaliyeti 

Kaymakamın Türksüz.üne 

beyanatı 

o~maniye: 20 (Türbö7.ü mu· 
habirindeıı) - Kazamız kallcın· 
ması hakkında kıymetli L:ayma
kamımız. B. Akif lşcandan ma· 
lumat istedim. Kaymakam şu be· 
yarıatta huiundular: 

Osmaniye kaıasına henüz yeni 
ieldim. Os:nen!yenin her bakım· 
dan kalkınmayı ve ileri gitme2'e 
liyık bir kaza olduğunu gördüm. 
Birçok işler ihmal edilmiş ve yüz 
6stü bırakılmıştır. Evvela ka1anın 
belediye reist ilr temaa ederek 
beledıye işlerini bir program ela· 

hiline koyup bu suretle çalışın'!· 
mıza hız verdik. 

Kazanın en mühim ihtiyacı 
olan elektri~ işini ele alarak;proje 
vesair malzemesini temin etmelclc 
beraber Hatıtydan ele geçirm iş 
olduğumuz motorun 'da pazarlı~ını 
yaparak aatin aldık. Bu işe aid 
projeleri Natia V el aleti tasdik 
etmiş zannediyorum. Çok yakında 
işe başlıyaca~ız. 

İstasyona i •den yolun bir 
kısmı evvelce yapılmış, fakat asıl 
mühim olan diğer kısmı duıu· 

yordu. Buna da şimdilık başlan· 

1 

mış olduğunu haber verebilirim. 
Diğer belediye işleri üzerinde de 

gerek reisve gerekse ben bütün gay· 
retimiz.le çalışmakta}ı:ı . Kazl'mııa 

hariçten gelectk misafirlerin iıti

rabatlerini temin maluadiyle gü· 
zel bir kulüp binası icar ettik ve 
mobilyesini de Adanadan ietir· 
terek bu kulübü iyi bir ş:kle 

ıoktuk. 
Bu işler araaında köylüleri· 

mizin işleri üzerinde de durdum. 
lncc~emelerde bulundum. Ve ihti. 
yaçlarını bir program çerçevesi 
içerisine alarak çalıımı~a baıla· 
dım. Şurasını da aöylemek iste· 
rim ki aaf ve temiz köylülerimiı 
istenilen her şeyi yapmak ve ve· 
rilen her ıeyi başarmak kudre
tindedirler. 

Yaptığım bu incelemelerde 
köylülerimiıin en başta gelen 
ihtiyaçları yol meselesidir. Bu 
meyanda Tacirli nahiyesinin yo
luna başlanmış ve inşaatı gfin 
geçtikçe ilerlemcktedır. Yarpuz 
ve Kaypak nahiyelerinin ve ka
:ıaya bağlı köylerin yol işlerine de 
yakında bir :program dahilinde 
başlanacaktır. 

Mektebi olmayan lcöylere de 
mektep yapılması için 5'-rekli ted· 
l.ıir ter alınmı~ır. Köylüıerimiı bu 
yıl ekim işle. ine de son dertce 
ehemmiyet vererek Lu2'day, arpa, 
yulaf ekimini genişletmişlerdir. 

Burada ziraat işleri yalnıı. bunlar 
değil. Çeltik. fiatık ve parruk 
ekimleri de bir hayli ileridedir. 
Kaıamız hallu ıon zamanlarda 
narenciyeye de ehemmiyet vere · 
rek ka:ıanın nııuhtelif yerlerinde 
Portakal, Limon, Mandırina bah· 
çeleri yetiştirmişleı dir. Kazıda . 
bu işle uğraşan 32 kişiden mü. 3 
rekk~p bir de kooperatif kurul
muştur. Bu kooperatif bir nümune 
fidanh~ı yetiştirerek bir kaç ay 
sonra halkımıza bu nümune fid an· 
lığında Portakalcılık kursu gös · 
terileccktir. 

Kaıamız iençleri bir de genç· 
lik kulübü kurarak faaliyete bat · 
lamışlardır. Bu çalışmılannın ya
kında büyük a:!mereler vereceğine 
ümidim vardır. 

