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BUGUN YAPILIYOR 

Raşid Ali Berlinde 
f RlHSA AMERiKA 11 
OOH PROTESTO ETTi 

-SEBEP-

işgal edilen 
2 küçük ada 
Londra: · 26 (A.A)- Amerika 

hariciye nazırhtı 111atıdıki beya. 
natta bulunmu~tur: Üç Franıız 
geaıiıinin Senpiyer ve:Mikelon'a 
karıı yapılan hareket mevcut an· 
114maya aygırı bir harekettir. iiu 
hareket Amerikan hükumetine ha· 
ber verilmede~ yaptlmııtır. Bu 
Adalarda ıtatolnlnun mu haf azası 
~~ne~~t~~rlN ~m~ıü· 
ınnctoın Kanada hükumetinden 
ıürulmufhlr. 

Vafinıton: 26 (A.A) - Ha· 

Ankara : 26 ( A. A. ) -
lrandan memleketimi~e gelebilmek 
için vaki olan müracaatına , bu· 
radan bttşka bir memlekete git
memek şartile muvafakat cevabi 
verilmiş olan eski Irak başvekili 
Raşid Ali Keylaninin Türkiyeye 
gelirken vermiş olduğu tahrili 
vad ve sözü tutmayarak geçenler 
de ikamet etmekte oldutu lstan· 
buldan ta-ırayyüp ettiti ötrenil· 
mittir , 

Berlin : 26 { A. A. ) ""'T 

Alman hariciye nazırı Fon Ribent 
rop , eski Irak başvekili Raşid 
Ali Keylaniyi kabul etmiştir . 
Uıun süren bu kabulde Arap 
memlekeUerini ilgilendiren mese 
leler görftşülmü.ştür . 

Büyük Millet 
meclisimizde 

ric!)'e na11rl!lındtt bel·an~e~d~ilc~li~· :1:.;~~tm:mr-·:. - :zo-0 . A:")--=-
' ıra u eye nın Büyük Millet Meclisi bui'ÜJJ yap· 

Senpi1e:- ve Mlkelon adalarında tıtı toplantıanda Bedea Terbiye 
ıiriftiti hareket bütün ilgili h · si Genel Direktörlütünün 1938 
ralıaıı hayrette bırakmııtır. Yeni mali yılı kati hesabı hakkındaki 
J.k~ya .ehilleri açıklannda bu· 
&uuan:~Fruaaıa adalarının l hakiki kanun layihasile 1108 sayılı maaş 
bir tehlike teıkiı edebilecdi ger· kanununun bazı maddelerini de· 
çektir. Bu ada ar Alman denizal· tittiren kaaun heyeti umumr.,e• 
tıları için mükemmel bir üı ha· sile kabul olunmuttur · 
line rolebilir,di, Vqinıtondan bil· mandan sonra 27 llkkiinun 
dirilc:Jililıe göre Vişinin ıimdiki 939 tarihinde ve müteakip iÜn· 
durumu Almanların iıtiyebilecck· lerde vukubulan yer sır11ntısında 
leri taviıle ne oluraa olaun Al· felikete utrayanların kurtarılma· 
mao iıtcklerine:kar.. tam bir mu- sında fevkalade hizmetleri görü· 
vafakat teklinde sayılamaz. len bazı mahkQmların cezalannm 

Vqinfton: 26 (A.A) - Fran. affı hakkındaki kanun layihası da 
aanın Amerikadaki büyilk:clçiıi, kabul edilmiştir • Meclis 5.1.942 
Piyer ve MikelooJI aülstcmlekele- de toplanacakhr . 
rinin lıi Franııı kuvvetleri . tara· 
fmdan iİıal edilmesi tlıerine Ame
rika hilkQmetine ıiddetli bir pro. 
test o notaıı vermiıtir. 

Londra: 26 (A.A) - Hür 
Fransız kuvvetlerinin Londradaki 
söıc6ıft, iki adının ifialİ hakkında 
demiıtir ki: 

- cHftr Fransıı deniı kuv· 
vetteri komutanı Amiral Muaelye 

.......................... .......................... 
RUZVEL T · ÇÖRÇİL 

Vaşinıton : 26 ( A. A. ) -
Ruzvelt ve Çörçil Noel gününün 
büyük bir kısmını birlikte görü~· 
melerlc geçirmi~lerdir . ........................... .......................... 

ŞEKER IHTIKAR1 
Aiti büyük tüccarın ketaletle 

tahliy~ taleplerini hakim reddetti 
Şeker saklamak suretlqle ıelıirde Jtker buhranı megdiına ~tirdik· 

ler.intlerı ve ma"-tlatının ihtikar yapmak oldufundan altı toptancı şe· 
ker tüccarının ikinci &/iye ceza 111alılcemasince tnikif edildiklerini fliin 
a.ımııtık-lBu hruusta inanılır yerlerden ~opladıjımıs hilıiy• töre bir 

!J dahi ,eker yok demeleri~• rafmen Halil Kelle,eker'de 1713. 
~~:im Etltem Sogergin'de 6950, Hüı.gin Özka11'da 290, Ha"...efi Or-

•J 13•<5 o" mtr Ydmaz'aa 3'115 Bekir Yılmaz'da da 5ı30 kilo 
mancı aa J. • • • kr 1975.3 
to.ı ve kesme şeker meydana çıkarılmııtır. Bu m'ilctarların !Jt mıı 
lcilayu: blıl maktadır. • . . 

. B t "ccarlara ald oluh mulıteli/ yulKde depo tdilınıı aı:ılı haıkt1 
,_ u ı ~ .. olmatl.a. dikkat cıe önemk lnUlenmel<t"Jir. Sa,UıJOTua ilk 

~e,.er o u • ••• I l . ha'-. B Tı ·'f'-
durıı""tıltırı sırasında kefaletle t~ la '-P erı "''m "'!J ""ı· t: 
Ödöl taraftiırlan redcktlilmi, ve bil.lıleri~I! kelıpee .vurulm~ sureligle 
ti/eldi Jtmıarmalorua ,.. .. retinde ce.-uıne ıanJnıl,,.,..rdir. M.w.,,.. /ldıııci Atli~ cua rnahltemui :salonundq 9 KIİft11nu 

Sa 2dı boılonacaktır,. 

Koşuya saat on dörtte başlanıyo 
To'kyo: 26 (A. A.) Teblit: mü

temadi Japon hücumlanoa kartı 
koyacak vaıiyette ı bulunmayan 
düşman, 25 ilkkanunda Honkong' 
un teslimini teklif etmi~tir. 

Hallıevimi~ 11e b616•miz beden tu-bi· ı 
yHİ tarafından m6ft•relıen tertip edilen 

Her. tilrlü lü~lu tedbirler alınn1rı iNi 

halrem heyeti oazif e b6lümü yaparak lıo-

Nev} ork: 26 (A.. A.)- Ma· 
nilla dün açık şehir ilen edilmiıtir. 
Amerikan sözcüsünün bildirdiğine 

( Atatarlı) Ttoıaıu 6iıg6rt •aat 14 de yapı· 
lacalılır. HarJanın yafıılı rJe yolun çamur· 
lu olma•ı •ibi •e6ep/er bu önemli lıoıanun 
yapılma•ına mani teılıil ulemiyecalctir. 

ıalacalt yollar üzerinde gcnçlerimi:ıin ra• 
hatca lıoıtıbilmelerini de temin etmiıtir. 
Alınacak teknilı neticeler.i okuyacularınu· 
H yarın bildirecefiz. 

~he vaziyetinin tet~ 

Sovgetlerin akınlar 
muvaffakigetle ve 
suratledevamedigoı 

Dile• oe,llelerde tewllaladeUK 1011 

Bir Anterilıön gemi•inin ön lıı•mı ............ 
ılrl ...... 