Size daha mühim bir haber 
vermekle sevinç duyuyorum. Ka· 
zamıza ba~lı ve Adana lakende
run transit merkezi olan Toprak
kale köyleri ile yakından temas 
ederek bu köyün etrafındaki ba
taklıkları kurutmata muvaffak 
olduk. Ve bu köyü de lcarşı ta . 
rafa almak ve numune köyü ha 
line getirmek için köylü ile iş 
birlifi yaptık. Hülcümetimizin son 
zanı:ınlarda nahiye adedini faı.la
taıtıracağını ga:ıetelerde okumuş · 

tunı. Toprakkale kö} ilnün de bu 
tetkiliıt yapıldığı :ıaman nahiye 
olacağını ıüphe etmeden söyliye· 
bilirim. 

Kaıamız Hava Kurumu Ce· 
miyeti bilha11a h ~i ı :u l, kv· 
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si YASI ''P ASKERi 
GÖRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR Dış - HABERLER 
Ankara Radyo Guulesi -

Uzakşarkta 
son vaziyet 

Sovyet cebheainde 
mihver :hezimeti 

Dörtlü konuşma 
Hong-Kong'un düşmek üzere 

uldu~u bildiriliyor. Bura<11 yüzse
ne evv~ 1 lngilleı enin eline geç
mişti. Eı;ki bır muahede mucıbirı
ce lngi'.iı..ler Hong-Koı.g 'da talı 
kim at yapmamıştır. 

* * "' 
Sovvet cebhesinden gelen ha· 

berleıe gört>, Alınanlar mütemadi
yen geri çekilmektedir. Eğ'er Al
manlar bir az daha çekilirse on 
günden beti yapıları kviller suya 

düş:cektir. 
* • * 

Ruslar, Çinlıler, Amerikalı-
lar ve lngil ı.ler arasında dört taraf· 
lı görüşmeler yapılmaktadır. ı 

Şimdi üç mihver . ortağı karşı
sına dört demokrası orla~ı çıkıyar 

demektir. 

Cephe vaziyetine ait 
askeri görüşler 

(Baştararı Birincide) 

ponlar, gemilerinin süratincien 
istifade ederek vakit vakit böyle 
akınlar yapabileceklerdir. 

Borneo ad&a nın lngiliılere 
ait kısmına çıkan Japon aıkerleri 

Savarak mıntakasında yerlefmİf

tir. Savarak, petrol m~nbalarile 

meıhuıılur. Burada on mil uıun

luğunda petrol kuyuları, bir çok 1 
tasfiyehaneler vardır. Tayyarelerin 

Uzak Şarkta 
(Baştar:ırı Birincide) 

iki cebhede de durumun sakin 
olduğu bildirilmiştir. 

lrıgiliz hava kuvvetleri düşma
nın i~gali altındaki topraklarda ve 
Çin denizi üzerinde keşif uçu~la · 
rı yapmıştır. 

Tokya : 20 (a. a.) - Jtpon 
Hariciye na:rnı Tojo Cenup Ame
ı ika devletlerinin Hariciye nazır
larına gönderdiği ınesailarda Ja· 
ponyanın Amerika milletleri üze· 
rinde hiç bir emeli olmadığı hak
kında llemiııat vermiştir. Nnzır, 
Japonyanırı, şu sebeblerden do
layı silaha sarıldığını bildirmiştir: 

1 - Doğu Asyada istikrarın 
teminine mani olan Anglo-Sak· 
son nüfuzunu ortadan kaldırmak : 

~ - japonyarıın yaşamasını 

ve emniyetini temin etmek. 

Vaşington : ~O (a. &.) - Düş 
man devriye kolları Filipinde ka
ra hareketlerini arttırmıştır. 

Meksika : 20 (a. a.) - Res
men bildirildiğine göre, Mekı.ika 

tayyareleıi Pasifık sahili üzerinde-

ki devriye uçuşlarında Birleşik 

Amerika kuvvetleriyle işbirliği ya· 
pıyor. 

Sing:ıpur : 20 (a. a.) - lng 1 
terenin Uzakşark mümessilliğine 

tayin edilen Daf Koper demiştir 

ki : Gelen haberler vahimdir. Kuv· 

vetlerimiz Malezyamn Şimal batı
sında çekilmek zorunda kalm~ştır. 

Penang'ı tutmak için ayıracak 
kuvvetleıimiz. olmadığından bura· 
ıını boşalttık. Durumun vahim ol· 

ması ve çıkabilecek güçlükler hak· 
kında ümidsiz1iğe düşmeyelim. Ja 

ponların şimdiye kadar kı hareket· 

!erinde eyi neticeler aldıklarını a· 
çıklar kabul edelim. 

• kullandıkları en iyi ciııı benzin 

bu kuyulardan çıkarılır. lngıliz 81· 

kerlerinin çekilmeden evvel bütün 
tasfiyehaneleri ve petrol kuyula-

rını tahrip ettiklari bildirilmekte· 

dir. İngiliıler bu kuyulardan is
tifade etmek için uzun müddet 
ç.tlışmak lbım geldiğini söylü
yorlar. 

Tokyo : 20 (a.la )- imparator
' luk konseyi toplandı. Hükümetin 

teşebbüslerini tasvip eyledi. • 

Dün Japonların portekize 

ait Makao (Macao) adasını işgal 

ettiklerine dair rivayetler dolaş 

mıftır. Makao cenubi Çin sahi

linde Hong - Konga yakın bir 

adadır. Burasının işgali haberi 

doğru ise bunun mühim netice· 

ler vermesi beklenebilir. 

Manilla : 20 (a. a.) - Apari, 
Vigon, hapassi bölgelerinde keşif 
faaliyeti arttı. 

Sovyetlere Göre 
(Baştarafı Birincide) 

)arın Finlandiyadaki kuvvetlerini 
çektiklerini , şimdi oradaki kuv· 

vetlerini , ancak beşte iki5ini bı-

raktıkları bildiriliyor . Moskova 

kesiminde ve cenupta ileri hare· 

ketleri devam ediyor . Harkof 
hareket sahasına girm i~tir . 

Portakal hırııdarı 

Bayram o~lu Mehmet ile Ah
met oğlu Ali ismindeki ıekok 
çocukları Se} han macıallesinden 
Mehmet oğlu Süleymanın bah
çesinden 150 porıakalı çalarken 
suç üstü tutularak Adliyeye tes

lim edilmişlerdir. 

En•titüde bugün 

yapılacak maç 

lımet lnöııü kız enstitüsü 18· 

Uı:akşar\da diğer ccbhelerde 

vaıiyt.l ıudur : Malaya yarımada
sında şiddetli muharebeler devam 
ediyor. Jc!ponların burada bir ki
tilik tank kullandıkları haber ve
rilmektedir. Şimdi muharebeler 1 

Singapurun şimalinde vuku bul
makt,.dır. Birmanyada yeni bir 
ha".liıe yoktur. Yalnız Japon tay
yardeıi bir çok yerleri, bu me
yanda Birmanyanın mNkeıi olan 
Raııgonu bombardıman :etmiştir. 
Hong - Kongun bombardımanı 
devam etmektedir. Şehir bir mu
hasaraya karşı durmağa hazırla
nıyor. Filipin adalarındct harp 
harekatı durmuş gıbidir, 

• hasında kız lisesi - Öğretmen 
okulu kızlar araaı voleybel maçı 
na devam edilecektir. 

Şark cebhesi : Alman kuv
vetleri bir miktar daha çekilmif
tir. Alınan tebliği taarrnıdan mü· 
dafaaya geçilmekte olduğundan 
cebheyi kısaltmak için bazı yer
lerin tahliye edildiğini bildirmek· 

tedir. 