BÜ' A•eriAan - R•• 
111-.;li& illilıılıı 

Ankua: 26 (R. G.) - Ame 
rika Reisicaınhuru Ruıvettle Çör 
çil aruandalti ,Qrüomeler , . günü~ 
en mühim mevıwnu teşkil edı· 
yor . iki devlet adamı dün de 
göril'm~tür . lnziliz gazetel_eri~e 
göre , lnrittere ve Amerika ııbır· 
liti ve Ruıya - Amerika - ln 
giltere ittifakı bu ~örüımelcr 
mevzuu olmuştur . Ruıyının şlm· 
dilik Japonya ile karıılafmak , 
yani iki cephede harp etmek 
istemediti anlattlmaktadır . 

Uııikşarkta : Filipin adalarında 
tiddetli muharebeler haşlamıştır. 

Son ~~~;.~~~~-~~.~~ .. J!P~~1~J~,i 
köHeııne 80-100 bin kitilik bir 
kuvvet çıkarmıflardır .• Bu ku\lve
tin beraberinde tank~ ve topçu 
birlikleri de bulunuyor. 

Japonların burada kati bir 
netice alarak -cenuba, Mınilla iı· ... 
likametine ilerlemek istedikleri 
anlafllmıktadır. t Lingayen Mani!· 
laya 250 kilometre ~mesafededir . 
Japonlar: vaziyetin iyi oldoğunu 
söylüyorlar, 

Japonların Mindanao aduı· 
na çıkardıkları kuvvetler de taar
ruıa geçmişler ve adanın mcrkc· 
ıini ele geçirmişlerdir. 

Maleıyaya gelince Perak neh· 
ri boyunca yerlepıiş olan lnıillz · 

(Gerlııl J ineil 8Qf.Ul 

Karlı Soııyet cepA.ıinJ•n 6ir .,rqn.,: ·Silah 6Qflnda 
""'n_,__ ...... L,.~""'nd"""' r,..':"'_..: -2 ..... 6..,,.,..,(.,:'"" ... ~a~bı):.C~.w~S..;0111v•.•,.ı·":"":...-.;;.--..ar 1 

•• & ffff .. .._. ı:rttu1tı;;;-biricik *" y;r••:)lan Siva:: 
yet haberler bürosu bildiriyor : SIVASTOPOLDA topot annn.de . bit~ ray;edeı-ine 
M kova cebhuinde 21 ilk ka· ratmca bıç blf netıcc alamamış· 

osd 25 ilk Kanuna k•dar BOYOK s·A·' " AŞ : tır. Siv~?pol ~ni!_nde alh giinde 
nun an A '°' v·n 20,000 k&fı ölmuıtur. 
10200 Alman Subay ve askerı s· t 1 l< le • ka p 36 
oldilrüldil. Ve 33 tank, 2 Tayya· DEVAM ETMEKTE t ~:as opo . b~• ~ı~cue ryapıl 

12iS top ve 1128 L:ıamyon tah· ı saa suıen yen.ı .. ~ m • 

~~p edildi. 'llEuluıu BEYIKATI i ~~ı~~ticr;~::a!:~~~~tannda 
. Düş~a~ın. 13 üne~ k~l~rdusu 1\ ftlft ft Moskova : 26 (a. :-·> - Soy: 
ıle 268 :ancı pıyade tumenının ire· S yeller birliti yüksek davanı reısa 
nel kurmayları, büyUk mikdarda ı .... " ffH•• Kalenin demiştir ki : •Almanlar 
mühimmat ve iqe depolan birçok uıun albecekti~. Kızıl orduya indirdikleri bir dar· 
ölü ve techizat karlar altında kal· Moıkova : 26 (a. a.) - Al· be ile Sovyetler.i imha edecekleri· 

1 ,1

--L-i-b-ya Cebheşj 1 

Mihver vaziyef i 
Hakimiyet arbk 

tamamen İngilizlerde 
Kahire : 26 (a.a) - Binga!ini 

alınması , Libya harbinde mühim 
bir merhaledir . !Daha baıı yer• 
lerde gizlenmiı mühim ltalyan ka~ 
vetJerinin temidenmeıi işi varsada 
Sirenayk' şimdi kati olarak in• 
giliılerin elindedir. Batı çölündeki 
Mihver kuvvetlerinin yok edilme
si gayesini güden hareketler tı. 
mamlanmııtır. 

Bu hareketler neticesinde Mı· 
sırı tehdit eden tehlike ortadan 
kalkmıı ve müttefik kuvvetler bat 
ka yerlerde hareketlerde bulun · 
mak imkanını elde etmiftir. Bu ka 
rak arazinin iıgaline devam etme 
nin bir eh~mmiyeti yoktur Açık 
ve coğrafi bir kazanç vardır ki 
o da Bingaıidir . Bin gar.inin Bri 
tany .. lılar taraflndan alınma~n bıle 
artık bir kartı hücum 'kalmadıfinı 
ıösteriyor. 

Kahire : 26 (a .a) - Orbtırk 
lnailiı hava tcb1iği : Tayyareleri· 
miz batıya çekilen düıman kafi 
lelerine hftcuma devam etmiftir. 
Düımahın bir çok kolları ve dört 
tayyare tahrip edilm~,tir. Elagile 
tayı)'are meydanına hücum edil· 
mittirı Bu hareketlerde ;ki tıy. 
yare kaybettik. 

Berlin ~ .:6 (a.a) - Libya 
muharebelerinde tahrip edilen ve 
yı -ete Sle9irilen lngili& tank ve 
makineli Ulf enldi -Otomobil sayı11 
1000 den faılad&r. 

Y •nİ bir. isttıaJIOftanut.z 

iıl•lm•Y• açıldı 

dıt•ndnn elde edilen tahminlerin mantar muazzam bir kış cebhesi ni sanmıflardı. Fakat Sovyetler 
ve düşman kayıplaranın sayışı pok nıerinde tefebbüsii hala ellerinde Birliti sarsllmaz birlik teşkil ediyor. 

Ankara : 26 (a. a.) - Bize 
bildlrilditine göre, Diyarbakır -
Ciıre hattının 85 inci kilometre
ıinde bulunan ve bu defa inıaatı 
tamamlanmış olan Sirıan iıtasyo. 
nu 1 1/942 gDnünden itibarea 
yolcu ve her türlü eıya nakliya· 
tanı açılacı)f.~ır. 
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A •keri bahi•ler 
Avrupadan Türksözüne Mektup i -. HAB RL 

.. insan torpili 
.. Pehrizin 

Faydası 
Hasma. pazen 
yünlü satışı 

Şehrin sıhhi vaziyeti · • 
Japonların insan torpili 

kullandıklarını:hir ajans ha 
heri olarak bildirmiştik • dün gözdengeçirildi 

Avrupada mecburi olarak az 
yemek yiyen bir çok insanlar 
bir çok hastalıklardan kurtuldular 

Sahflar l•tanbulda 
•erbe.ı bırakıldı 

lstanbul : • 26 (Türksfüü mu
habirinden ) - Sümerbank Yerli 
mallar pazarları müdürlüğü, gör
dü~ü lüıum:üıerine , basma, pa· 
ı.en amerikan bezi: pati~ka ve yün 
satışlarını serbest bırakmıştır. 

......................... 1 

f YATANDA$ ! i 
Vilayet sa~lık zabıtası ve hay· 

van islah 1'omiıyonu dün fevkal

ade bir toplantı yaparak bazı mü· 

him meseleler üzerinde dikkatle 
durarak gerekli kararlar vcrmiıtir. 

A 
vrupa memleketlerinde yiye
cek hususunda çekilen aıkın· 

tılar ve yapılan tehditler, 

halkı bir Ç•)k mahrumiyetlere 
katlandırmakla beraber, bazı haı· 
talıldarın doktorsuz ve ilAçaız 

tedavi edilmesine da çok yara
mııtır. Bilhassa safra ve karaci
~erden haıta olanlar ve inmeli· 
ler, yiyecek tehditlerinden ıon 
derece istifade etmiılerdir. Bu, 
Franaada Lyon, Mauilya, Toulo
ne, Grenodle şehirleri doktorla· 
rının Fransıı tıp alrademiıine 

müşahade neticesinde verdikleri 
raporlardan anlatılmaktadır. 

Bu dört büyük Fr1tn11ı ıeh· 

rinin doktorları raporlarında di
yor ki : 

•Hal ve vakti yerinde müş

terilerimiz arasında, karaciker ve 
safra keselerinden hasta olan bir 
çok kimseler vardı. Bundan ev
vel onlan, ilaçlarla tedavi ediyor, 
kaplıca mevıiminde. kendilerini 
muhtelif kaplıcalara röndererek 
ci~cr ve safralarındaki iltihapla
rı ve fişkinlikleri izale etmete 
çahııyorduk. 

Aramızdan baı.ıları, bu has· 
talarımııa ıüt rejımini ve kayna
tılmıı ihlamur suyunu tavsiye e· 
diyorlardı. Fakat kaplıca mevsi-

~?llr.U, ,.~t~, vN°~! !Sw. Y~~~JI 
Q'u ve~hile, bu yortular esnasın
ıında fazla ya~lı yemekleri ve 
çikolatalı tatlıları yemekte imsak 
aöıtcrmelcrindeo dolayı, hasta· 
tıklan nükaediyordo, Bugün ise, 
hastalıklar fifa bulmayacak de
recede jlerlemif olan bütün bu 
müıterilerimizin bir k11mı iyileş
miı büyük bir kısmı da fifa bul· 
muıtur. 

Bu netice, tedaviye devam 
ve doktarların tavsiyelerine riya
te ctmelcıinden değil, yiyecek 
hususundaki kayıtlarından ileri 
geliyor. Hal ve vakti yerinde o
lan müıterilerimiıin çotu bol· 
luk zamanında, yağlı yemekler, 
hemler, çikolatalar, yi) orlar ve 
bol bol 1'ahve içiyoılardı. lıtc 
bu hal, çi2er hastahklarınıd geç
mesine mani oluyordu. 

Bugiln halka da2ıtılın kahve 
ve yat tayınının pek a1 olma ı 

karaciRer ve safra kesesi hasta
larını iyi etmiıtir. in meliler. Art· 
ritik olanlar da bu tehditlerden 
çok iıtifıdc etmişlerdir. Lüıu
munda faıla et yenilmesi, Fran
aada bir çok kimseleri, kokain· 
den ve morfinden daha fazla 
ıchirliyordu. Arjantinde ekmek 
ıebıe yenilmediği çiftliklerde faz. 
la et yemek yilzünden vuku bu· 
lan zehirlenmeler pek ç~tur. 
Bugün inmeli Alntalanmıı ara
ıında hareketten dütmüf uzuvla
ri tekrar ııletmeğe baılamıı olan
!lar vardır. Bu muciı.c, et, yağ, 

lı:ahve, cikolata gibi lüıumundan 
faıla yenildiği halde vücudu ıe· 
hirliyen bir çok maddelerde ya. 
pılan tehditlerin eseridir. 

Hvrupada baıı maddelerin 
yoklutu, halka faz.la vitamin 
yutturmak suretile telafi edilmek 
iıtenmiş ve bu uıul kısmen tat
bik edilmiıtir. Halbuki fazla vi
tamin alınması, . vClcudu zehirle· 
mektc bulunduğu yapılan ted· 
kikler neticeıinde sabit olmuıtur. 
Lyon ıehı inin meıhur doktorla· 
rından Mourenquand'ın Pariıte 

doktor Leceq'un, ve iaıe yüksek 
enıtitiali direktörü madam Ran. 
doin':in tetkikleri bunu, JÖsteri· 
yor. Bu üç doktor raporlarında 
ıöyle diyorlar : 

- < Sebze vitaminlerinin 
rklutuou, yat, bıltk ııtı iÇir· 

mele ıurdile telafiye kalkışmak 
bünye}'i zehirler.) 

Bınacnalcyh .) İ} ecele tehdit· 
feri zamanında filan ve falan vata. 
mininin bünyeye verilen miUa~ını 
arttırmağa kalkışmak çok yanlış· 
tır. Yemek müvazencsi, vitamin 
müvazenesidir, Faıla vitamin ver· 
mek bu müvazeneyi bozar. ve 
bünyeyi ıehirler. 

Bilindiği gibi bu mıtlların ıa· 

tışları evvt!ce de serbesken Sü· 

t Kurban bayramı yak·t 
f laftı • Kurbanmm deri· f 
f sini ve dlQer yardımla· f 
f rını Kızll~ya; Hava Ku· f 
f rumuna veya diğer ha· f 
f yır cemiyetlerine yap- t 
f mallsm. f ..................... 

Askerlerimize 
kı1bk bedl1e 

Bu arada villi.yetimiı dahilinde 

umumiyet itibarile her cinı hay. 

van için kışlık yem endişesinin 

mevcut ulmadı~ı kanaatine varıla
rak ancak baıı kazalarda mevzuu 

ihtiyaçlar görülerek bu hususta 
lüzumlu tedbirlerin alınmasına 

dair karar verilmiştir. Oımımiye 
ve c .. yhanda bir kısım hıtyva· 

Bundan yirmi sene evvel dok . 
tor Mourinquan kubaylar üzerin· 
de hayrete fay an bir tecrübe yap. 
mıştı. Elinde bulunan kubayları 
üç grupa ayırmıı, bunlardan biri· 
ni yalnı7. arpa tanclerile beslemiş
ti. Az bir zaman ıonra bütün 
kubaylar, ıersbute hastalıQ'ından 
ölmüşlerdir. 

Doktor ikinci i'rupa dahil ku
bayları, yalnız yeşillikle beale~iş, 
bir muddet sonra bütün tavıan. 
lar, ihltilaçlar içinde ölmüşlerdir. 

oıerbank yerli mallar pazarları mü· 
cııseseler müdürlüğü , baıı inti
zamsızlıklara meydan vermemek 
için vilayet neidinde: teşebbüste 
bulunmuş , vilayette ıatışların 

nüf uı tezkerelt:rine eklenecek fiş 
lerle yapılmasını kararlaştırmıştı. 

Satışlar bir müddet böylece 
devam etmiş ve her sınıf halk için 
husuıi günler tayin edilmiştir. 

Yerli mallar pazarları, bu tec· 
rübeyi Ufi görtrek atııları ye· 

Kııılava askerlerimi1e kışlık 
hediye icin ·ardımlar devamedi· 

yor : 400 lira Recai Tarımer, 65 
Çaputçu köyü , 20 Dr. Tevfik 

Pamukçu, !6 Balcalı köyü, 15 Edi · 

be Ahercli, 15 Dr. Vasfi Gfüıar, 

natta ı.uhur eden şap hastalıQ'ının 

ıüratle önlenmesi de Öu karara 

geçirilmiıtir. 

Kadirli .Vektubu: 

Kadirlide zirai 
mlcadele 

Dofitor Mourinquad üçüncü 
grup tavıanlar, kuru arpa ve ar
pa yeoilliğile bcalcnmiı, tavşan 
dan tavşanlardan-hiç biri ölme
miştir Ayrı ayrı,bu alınan yemler, 

hayvanlar için öldürücü bir zehir. 
teıkil cttiQ'i halde, "Karışık olarak 
dizilince, hayvanlara kartı bir fey 
olmamıştır, 

Bundan çıkarılacak netice ıu 
dur· V em,.ı.. reiimindc va&-lı mad
ueııtu ı\; li"CVlc it&U:)tllua ·\ullva .. -..u""• 
yi muhafaza etmek lazımdır. Bu 
müvazeneyi tayine ancak doktor· 
lar sallhittardır. Binaenaleyh yi
ytcek aılcıntısı çeken iilcler, ço
cuklarından biri rahatsı?. olursa 
ona yediril~cek şeyleri tayin et
mek için dolctorun mütaleasın al
malıdırlar. 