Kızllay Balosu 
Senenin en nezih ve 

en kibar balosudur. 
Adanamızın kurtuluş bay· 

kalidc işler başarmaktadır. Hatta ramına rashyan 5 sonkanun 
düo bir toplantı yapılarak 85 942 pazartesi aecesi orduevi-
veya 100 kadar yeniden aza kay· • 
dedilmiı ve birçok yarclımlar ya· nin muhteşem salonlarında 
pılmıthr. verilecek olan bu balo, zen-

Kazamııa geldiği gündenberi iİn piyangosu, zengin ve çe

blltün kaza işleri üzerinde yorul· 
1 

şitli büfesile büyük sürpiriz· 
mak bilmeksizin çalışan lııymetli ler hazırlıyacak Vf': sonsuz 
kaymakamımız B. Akif lşcanın .., 1 kaıa halkiyle birlikte harelcet ede neşe k~~na~ olacak o an bu 
rek pek yakında daha btıyük ifler \ baloya ıımdıden hazırlanınız. 
bıtaracaiını ümit ederiı.- M. CI, · 13754 J - 8 

Libyadaki 
Mihver Ricatı 
Derne ve Meçile .. . .. .. .. 
uzerıne yuruyuş 

Londra : 20 (a. a.) - Libba-
da düşman geri çekilme~e devam 
ediyor. Kuvvetlerimiz şimal batı 
istikametinde Demeye ve batıda 

Meçileye doğru ilerli}or. Düşmırn 

da başlıca bu iki istikamatto çe
kiliyor. Halfaya ve bardiyadaki 
düşman kuvvetleri mukavemet c· 
diyor. Britanyalılar burada iııı;an 
kaybetmemek düşüncesile lrnre 
ket ediyorlar. · 

Adana · İngiliz futbol 
maçı dün yapıldı 

(Başı l inci sayfada) 

le karşı hiç olmazsa bir gol çı
karmak azmile çırpınıyor, fakat 
bir çok fırsatları kaçırıyordu. Çok 
geçmedi. Bu çalıımnların semere
si görüldü : Adana muhteliti ilk 
golünü yapmıştı. Fakat bu 2 - 1 
vaı.iyet _çok uzun sürmedi. Eyi 
bir anlaşmanın ve ıcri bir akının 
neticesinde lngiliı.ler üçüncü gol
lerini de çıkarmıılardı, 

ilk# anlar Adana muhtel iti ear
ıılmıı bir hal aldı, Fakat bu va
ziyet uıun sürmedi : Kendilerini 
topladılar ve taktir edilrcek bir 
ilyretle bir biri arkasına iki ıol 
atarak 3 - 3 beraberli~i elde et· 
tiler Birinci haftayım bu ıuretle 

bittikten ve 15 dakikalık iılirıhat 
tan aonra oyun ıene baıladı. 

Tribündeki ıeyirciler ara11nda 
mfinakaıalar, tavıiyeler, noktai 
nazarlar pek hararetli :bir aafha· 

da idi. Galibiyet ümüdinde olan
lar bile yok deQ'ildi. 

Son haftayımın baflanııcında 
kıymetli misafirlerimiz dördüucü 
iOIJerini de yaptı. 

İngiliz takımı kendinden emin 
ayni taktıkle oyuna :devam edi· 
yordu. Misafir oyuncuların yüzle
rinde ve hareketlerinde İniiliz 
milletine haı aotuk kanlılık, itidal 
ve enerji burada da kendini a-os
teriyordu. Adana muhtelitini tef· 
kil eden takımdaki elemanlar bir· 
birlerile tam anlatmıf halde ve 
antremanlı değillerdi. 

Bu yüz.den sahada yaptıkları 

istişareletle vakit harcamakta idi
ler ve .bunun için akınlarındıtn 
müsbet bir netice alamıyorlardı. 
Mesela ikinci haftayımın ortasın
da sol açık, ap açık iki gol ka · 
çırdı. Maçı takip ;edenlerin müd· 
hiş bir heyecan ve buhran geçir · 
diti görülüyordu . 

İngilizler hakimiyeti bariz bir 
şekilde ele almış vaziyette idilt"r 
ve bundan sonra beıinci, altıncı 

gollerini bir icac dakika aralıkla 
yaptılar. Adana muhtelili birkaç 
gol daha çıkarmak için çok ça-
baladi, Fakat lcarıı taraf ge;ilmeı 
bir müdafaa hattı haline girmiıti. 
Oyun bu seyir içinde 6- 3 bitti. 

Netice : Adana muhtelitinin 
karşısinda çok mü kem ı el oynıyan 
ve üstıdlardan mÜtt"şekkil bir ta· 
kı::ı vardı. Bilhasaa İngilizlerin 
santrforu, aç~kları, içleri ve ıol 
bekleri fotbo!un üstün mertebe-
sine varmış insanlardı. 