Vilayet hayvanlarının 
11hhi vaziy•ti 

Hayvanatın ilanını emmek su· 
retiyle gıdasına iıtirak eden kış 
kenelerinin tez elden imhaaı üıe· 
rinde: dün vilAyett.! toplanan ilgili 
komisyon verdiği önemli kararını 
aid olduğu yore bildirmiıtir. Ru 
karara göre köylerde kıtın rıay
vaolır ür.erindc tahribat yapan 
bu paruitlerın hemen yok edil. 
mesine baolayacak ekiblerin köy 
lerc çıkarılması istenmektedir. 

niden tamamile serbest bırakmış 
tır. Yani herkes nufus tezkeresilc 
beraber tev7.İ yerlerine iıtcdi~ı 
günde müraçaat ederek beama, 
pazen , yün gibi malları satın a 
labilecektir. Karne usulü kaldırıl· 

mışhr. 

Yeni bir emir gelinceye ke· 
dar satışlara bu suretle devam o· 
lunacaktır. Kuma~lar insan başı. 
na dörder metre } ün de dörder 
çile verilecektir, 

MARAŞTA KAR 

"YOLLAR/ KAPLADI 
Maraş : "v l 'uı r.ı>v.ı.1.1 ııruru. 

birinddcn ) - Bir lcaç gündür 
· Maraş'ta havalar Çukurova hava 
·sı gibi ılık ve güneşli olduğu hal 
de dünden itibaren birdenbire bo 
zulmuı ve hava karararak akşam· 
dan kar yağmağa başlamıştır. Kar 
sabaha kadar yağmakta devam 
etmiş ve keza gündür. de akıama 
kadar yağmıotır. 

48 saat ıarf ında yağan karın 

irtifaı 30 santimi bulmuştur. Kar 
halen yağmakta devam ettiğine 

bakılırsa yüksekliği ) arım metre
yi bulacağı tahmin olunmaktadır. 
Bu yüıdcn yolların kapanması ve 
şehir il~ leöyler:arasındaki müna· 

kale ve muvasalanın sekteye o§'· 
rayacağı ve bu sebeple şchirc 
gelmekte olan odun :ve kömürün 
getirilemiyeceğindcn cnu:fe edil· 
mektedir. - M. S. 

10 Mustafa Nazlıçiçek. 10 Derviş 

Tulgar. 

Düne kadar Ankarayı yolla 

nen para miktarı 50760 liradır. 

Tahsilat yapıldıkça derhal mcrke· 

ze ) ollanmaktad1r. 

Küçük seyyar 
sıhhat memurları 

Küçfilt heyyar sıhhat memur

larına hayvan yem Ledcli vl ril 
mesi için bir Kanun layihası ha

zırlanmıştır. Bu layiha.ra göre Sıh 
UQ '- -· , .. &\ • '-' l a.,_..w_..a_ •,.li 1.n 

ve edilecek olan maaş veya üc-

retli küçük sıhhat memurları ta
yinlerinden itibaren iki ay zarfın
da , halen müstahdem olanlar 

dabu kanununun neşri tarihine kadar 

birer at veya katır tedarik ctmeğc 

mecburdurlar. Hayvan tedarik et

miyenler , istifa etmiş addedile· 
ceklcrdir, • 

Hayvanı ,ölenlt:re bir a~ne 
zarfında tıiksitle maaılarından k~· 

silmek üzrr~ 60 lira kadar bir a 

vans verilebilecektir. Hayvanlar 

için seyyar sıhhat memurlarına 15 

lirayı geç::ıcmek :üzere }cm be· 

deli terliyc edilecektir. Bu yem 

bedelini atabilmek için sıhhat me 

murlarının bir ay zarfında 20 gün 

köylerde vaıife görmeleri şarttır. 
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Yanllan şahitler -Muazzam fotograf-Seyyare kuş 
• 

Danimarkanın merkezi olan Kopenhag şehrin· 
de garip :bir hAdisc olmuştur. Geçen. sene bir 
a-enç, bisiklet satan bir matazayı soymak cürmile 
yakalanmış, mahkemeye verilmiştir. Dinlenen şahit
lerden bir kısmı bu delikanlıyı matazada gördük· 
!erini, bir kısmı da, çalınmış oldutunu bilmiyerek, 
kendisinden bisiklet satın aldıklannı söylemişlerdir. 
13 şahid o lcadar ICati beyanatta oulunmuştur ki, 
mahkeme, bütün inkarlarına ratmcn, i'enci 5 sene 
hapse mahkum etmiştir. : ,. J .,. 

Şimdi başka bir cürümden yakalanan · Bora- a· 
dında biri, bisikletleri k~ndlsinin çaldığlnı ,,,.~sattı· · 

' . . 
tını itiraf etmiştir. Bu suretle 13 şahidin de yanıl-
dıtı anlaşılmıştır. işin garibi ;asıl' hır.'>ızla, tVNeJ~ 
mahküm edilen ıencin biribırinc çok benzememesi-

' dir. Hapishanede bulunan masum genç scrbes hı· 
rakılmışhr. 

lunmakta ve teknik bir laboratuvarda kullanılmak
tadır. ikinci makine ise Amerikanın Klcvcland şeh
rinde bulunmakta o da fenni işlerde kullanılmak
t11dır. Bu muazzam fotoğ'raf makinelerinden her bi
rinin yüksekliQ'i 3,.5, ıenişli~i de, 2,5 metredir. Bu 
makinelerle en küçük şeylerin bile, sonradan a2'· 
randis{Jlan yapılm~sınıı lüzum kalmadan en küçük 
teferruatla'riyle tabii büyüklükle rrsimleri çekilcbil· 
mektcdir. 

"' *. 
Avustralyada Sidney şehrinin müzesi, Yeni 

Gine'nin insan ayağı basmamış ormanları içinde 
bıılunan ve fimdiye kadar nevi meçhul kalmış olan 
yeni bir kuşla zenginleşmiştir. Bu kuşun:hoyu 20 
santimetre ise de kuyruğunun uzunluğu dört met· 
reyi geçiyor. 

• • • Kuşun kuyru~u iki uzun beyaz tüyden ibaret· 

Buıün inııanın yelek cebine ~ıtacak minimini, tir. Ôtüşü, cennet ku~unun ötüşüne benzer. Kuşa 
fakat son derece mükemmel foto~nf makineleri · *" bünyesinin şekline ıöre seyyare kuş adı verilmiştir. 

vardır. Fakat teknik bakınundan en mükemmel fo· Gerçekten bu kuş yükseklerde uçtu~u zaman 
totraf makineleri iki taae olup her birinin a~ırlıtl kü9'ıcük boyu ve pek uzun k~yrutu .yere inmekte 
altı tondur. olaat.*içük bir seyyareye benziyor. Bu nadide ICuş, 

Bu fototnf ma~iMleriacltn biri Londrada bu· ••t detti, ölü olarak yıkalanmı§tır. 

Kadirli: 26 ('J'ürksözü muha-
• birinden) - Kaz.amızda far~ mü· 

cadele ine başlanın ıştır. On 1rün · 
denberi durmadan ve ya~ış11:ı. 
günlerde mücadeleye devam edil· 
mekte en ehemmiyetli köyler 
ön planı alınarak tarlalara istiri · 
kinin verilmektedir. Bu meyanda 
hardallık, Yukarı bozkuyu, Kum. 
bet, Çaygeçit, Akköprü, Akın
aşat. Voyvoylı, Topraktepe, An
gerin harkı, Totarlı köylerinde 
20 12·941 gününe ladar yekunu 
<21160> hektara varan fareli tar· 
laya istirkinın .. verilmiş ve fareler 
t,llmamen imha edilmiştir. Müca· 
deleye hı7.la devam edılmeıctedır. 

Kiinunevvel başında başlayan 
Domuz mücadelesine IAyık oldugu 
ehemmiyet verilerek devamlı ıü· 
rek avları yapılmaktadır. ilk defa 
fundalıklı olan Avluk ve Karakü
tük köyleri civarında iki günlük 
sürek avında (36 ) Domuz öldü
rülerek birincikanunun 15 ine ka· 
dar (94) Domuı öldürülmüştür. 

Ova köylerimizden bırinci de
recede zirai mıntıka olan Akçasaı 
bataklııtı civarındalei köylerden 
11 köy muciblerinin iştirakilc 
21·12·41:pazar günü bir ıürek 
avı yapılmış]. sazlık ve bataklık 

olan arazide çalı$kan ve becerildi 
avcılarımız silahın ve malıcmenin 
azlığına ra~mcn 42 Domuzu bir 
günde öldürmüşlerdir • Havalar 
müaaid &"ittiğ'i takdirde ıürek av
larına devam edilecektir. Esasen 
he(köy kendi civarında hemcrn 
her gün av etmektedir. Bu ay 
nihayetine kadar öldürülen DoD"uz 
adedi ikiyüzü gcçeceki tahmin edil
mektedir. 

Hayvan üretimi 
yolunda çalışmalar 

Ziraat Vekileti , memleketi · 
mizde Merinosçuluğun kökleşme 
si için~mühim tedbirler almakta
dır • Merinos yetiştirme işinin 
memleketimizin bir kaç vilayetine 
inhisar etmesi sebepsiz görülmüş· 
tür . Esasen yüksek fialle satıldı
ğı için köylüde Merinos. yetiş
tirmeğe şiddetle meyyal görül 
mcktedir . 

Küçük yardımlar , bu arzunun 
fiiliyata intikaline hizmet edece 
ğindcn köylüye bu hususta elden 
gelen yardımın yapılması karar· 
laştırılmıştır • 

Bursa ve Balıkesirde inkişaf 
eden Mcrinosçuluk , bu yardım· 
lar sayesinde , Çanakkale ve 
Trakyanın bazı vilayetlerinden 
başka Orta Anadoluya doğru da 
}'ayılmaktadır . Ziraat Vekaleti· 
nin , köylü ile işbirliği yaparak 
.bu verimli çalışmalarından yakın 
isÜkbalde çok faydalı neticeler 
alınacağı muhakkak ıörütmek· 
tcdir • 

~alıdaki yazıda buna ait 

maltimat 6ulacak$tnlZ , 

A 
• 

slı torpido olup halkın 

torpil dediği silah , de· 
nizüstü ve denizaltı gemi 

lerindı!n kullanılan ve bir kovan· 
dan barut veya hava tazyikile 
denize fırlatıldıktan sonra içinde
ki makinesi işliyerek 40-45 mil 
süratle su altında muayyen bir 
derinlikte giden ve düşman ge
misine çarpar çarpmaz pallıyan 

bir silahtır . Şeklen puro sigara 
sına benzemekte olup kutru 53,3 
santimetre , , boyu da 7 metredir, 
Başındaki trotil barutu 300 kilog 
ramdır . 

Tayyarelerin kullandığı lorpi· 
do 45 santimetre kutrunda ve 
dört metre uzunlukta olup daha 
küçüktür . Bunlar 250 kilo barut 
taşırlar . 

Düşmen gemisini torpilliye· 
bilmek çok talim ve mümarese ve 
büyük meharete bağlıdır • Bazan 
mükemmel nişan alınarak atıldık• 

halde ' düşman gemisinin ani ro· 
ta değiştirmesi , süratini kesmesi, 
yahut çokaltması , torpidonun bo 
şa gitmesini intaç eder • Bu si· 
lahı <.lüşman g~mi$İnin 'allına gö· 

türüp patlatmak için dümenin bir 
insan idare edebilmelidir . Lakin 
torpidonun içine adam aığmıyaca 
ğı gibi , velevki bir kişi sıa-acak 

ır cesamette yapılsa bile , bu ada· 
mın teneffüs edebilmesi ve deni· 
zin üstünü görebilmesi için terli· 

- h"t vanılması icabedcr ki bu 
laki:füele artık bu alet torpidoluk -
tan çıkarak küçük bir tahtelbahir 
olur . 

Esasen tahtelbahir , torpilin 
insan clilc idare edilen biiyütül· 
müş şeklidir ve Japon bahrıycsin 
de mevcudiyeti rivayet ediren 
insanlı torpil silahı küçük bir tah 
telbahirden başka bir şey değil
dir . Fakat bu tahtelbahir ; tor· 
pilin aıaa-ı yukarı 8-10 misli bü· 
yüktür . 

Bir rivayete !.öre , 'bu tah· 
telbahirin baş tarafına barut dol 
durulmuş olup tckaeyi idate eden 
2-3 fedai tarafından dü~man ge 
misine doğru sevkcdilerek çarp· 
tırılmaktadır . Bittabi infil~k neti 

cesinde tahtelbahir , mürettebatile 
birlikte mahvolmakta ve düşman 
gemisini ae batırmaktadır • 

Diğer bir rivayete g-Ore de , 
Japonlar , baf tarafı barutla dolu 
ve fedai serdümenler taraf andan 
sevk ve idare edilen süratti mo· 
torbotlar da yapmışlar • Gerek 
su altında giden böyle bir tahtel· 
bahir , gerekse ıu üstünde idare 
olunan seri motörbot yalnız Ja· 
pon tcrS<snelcrinde detil , her 
hanıri bir tersanede inşa edilebi
lir . Yeter ki bunlarda ölümü gö 
ze alacak mürettebat bulunsun . 
işte o zaman bu silahların kıyme 
tine baha biçilmez . Hele kullan 
dıkları bomba ve torpido tayya
relerini düşman gemilerine çarpa 
cak fedai : pilotlar bulununıa bu 
silah diterlerinden daha korkunç 
olur • 

Mal saklı yanlar 
İaşe müsteşarlığ'ı vilayetlere 

mühim bir tamim göndererek Mil· 
li Korunma Kanununun emrcttiki 
hilkümler dairesinuc:dcrhal ha. 
re kete geçilmesini bildirmiştir. Ilı 
tiyaçtan fazla .nalı. vilayetlere 
vcrmiycrek sakladıkları anlatıları 
lar• ecza hükumleri şiddetlendiril· 
miı olan Milll korunma kauunurıa 
göre , ceıalanıiırılacaklardır • 

Bundan başka her tarafta a
ni araıtırma yapılldaalna da baı· 
lanıcıktır, 
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Siyasi ve Askeri 
Görüşler ve 
Mütalaalar 

Ankara Radyo Gazeteıi 

Sovyet cebhesinde 
dünkü vaziyet 

RUS ilERlEMESi 
Alman - Sov.\·et harbi de

\'am etmektedir. Cebhenin bir 
Çok noktalarında Rus ileri hare
~eti devam ediyor. Alman ~beş
kumandanlı~ı cebhenin uıunlu~u
nu kısaltmıştır. Almanlar lcış do
layısile mecburen çckilmekc de
vam ediyor. E.n şiddetli Sovyet 
taarruıu Volkof bölgesinde ya· 
Pılmaktadır. Leningraddaki Al· 
nıan kuvvetleri tehlükeli bir va· 
tiyettcdir. Sovyctler büyük sü
vari birlıklerinden istifade etmek· 
tedir. 

Son dakikada verilen bir ha
bere 2öre, Ruslar Kaluga şehrini 
işgul etmişlerdir. Almanların Ü· 
reli tahli ·e etmeleri muhtemel· 
dir. 
---.:-~~~~~~~~~~-

İnhisar kolonyaları 
Gümrük ve inhisarlar Veka· 

leli bayilerin ellerinde bulunan her 
nevi ispirto ve inhisar kolonyala
rının mıktarını anlamak için bayi 
ve satıcıları beyannameye tabi 
tutmuştur. 