Biz.im takıma gelince : Bu ta· 
kım bir müddet ayni kadro ile 
çalışmış o:saydı, bdld netice bu 
kadar sayı farkıle ahnmaıdı. ln 
giliz takımından güı.el oyunlar ve 
hakemde de mükemmel bir idare 
vasfı gördük. istifademiz büyük· 
tür. - M. G. 

Adana birinci 
liğinden : 

noter-

Tasdikli mühürümü birinci 
teşrin 941 ayında kaybettim. Yo 
nisini yazdıraca~mdan hükmü ol
madıQ'ını ilan ederim. 

AdasokaQ'ında Mustafa 
AJÇıoli kırısı Diba Atçıeli 

KOLOMBİY ANİN 
HARP İLANI 

Vaşington : 20 (a. a.) - Ko 
lombiya Cumhuriyeti Almanya ve 
ltalya ile diplomatik münasebatını 
kesmiştir. 

TO !{ K I >' E Radyosu 

ANKARA Racf.qnsu 

Pazar 21. l 2.94 l 
8.'Jl) Progr.ırrı ve memleket sn 

al ayarı 
8.33 

8.45 
9.00 

9.15 
9.30/ 
9.45 

12.30 

12.33 

Müzık : 1 !af ıf Program 
(Pi.) 
AJANS habeı lcri 
Müzik : Hafif parçalar ve 
ınar~lar (Pı) 

Evin saati 

Müzik: programın son kısmı 
(Pi 
Program ve memleket sa 
at ayarı 

Müzik : Muhtelif Şarkı 

lar 

12.45 Ajans Ha betleri 
13.00 Müzik : Oyun havalan ; 

şarkı ve tüı küler 
13.30/ 
14.30 

18 00 

18.03 

Müzik : Radyo salon or 
kestrası ( Violonist Necip 
Aşkın ) 
Program ve memleket sa

at ayan 
Müzik : Radyo dans Or 
kestrası 

18.40 Müzik : Saz cserlcti 
19.05 Müzik : Kadınlardan fasıl 

19.30 

19.45 
19.55 
20.15 

20.30 

21.00 
21.10 

21.35 

21.45 

22.30 

22.45 

2'.:!.55/ 

şarkıları 

Memleket Saat Ayan , ve 
Ajans Haberleri 
Serbest 10 dakika 
Müzik : Cesar Franck 
Konuşma : (Meslekler ko 
nuşuyor) 

Müzik : Karışık şarkı ve 
türküler 
Ziraat saati 
Müzik : Karışık ıarkı ve 
türküler 

Ankara sonbahar at yarış 

!arının neticeleri 
Müzik : Dans musiki~i 

(Pi) 
Memleket saat ayarı ve 
Ajans haberleri 

Anadolu Ajansının Spor 
servisi 

'23.00 Yarın ki program ve kapa 
nış 

HALKEVİ REiSli~iNOEN : 
Köycülük ve temsil komi· 

telerinde açık olan azalıklar 
için 27-12-941 Cumartesi 

günü saat 17.30 da seçim ya· 

pılacağından bu şubelere kayd

li naların o saatte Halkevine 

gelmeleri. 13754 

C[YHAH SUlH HUKUK 
MAHKEM[Si SATİ~ MEMUR-

1 l~!!H!~~'~' malların açık 
artırma ilanı madde: 126 

D. No. 941-31 
Ceyhanın Hıtmdilli köyünde 

mukim iken 930 tarihinde ölen 
kaytancı lsmailin Ziraat banllasına 
olan ipotekli borcundan dolayı 
Namına mukayyet bulunan Mayıs 
-327- tarih ve -98- No. da 
kaytlı tapu kaydına göre -120-
dönüm bilmesaha -220- dönüm 
zühur eden Hamdilli köyünün 
abdal ölen mevkinde kain taraf
ları. Şarkan hü;ük iken halen 
kısmen Hamdilliden Mercine gi
den yol ve kısmen Hacı Yakub 
veresesi tarlası, Garben Tecirli 
otlu, Şimalen tariki im, Cenubcn 