Satıcılar saf ve gayri saf bü. 
tün ispirtolarl'l inhısarlar lcolon
\'ahmnı sarih olarak (şişe hesabile 
İnhisarlar Umum Müdürl\iğüne bil· 
direceklerdir. Beyanname verilme 
sinin müddeti buaün bitecektir. 

iki •ene hap•e mahk6.m 
olan adam • 

Karaisalı ka:ı.asının Atcı Be· 
kirli kö}'ünden Hamdi Ayda§ 
oğlu Mehmet Aydaşı öldürmek
ten ıuçlu Mehmet o~lu Ahmet 
Ataman hakkında mevkuflu cıla
,..ı.: epi ı.amandanberi ağır cc1a 
O'lıLhk•ınr .. ind.ır; devam. ad, ilme'lctPt 
olan: muhakeme dün bitirilmiş 
ve katilin ceu müddeti bazı 

kanuni sebeplerle aıaltılarak iki 
sene hapıine karar verilmiştir. 

Dilıkatıizliiin cezası 

Karaisaltnın Bekirli köyünden 
Halil oğlu 14 yaşında Veliyi öl
dürmekten suçlu o köyden 16 
yaşındı Şevki Kibar hakkında 

şehrimiz ağır ceza mahkemeıinde 
yapılan mevkuflu duruıması dün 
ıona erdirilmiş ve katilin bu ıuçu 
katil makaadile olmayıp dikkat
sizlik vo tedbiniı,lil neticesi ola· 
rak Velinin ölümüne sebebiyr.t 
verdiği anlaşılarak 6 ay hapse ve 
20 lira para cezasına mahkum 
edilmiotir. 

Ôrfi idare mahkemeleri11e 
alınacak zabıt katipleri 
İstanbul, Çorlu, Çanakkale 

Örfi idare mahkt meleri için 75 
lira ücıetle dört ıabıt katibi alı

nacaktır. 

• 1 - Kabul ıarlları : 
A) En a:ı orta mektep mezu • 

nu olmak. 
B) Memurin kanununun Sinci 

maddesinin A. B. C. D. fıkrala· 
rındak{ P.Vsafı haiz bulunmak. 

C) Yaşı 20 den aşağı ve 40. 
dan yukarı L olmamak ve fiili as
kerliğini yapmış veyahut hizmeti 
askeriyeye elverişli olmadığı sabit 
bulunmuş veya tecil _edilmiş ol
mak. . 

2 - Talipler adedi dörtten 
ziyade ve ayni şeraiti haiz b\11uo 
du~u taktirde aralarında müsaba
ka imtihanı yapılacaktır.:Müıaba· 
kadı istenilen~şey umumi bilgiler 
ve bilhaıısa yaıı makinelerinde 
sür'atle ve do2'ru yazmaktır. Mü
ıabakada : ayni dereceyi haiz olan· 
!ardan daktilo işlerinde daha lcuv· 
vetli olanlar tercih:edilecektir. 

3 - Taliplerin Örfi idare 
Komutanlığına"müracaatları 25·12 
941.den 12·1-942 ak$amına kadar . 
kabul olunacaktır. 

TORKSôZO 

1 

DIŞ HABERLER 
Cephe vaziye- !••••••••••••• 

tinin tetkiki Yakmşarka 
(Bası 1 inci say/ada) 

ter Japonıarın hOcumıarın• be•cJi· OBDl.ŞIOmB 
yorlar. Bu nehir yüksek da~ların 
arasında batak aruiden akıyor. 
Bu sebeple burasının geniş hare· 
kata müsait olmadığı bilcJirilmek· 
tedir. Yakında burada göğüs gö 

ğüı;e muharebeler · olması bekleni
yor. 

Son günlerde Japon denizaltı· 
tarının faaliyeti artmıştır. Kalifor· 
niya sahilleri yokınlarınd a görülen 
denizaltıların, evvelce tahmin e· 
dildiği gibi küçük · denizaltılar de
iil büyük Okyan~s deni1altılan 

Tahran: 26 (A.A)- Libya'da 
ve Rus cephesindeki son hadi eler 
lran hükılmetinin ve )1 milletinin 
isabetli düşüncesi üzerinde tesirini 
göıtermiıtir . Şimdiden lranın•Ay· . . 
dın rnahfıllerinde Bingaıiden Le· 
ningra 'da kadar Mısır, Filistin, 
Suri)'e, lrak ve Irandan aeçen bir 
cephe söz mevzuu oluyor. Bu 
cephe mihverin Yakınfarka do~ru 
~cniılemesinc karşı büyük bir 
dıvardır. 

oldu~u anlaşılmıştır. Bunların mik· ••••••••••••• 
tarı 30 kadar tahmin ediliyor. 

Şark;ceplıesi: Sovyet kıtaları 
bilha~na merkeı mıntalcasında şid 
detli taarruzlarda bulunmalda çok 
anndane muharebeler olmaktadır. 
Alman tebliği Sovy~tlerin kuvvet 
1i hücumlarının tndedildiğini ve 
şiddetli muharebeler olduğunu 
kaydediyor. : Sovyetler yeniden 
bazı yer lcri ele geçirmişlerdir. Bu
radaki hedeflerinin Mojaisk ve O 
rel oldu~u 1.rnlaıılıyor. 

Doneç havzasında Sovyet kı. 
taları~ Stalinoya doğru taarruz e
diyorlar, Leningrad mıutakasında 
da muharebeler olmaktadır. 

Sıvastopalda Alman taarruzu 
devam ediyor. Bir tepe Alman 
kuvvetlerinin eline geçmiştir. Mos
kovadan gelen bir telgrafta şehrin 
durumunun vahim olduğu bil<iiri· 
yor. 

Ağır bir mahkumiyet 
kararı verildi 

Ceyhanın Camuıağılı · kö}'Ü 

zum aşiretinden Mustafa oğfo 
Nuh Küreksiı. 'i öldürmeğ'e tam 
derecede teŞebbüsten suçlu ve 
mevkuf Kır Ali oğlu Ramazan 
Topbaş hakkında şehrimiz ağır 

ceıa mahkemesinde yapılan mu· 
hakemeıi sonu.oda suçlu sekiz 
sene Qlüddetle ağır hapse mah· 
kum edilmiştir. 

Blzmetçl aranıyor 
Elinden ütü Vf'. ev le· 

mizliği gelen bir hizmetçi 
kadına ihtiyaç vardır. Ta
nınmış bir aile yanında ç"
lışacaktır. Talip olanların 
Borsa karşısında Nuri Has 
yazıhanesine başvurmaları. 

) -5 13672 
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KIZllAY BAlOSU 
Senenin en nezih 

ve en kibar balo
sudur. 

Adanamızm kurtuluş 
bayramına rashyan 5 son· 
kanun 942 pazartesi ge
cesi orduevinin muhteşem 
salonlarında verilecek o· 
lan bu balo, zengin piyan· 
gosu, zengin ve çeşitli bü
fesile' büyük sürpirizler 
ha:urlıyacak Vf'. • sonsuz 
neşe kaynağı olacak olan· 
bu baloya şimdiden hazır· 
)anınız. 

3754 6 - 8 . .... .. ___ __.._ ..... . 

Fransa Amerikayı 
dün protesto etti 

(Ba~taraft Birlnride) 

bu adalar halkının Fransanın ~ur· 
tuluş ve dünya hürriyeti da,·ası 
için mütt,fikler hakkında yer al· 
mayı arıu ettiklerini bildiği için 
Serıpiyer'e iitmiştir. Amiral 'in 
bir hadiıeye meydan vermeden 
idareyi eline alması hal1'ın isteği 
ile hareket etmiş olduğunu iabat 
eder. 

TÜRKiYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

Cumartesi 27.12.941 
7.30 Program ve memlckel sa · 

at ayarı 
7.33 Müzik: Hafif Program 

(Pl.) 
?. H. .A.I/..M~ \.-'---'--: 

8.00 Müıik : Senfonik Program 
(Pi) 

8.45/ 

13.30 Program ve memleket sa 
at ayarı 

13.33 Müzik : Hüzzam makamın 
dan şarkılar 

13.45 Ajans Haberleri 
14.00 Müzik : Riyaselicumhur 

bandosu 
14.50 Müzik : Muhtelif şarkı ve 

türküler 
15.30 Müzik : Riyaseticunıhur 

Filal'monik Orkestrasının 
konseri 

18.00 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

18.03 Müzik : Meydan faslı 
18.40 Müzik : Radyo < 1-ler tel 

den » orkestrası 
19.00 Konuşma : ( Kahramanlar 

saati ) 
19.15 Müzik : Radyo c Her 

telden > oı kestrası progra 
mının devamı 

19.30 Memleket Saat Ayarı , ve 
Ajans Haberleri 

19.45 Konuşma : (iaşe saati) 
19.55 Müıik : Muhtelif şarkı ve 

türküler 
20.15 Radyo Ga\Ctesi 
20.45 Müzik : şarkı ve türküler 
21.00 Ziraat saati 
21.1 O Müzik : Dinleyici istekleri 
21.45 Konuşma : ( Günün Mes' 

eleleri ) 
22.00 Müzik : Radyo Salon Or 

kestrası ( Violonist Necip 
Aşkın ) 

22.30 Memleket saat ayarı ve 
Ajans haberleri Ziraat , 
Esham - Tahvilin, Karo 
biyo - Nukut , Borsast 
(Fiyat) 

22.45 Müıik : Radyo Salon or 
kestrası 

22.55/ . . \ 
23.00 Y annki program ve kapa 

nı~ 

Balgarlıtaada 
idam kararları 
Sofya : 26 ( A. A. ) - Sof

ya mahkemesi büyük bir dava 
hakkında kararını vermiştir . Bu 
dava maznunlarından altısı firar 
halindedir • Başlıca maznunlar
dan Dr. Dimitrof ile lngilterenin 
Sofya elçiliği eski basın ateşesi 

Norman Deyvis ve Yugoslavya
nın Sofya elçili~i katibi Pctroviç 
firar edenler arasındadır . Zanal· 

tında bulunanlarla altı firıri ölüm 
cezasına , dikerleri ağır hapse 
mahkum olmuş , iki kişi beraet 
etmiştir . 

ilan 
SEYHAN OEf TEROARUGIHOAN: 

Cumhuriyet Un Fabrikası· 
nın 1918-1939.Takvim yılla· 
rı Hesaplarının tetkiki için 
Defter ve Evrakı müsbitelerini 
ketirmesi hakkında Vergi mü
kellefi Ahmet Atıl'a tebligat 
yapılmak istenilmiş ise de ka· 
nuni ikametgahında bulunama· 
dığından ilan tarihinden itiba· 
ren (15) gün içinde bu yıllara 
ait defter ve evrakı müsbitele-

rini Maliye dairesine getirme· 
diği takdirde 2395 sayılı kanu
nun 43 üncü maddesinin tat· 
bik edileceği tebliğ ·ma~amı· 
na kaim olmak üzere ilan olu-
nur. · 13769 

Zayi defter 
1 Yll l senesine kit maliye-

nin tasdik ettiği defterimiz ma· 
samızdan :zayi olduğundan def
terin hükmü olmadığını ilan 
ederiz. 13770 

' 

r 

1 

Borsa simsarlarından 
Celil Bozdoğan ve 

Y akup Ariker 

z:tswı:sw: ss esası 

80 R SA 
PAMUK - HUBUBAT 

26 . 12 • 1941 

KiLO FÜTİ 
CiNSi En az En çok 

K. S. 1 K. s. -
14,50 Koza ı 

1 Klevland Ç. 
00,00 ı 

00,00 
1 Klevland l 68,5Cı 70,00 1 

Klevland il 00,00 66,50 
1 M. Parlağı oo.oo 58,SO i 
j P. Temizi 00,00 1 56,00 
Kapımalı 

Y. Çiğidi l~?·OO l l K. Çig-idi - 1 6,75 
Susam - 52,0Ö 

ı ı Buğday yerli 8,43 8,75 
I! Arpa 6,63 6,75 
il Yulaf 7,43 7,50 1 

il • 1 1 ı. · r 
Serbeı DöYlz Kurları : 

il ,, 
DOL'AR J 

~lış 
. 

129.20 1 . 
Sahş 132.20 

1 STERLiN 
lıholat b•d•ll•r' ( mol l:e · 776 

ı ı deli } prlmli sotıı 

1 
Türldyeden ıı6nderllen nav· 749 
lun IHıdell•ri 

il lhroç edl1en mal b-<lelleri na 
olorok ıı•l•n o&vıılerln alıı 
IWrı.ı . 
'f01dım ~~ senahlaro v•·· 728 . 

,J91r • ıçin ıı•l•r d&vlalerln 
alıı ~'" " 

' 

Prlmılz solı$ (Tahsil mos · 52'4 
ratfun veseire ) 
Pplmıla olıı Kuru 520 

- - - - -· 

Sayfa 3 
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I• Asri Sinemada 1 

M2~:~e B u A K (! A M Suvarc il y 8.30 
1940 da Allahın Cenneti 1941 de Leyla ile Mecnun 

1942 de de Bin Birinci Cece Rekor Kıracaktır • 

Şark efsanesinin en güzel ve en zengin 1 
Ba~dadın ihtişamlı saraylarında e 

çevrilen e 
Türkçe Sözlü ve Türk Musikili : 

~410041 Dncü~i 
1 ~ece 1 
1 Münir Nurettin'in en sehhar şarkıları e 
• Müzeyyen Senar•ın nefis terennümleri • 

Üstat Sadettin Kayna~ın ipdali 1 
besteleri 1 

Ferdi Tayfur'un harikulada taklitleri 

· Bütün Adana Halkını Gaşyedecektir. 1 
• Dikkat: Ru Nefis film için localar satılmaktadır istical ediniz • 

Bug-üı1 Gündüz Matinada Son Defa 1 
AŞ YÜREKLi ADAM - BU KADJN BENiMDiR ...................... 

ı ................................................... .. 
i TabelA • Brlıtaı • Resim • Arı, f 
f LAıtlk Mtlblr i 
ı ı : ~ ı 
ı ...... : 
ı : 
• A ı 

i PAK i 
ı ı 

i K : 
ı • 
: 1 ı ı , __ ı -

ı : 
i Adr•• : Dojr~ı.~~ .~~~':!~~~! ~~~~!"~~~: 59 - Adan• -ı 
:" .. "" .......... ~ .. " " .. """ .... " .... " .. "". 

Bald,eblr Tarrare Fabrlkaıı Dırektlr

ııııaden: 

Fabrikaiçin birinci ve ikinci sınıf tesviyeci, Tornacı, Fire· 
zeci, Elektrikçi, li.stik tamircisi, Saatçı ve makine ressamı alına• 

caktır. Verilecek Gündelik ücret isteklilerin imtihanda göstere· 
cekleri muvaffakiyet ve kabiliyetine göre "500" kuruşa kadar 
yükselebilecektir. 

lsteklilerin imtihanda muvaffak olmaları, gelme, gitme yol 
masraflariyle bilumum zaruri masraflarının kendilerine aid ol
duğunun bilinmesi gereklidir. isteklilerin aşağıda yazılı' veiaiki 
hamilen dilekçe ile fabrika genel direktörlüğüne muracaat et
meleri. "'9568"' 

1 - Nüfus Hüviy,tt cüzdanı. 
2 - Askerlik vesikası. 
3 - Emniyet müdürlüğünden tasdikli hüsnühal k&ğıdı. 
4 '-- Okul şahadetnamesi. 
5 - Varsa bonservis. 