Sayfa 3 

1 • TÜRKÇE SÖZLÜ 

[ Bu Kadın 
Benimdir-l ı 

ilave: Matubat umum müdürlüğü tarafından hazırlanan Adana 

1
• 

Ankara lzmir lstanbul 1 18 nci Cumhriyef Bayramı. 
e Ayrıca : Renkli Miki Mau~ •

1 • Bagl a 2.30 Matinede 2 rum 
• 18 nci Cumhuriyet Bayramı- Bu Kadın Benimdir. ı :... ...................... . 
Yunus iken halen kısmen Hacı 
'! akub . yeresesi ve kısmen de şif 
ıle çevrılı bulunan sahanın Müte· 
veffanın veresesinin reddi miras 
ettiklerinden Bankaya olan ipo-
tekli borç için satlığa çıkarılacağı 
ve Birinci Arttırma 21-1-942 
Çarıanba günü saat -9- dan 
-11- e kadar ikinci Arttırma 
3-2-942 Salı günü saa -9-
dan -11- e kadar devam ede-
ceği 22-12-941 tarihinden iti· 
baren Sulh Hukuk Mahkemesinin 
941-31 muayyen numarasında 
herkesin görmesi için Satış me
murluğuna muracaatları . Ve satış· 
dan sonraki masrafın müşteriye 
ait olacağı ve satılıta çıkarılan 
işbu Gayri menkulün beher dönü
mü için on lira Kiymıt takdir o · 
lunduğu. 

1-lşbu gayri menkullerin art· 
tırma şartnamesi tarihinden itibaren I 
941 / 31 numua ile Ceyhan . 
Sulh Hukuk Mahkemesi satış 1 
Memurluğu muayyen numara
sında herkesin görebilmesi için 
açıktır. ilanda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak istiyen
ler, işbu şartnameye ve dosya· 
numarasiyle me.nuriyetimize nıüra· 
caat etmelidir. 

2 - Artırmıya işliıak için yu· 
karda yazılı kıymetin °107,5 ni,be· 
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat lllektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarlann ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 

ilin tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik-
te momuriyetimize bildirmeleri ica
beder. Aksi halde haklan Tapu 
siciliyle sabit oldukça satıı bede· 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen ıünde artırma-

ya iştir&k edenler artırma artnaş· 
mesini okumuş ve lüzumlu malü· 
mat almış ve bunları temamen ka· 
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa batrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve
ya satış istiyenin alacağına rüchanı 
olan diğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunlann o gayri menkul ile 
emin edilmiş alacaklarının mecmu
undan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 10 ıün daha 
temdit ve onuncu gün ayni 
saatte yapılacak artırmada be
deli satış istiyenin alaca~ rüc
hani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş a
lacaktan mccmuundan fazlaya çık· 
mak şartiyle, en ·çok artırana iha
le edilir. Böyle bir bedel elde edli 
mczse ihale yapılmaz. Ve satış ta
lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver· 
mezse ihale karan fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifle bulunan kimse arzetmiş oldu-
ğu bedelle almağa razı olursa ona 
razı olmaz, veya bulunmazsa he
men 10 gün müddetle artırmaya 

çıkanhp en çok artırana ihale 
edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve diğer za· 
rarlar aynca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan tah 
sil olunur. Madde (133) 

Yukarıda gösterilen 22 -
12 -- 941 tarihinde Ceyhan 
Sulh H . M. Memurlugu oda
sında iebu ilan ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde 
11tılaca2'1 ilin olunur.: 137~3 
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R. C. A. 
BRODWAY 

R. C. A. Fabrikasının 
son zaferi olan on iki 
limba, sekiz dalgalı 
Brodvey tipi radyoları 

mutlaka görünüz 
~--

Muharre11~ Hilnı. i REMO 
ABiDIHPA~A CADDESİ NO : 42 - T(LGRAf : DEMO ADAt~A - TEl(f ON : 110 

-- - azam 

• 
T. l ş Bankası 
&içik taıarraı besapıarı 

1942 lkramı1e plAnı 
KF >iDELER : 2 Şubat, 4 lıf ayrs, 3 Afudoa, 

2 /Jrinci 'epin tarihlerinde yopılır 

1942 lkramııeıerı 
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 .. 
so ,, 50 .. - 2,500 ., 