16-18-20-25-27-29· 1O-12-14 13737 

ilan 
SEYHAN VllAYETi HUSUSİ MUHASEBf M0D0Rl0~0NO(N: 

1 - Aşağıda sahibiyle cins, mevki ve muhammen bedeli 
yazılı ıayri menkul, borçlarından dolayı açık arttırma ile sa· 
tılacaktır. 

2 - Açık arttırma 19~2 senesi 2 inci Kanununun 19 uncu 
Pazartesi iÜnÜ saat 10 da yapilacaktır. 

3 - İhale vaktinden evvel yatırılmış bulunması lazım ge· 
len pey parası miktan aşağıda gösterilmiştir. 

isteklilerin muayyen vakıtte Vilayet idare Hey'etinde hazır 
bulunmaları ilin olunur. 27-3-8-13 13671 

Satış Bedeli Pey P. 
Cinai K. No: Mahallesi ıahibi Lira K. Lira k. -
Hane Hankurbu Hüseyin oğlu 

BelCir 600 00 45 50 
Hane 8 Taşçıkan Hasan ojolu Arif RŞO 00 33 00 

Asri Sinemanın Büyük Sürprizi ( BiN BiRiNCi GECE ) Şahseseri 
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:········ ............................. -= 
i FABRİKA VE B{lUMUM ' MAKiNE SAHIPlERININ HAZARI DİKKATiNE I· 
• 1 : . R. C. A. 

BROD~WA Y i 1 
i 1 

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

i Saim Yalçıner 
• • • • • • • • • • • • • • 

,--

Bilumum makinalar, alatı 
•• • 

zuraıge, 

tamir 
motörler 

atelyesi 
• Ber Nevi Maklaaıara Yedek Parça, pik ve kıZıl dikim i. solak sıcak demir işleri, ııreze, IJlytlk klçtlk torna ve •ı 

Pllaaya ı,ıerı, elektlrlk kaynak ı,ıerlnl mutlaka görüniiz 
: temlaatb oıara!J'apmaıa 1 

Muharrem Hilmi RE·MO ı ~!! :y a~ında Başlıyacaktır ı 
uımıPA~A CADDESİ NO : 42 - TElGRAf : 'REMO ADANA - TELEF ON : 110 : Eski istasyon Karşısında 1 

1 Telgraf Adresi : Adana Demir İş · 

DefA11 aıA-.la... •&•ıııra••••••• 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BIB TBB BAIJE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla-

1 rını süratlc izaleye kafidir. Ro
"'matiz.ma evcaı, sinir mafsal ve 

adete LStırapları NEVROZlN'le 
teda~i edilir, MfieHir ilaç : 
N E V R O Z 1 N 'dir. 

NEVROZ i N i TEROIH lDİHIZ 
icabında giınJe 3 kaıe alınabilir 

.. ..... -... ZZZ:lı:::IZ:Z:SZ:zt::IZZ.._ 
. " NEZLE _ ,. 

' ff ~ırıkhk,Baş, 

Diş ve adele 
ağrıları 

" " " M 
n 

En seri ve en kati şe· fi 
kilde yalnız kaş'°' H 

GRiP.iN 
ile geçer 

fi 

" " R 
A 
R 

Havalann serinlediği bu il 
günlerde alacağınız ilk q 

A 
R tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundurıaak olmalıdır. 

i
M _ ~lbi_ .. bozmadan, mide ~e böbrekleri ~ 

_ yormadan ıstırapları dindirir. = 
JI L u:zumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve il 

; ___ : ;·::::: ::::::;:;;: .•• J 

ı ..................................... J 
-!--~~,:_..;~~~~~~~~_;_~--'-""'---~~ 

TORKIYE CUMHURi,YETi 

2iraat· 9ankaaı 
Kurulu• tarihi : 1888 

SeTmayeai : .100.000.000 Türk Lircuı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirat ve ticart her nevi banka muameleler 

Par"' biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 1 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağtıdaki plana gött= iknuniye dağıt.lacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 600 • 2000 " 
4 11 250 .. 1000 " 

40 .. tOO .. 4000 •• 
100 .. 50 it 5000 

" 120 •• 40 .. 4800 
" 160 

" 
20 .. 3200 il 

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

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUI, 11 Birincikanun, 
Mırt ve l \ Hu:ira-ı t3ri'1lerinde çekilecektir. 

• 
T. iş Bankası 
Klçlk tasarruf besapıarı 

1942 ikramiye plAnı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 

2 /JıinciteıTin taTihleTinde yapılıT 

1942 lkramlyeıerı 

1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 ,. 1000 .. 3,000 •• 
2 

" 
750 .. - 1,500 ,. 

3· .. 500 .. - 1,500 .. 
10 " 250 ., - 2,500 .. 
40 .. · ıoo .. =- 41000 .. 
50 " 50 ,, - 2,500 ., 

200 •• 25 ... -,.,, - 5,000 ., 
200 ,. ıc. - t> - 2,000 .. 

l 

TUr.klye_ ı.:aankasına para yatırmakla yaln1z ~ • 
para blrlktlrmlf ve faiz almı• olmaz. •Ynl 
zamanda talllntzl . de deneml• oturaunuz 

~. ~~.;.~ . ...,,,, 

· Devlet Demlryolları Adana &. ıacı ı,ıet· 
mı Arttırma Eksiltme Komlııoaa Be· 

lıllllndea : 
As:4aırb 1\ei m~ınn. n6.,.,,..L-- ax.cl'".a .. n m ... h. .. ni i.nvoo.tA 

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

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

2 - lstekllier bu işlere ait şartname ve sair evrakı 
Devlet Demiryolları Ankara, Haydarpaşa, Adana, Kayseri, 
vezneleriyle Konya garından dördüncü maddede gösterilen 
bedeller mukabilinde alabilirıler. 

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

a ) Teminat mektupları veya muvakkat teminat akça-
ları, 

b ) Kanuni ikametgah vesikaları, nüfus cüzdanlan ve 
Ticaret Odası vesikaları, 

c ) Bu işlere mahsus olmak üzere ayrı ay,rı Münakalat 
Vekaletinden alınacak ehliyet vesikalar:ı (bunun için ihale gü· 
nünden en az 8 gün evvel Münakalat Vekaletine müracaat 
edilmeıi lazımdır.) 

4 - İhale mevzuları : 

a ) Y eniceJe iki, Adanaııla üç, Ceyhanda iki ikameıgah 
ile kezalik Yenicede bir büfe binası inşasından ibaret. Birinci 
mevzuun ihale günü 2111942 cuma saat 15 olup muhammen 
bedeli 78.000 lira ve muvakkat teminat miktarı S 150 lira 
ve şartname bedeli 390 kuruştur. 

b) Toprakkalede iki. Fevzipaşada iki, lskenderunda bir 
ikametgah ile Ceyhan ve iskenderun<ia birer büfe binası in· 
şasından ibaret. İkinci mevzuun ihale günü 3/ 1;942 cumartesi 
saat. 10 olup muhammen bedeli 63.600 lira ve muvakkat te· 
minat miktarı 4430 lira ve şartname bedeli 3 J 9 kuruştur. 

5 - isteklilerin yukarda gösteı ilen gün ve saatlerden 
birer saat evvel 2490 Nolu kanunun emrettiği şekild~ hazır· 
lanmış teklıf mektuplarını Adanada D. D. 6. ıncı İşletme Mü
dürlüğü binasında toplanan artbrma, Eksiltme komisyonu Re
isliğine tevdi etmeleri lüzumu ilan olnnur. 

13 • 18 - 25 • 27 13733 
.................. 

Abone ve illa 
,ar O arı 

Senelili ... 1400 Kr. 
, Aglılı • . . 125 • 

lıanıar lc;ln idareye 
ı mU~•caat etm•lldlr ........ 

T1ÜJRJKSÖZÜ 
GONDELIK G.l.Zl!ll!: • AOANA 

Sahi/' ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşrigat MücliJrü 
MACiD G0Çt:0 

BosıldıOı ~er : TORl<SOZO Matboos. 