2L l .. 25 ,, - 5,000 ,, 
20C .. ıc: .. - 2,000 

" 

Adl 

Raşit oğlu Necip 
Hayri oğlu Durdu 
Ömer oğlu Halim 
Cemal oğlu Ahmet 
Recep oğlu Mehmet 
Mustafa oQ-lu Abu:ıar 
Genzilc Kızı Mavtaha 
Mat&r oglu Mayartavi 
Yunus oğlu Muhittin 
lbnıhim oğlu Haşim 
Cuma 322 doğumlu 
Mustafa o"lu Hüseyin 
Mustafa o,ılu Hasan 
Muhittin o~lu Kemal 
Mthmet o~Iu Ahmet 
Hasan Kızı Hayriye 
Osm:ın Kı ;: ı Melahat 
Hfı:-;eyin oğlu Ali 
Hi!s~ \.in of ı Me'.-ımet 
H~sır o(lli Ht. 'il 

Senc--ai 

940 
,, 

" ,, 
,. .. 
,, 

" ,, .. 
" ,, 

" 
" ,, 

" ,. 
,, 
•I 

" 

21 Birinci Kanun 1941 

za••a•••••&•o• .. •• •••••••&e 
i FABRİKA .VE BİLUMUM MAKiNE SAHIPURlHiH HAZARI DİKKATiNE 
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- Demir iş 
• 

Saim Yalçıner 
Bilumum makinalar, af atı 

züraige, mötörle~ 
tamir yapılır 

Her Nevi Maklnalara Yedek Parça, pik ve kızıl dikim 
soğuk sıcak demir işleri, llreze, blyilll küçlk torna ve 

Pllanya işleri, elektlrlk kaynak işlerini 
teminatlı olarak yapmaja 

Pek Yakında Başlıyacaktır 
ADRES: 

,I 
·~ - -

BORSA 
1 

PAMUK - HUBUBAT 

KlLO FlATI i 
C1NS1 En az En çok 

= K. S. 1 K. S. I 
Koza ı 00,00 14,50" 

Klevland Ç. ı 00,00 
Klevland 1 ~.sv 10,00 1 

Klevland ll ' 00,00 66,50 i 

Para cezalarının mi Harı 
Mahallesi Numroau Nevi Lira Kuruı 

K. Köprü 81 Mah. P. C. 1 00 
Hurmalı 84 ,, tt 4 00 
lstiklil 126 

" " . 80 
Hanedan 175 ,, 

" 
15 00 

A. Şehir 705 " .. 30 00 

" 
727 ,, .. 1 rn 

[ M. Parlağı 00,GO 58,50 

P. Temizi 00,00 1 56,00 

Kapım alı 

Y. Çiğidi 06,00 

~· Çi~idi 6,75 
Susam - 52,00 

" 768 
" .. 5 00 

,, 807 ,. ,, 50 00 

" 853 ., ,, 15 00 
,, 529 As. P. C. 15 00 
,, 838 Mah. P. C. 1 00 
,, 843 ,, 

" 
1 00 

:! Buğday yerli 8,43 8,75 
Arpa 6,63 6,75 : 

, Yulaf 7,43 .I_ 7,50 1 

1 
1 

20 - 12 - 1941 

1 

KAMBiYO VE BORSA 
/ş bankasından alınmıştır. 

.. 881 " ,, 26 00 .. 885 ,, .. 2 00 
Ali dede 1320 

" .. 36 00 

" 
1341 ,, 

" 
1 00 

" 
1419 ,, ,. 1 00 

K hÖ.iJrÜ 1579 ,. 
" 

1 00 
Hüıiy .; t 2458 ,, 

" 
7 00 

,, 2468 .. ,, 3 00 
(Frank) Fransız 

1 (Frank) İsviçre 
1 (Sterlin) İngiliz ı . 5.24 

hm ... :ı oğlu Hüseyin .. " 
2472 ,, ,, 70 00 

Ali oğlu Kemal ,, Sarıya kup 2682 
" " 

1 00 

l 'Url:!ye !• E:aı>!<flsıne para yatırmakla yalnız ~ 
a=ar ... bl."' •K~trrt'.lf ve faiz almış olmaz, ayni f znma:ıda talllnlzl de denemiş olursunuz 
~'~~~~~~) 

TORKIYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
• 

Kurulu• tarihi : 1888 

Sermaye•i: !00.000.000 Tiırlt Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

~ .... 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az 50 lirasa buJunanlara senede 4 defa çei.Qilecek kur'a ile 

aşatıdalci plana göıc: ikramiye datıtılacaktar. 

• Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 600 • 2000 ,, 
4 ,, 250 

" 
1000 

" '40 
" 100 

" 
4000 .. 

100 ,, 50 
" 5000 .. 

120 .. 40 ,, 4800 
" 160 ,.. 20 .. 3200 " 

DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
' liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde yüzde 

20 fazlasile verilecektir. 

Mehr.-:et oğlu Emin ,. Karasoku 568 
!3±..'.2Lı 

As. P. C. 15 00 
Ahmet o~lu Haaan .. ., 173 Nufuı P. C. 1 00 , (Dolar) J\mt:rikan 
Hüseyin oğlu Ahmet ,. Hacifaka 475 .. ., 1 00 
İbrahim o~lu Ali ,, Durmuşfılkı 479 

" 
,, 1 00 

Rızl\ oğlu Fatih ,, Abidin paşa 480 
" .. 1 00 

305 96 
Nlbetçl eczane 

Yulrnrıda yaıılı 27 müke!ıtfin ik8.metg4h adresleri ~eçhul bulunduğundan isimlt:ri hizasında 

müfredatı gösterilen 305 !ıra 96 kuruş m4hkeme para ceı.ası, askerlik cezası ve nüfus cezası borçla- Ali NASİBİ ECZAHAHESI 
tını ilan tarihinden itibarM 15 gün r. · .• ~·~-iıı Mali) e Tahsil Şu beşi veznesine teslimi lüzumu teblig Ya§ cami yanında 
yerine lc.aim olmak üzere ceza ·sulü muhakemeled 141 inci maddesine tevfikan ilanen tebli~ olunur. 

: .............................................. ~ ... .. 
i TabelA - Kristal - Besim • An, i 
ıı Listlk Mlbflr i • . ı 

i p i : ı 
ı ı 

i PAK i 
ı ı 

i 1 K i ı ı i ~ iş Riliit ı 
ı ı 

C. H. P. SEfHlN VilAYET İDARE HEYETİ REiSliGINDEN: 
1 - Müteahhidin nam ve hesabına yaptmlmak üzere 15 

gün müddetle açık eksiltmeye konulan ve 29- l 1-941. Cu
martesi günü ihalesi yapılacağı ilan edilen Parti konferans sa
lonuna ait sahne tesisatiyle bir kısım noksan inşaat için istekli 
çıkmadığından bu işler yine mütaahhit nam ve hesabına pazar
lıkla yaptırılacak ve 1-12-94 l tarilıinden itibaren bir ay 
zarfında talibine ihale edilecektir. 

2 - Keşif tutarı (6636) lira (28) kuruştan ibaret olan bu 
işleri pazarlıkla yapmak ve buna ait Proje ve şartnameyi gör· 
mek isteyenlerin her gün Parti reisliğine müracaat etmeleri ve 
bu gibi işleri yaptıklarını bildirir vesikalarını birlikte getirip ib
raz etmeleri, 

3 - Keşif bedelinin % yedi buçuğu olan (497) lira (67) 
kuruş muvakkat tem!nat akçasını Parti kasasına makbuz mu-

Kuralar senede 4 defa. 11 - EylUi, 11 Birinciki.nun, 
1 Mtrt Vd tl l-lı~irıı t\!"i1 ~eti d~ çe1<:ile:!ektir. 

--------------------------------- l 

ı Adres : Doğruluk Fabr1kası Civarı No. 59 - Adana ! 
ı Her Türlü Sipariş Kabul Edilir. i :() .................................................. . 

kabilinde yatırmaları ilan olunur. 6-16-28 13703 

Umumi Neıriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldııı yer : Türh•ö~(ı Matbaa11 


