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H 
arp bitmedikçe kimin ne 
kazanıp , hanıi devletin 
neler kagbeJeceli kestiri· 

lemu • Orduların bugünlük yürü
yüp aldıkları toprakların genişli· 
f ınden z.iyade , milletlerin iç bün
yelerindeki dayanıklıfa baf lı gö 
ı inen yarınki zafer , eziyetli "e 
karanlık bir bilmece halindedir • 
Büyük ordular altederek ülkeler 
ele ıeçirmiı olanlar , SOfJOŞ sona 
ermedikçe kazançlarından neka· 
dar az emin iseler • vatanlarına 
düpnan girmlı acı duyan millet· 
ler , yarınki kurtuluş/arından o 
derece çok umatludurlar • 

F ti/uil 6a lıar6in ,undiden bir 
ka~ı w bugünden bir kayıp· 
im 'HT , Dnrin. hiigük mutlusu, 
dıJnfn en talilııisi Habeıütandır • 
Gondar' da tutulan ita/yanlar da 
te.Jim o{dulctan .onra Habeıl.tan 
iatUc/41ine lctlfluştu • Sanılır ki bu • koca s<Waş onun •lruna başladı . 
Böyle bir düfilnce belki de Atlru· 
pa ıigauti tarihinin en dofrrı an· 
lamı olar , Çünkü Habeş macera· 
ıında lnııliere ve FranMı başka 
türlü hareket edebilselerdi bu 
harp çılcmaz , galaut daha çok. 
ıeclkirdi . Bahsimiz 6u deftldir , 
ıeçelim ••• 

Harbin , şimdiden bir de ka· 
yıplnı "ar:. 0.da:ltalyadır . Av· 
rupanın ne!biçimı gireceli ancak 
harpten şonra:belli olacaktır • Fa· 
icat Af rlkanın mukadJeralı artılc 
defileme% • ltalga , Afrika im· 
paratorlufunu kaybetmiıtir . Bu 
lı:G'flfadan haylı bitkin çıkacak 
/talga , safer /cimin olarsa olmn, 
yeni bir Afrika seferine tiri· 
ıemez • 

Sesi çıkmaz. , adı duyulmaz. 
uıoallı bir milletin • hiç be/eleme· 
dili lcua zamanda iııalden kurtu· 
ı,,,., lcıJçümunmigecelc bir hadise· 
dir . Bu: ıösteriyor•k;:b1r: kısım 
mUletlerln kendilerine:göre daha 
a,afı saydıkları ırkları:Jahi sö· 
m4rmeıl zamanı ıeçmiştir • Ayni 
dili konuımagan'j, birlik :mazigi 
6enimsemiy•n , denk:haklar ve 
lcarıılılclı çılarlar tanımıgan mil· 
/etler araıında imparatorluk bal· 
ları düfüntlenemez .~Bir mUlet , 
lcaclretli t1e becerilcli olclufuna ne 
lcadar inanırıa inGMın , zorla ken· 
dinin olan yerleri delil , gerçek 
lcentlinden olan (insanları idare 
•tlebüir • Kılıç hakkına ve sadece 
Jeolet 6irlifine dayanan çeşitli in· 
.an üloresi dftlri , geçen harpte • 
Osmanlı imparatorlujunun çök· 
mesile kapandı · Bu ölmüı det1ri 
oanlandumaga ufraşmak , böyle 
6ir hayalin peıine takılan millet· 
leri uçuruma siirükler . Asırlarca 
.Aıırrıpa içer/erinde al koıturmuı. 
.,. 6ilgtik lnaparatorlufu lcurmuı • 
y'llitçe ölmeyi dünyaya öf retmiı 
Tür/eler bile , o geçmiş zamanın 
luuretine kapılmamayı bildilcleri 
için ra/ıal ediyor , har/H clefll , 
sullıa bel daf lıyoı lar • 

Necm ed dln S•ük 

Ankara : 4 (R. G.) - Yarın (bu~iin) bir kaç lıo- ! T •• k• ' ı rika Birleşik Devletleri, Reisi: 
ordina•yon karattı çıkacaktır. Battlardan: biri•i iaf• mü•· 1 ur ıye ye ı 1 Türkiyeye de~ ödünç verme 
teıarlıiı kadra•unda deiifikliklere aittir. l•tanbuldalıi ia· ı ı ı _ve kiralama:kanununun tatbik edi
fe kadroaunda da tebeddülat yapılacaktır. IJii•r taraftan ı ge en eşya ı :te~e~ini bildirmiştirl .• Bui:vaı.iyef 
fiyat mürakabe komi•yonları lıuvvetlendirilecelıtir. ı - ı Turkıyede memnuniyetle karı•· 

l.tanbul ve Anlıaradalıi ltereate tüccattlarını da ala ı lMEftlllH MECUSINO( f lanmıştır.' 
kala11dıracak bir lıarar çıkacaktır. Ba lrarara ~öre, Anlrara ıı 1 • 1 ı ~ •Vaşın2to~-=-.~-( ~· a. ) -

l . . . . YEN KREDi TALEB .Ruzvelt Türkıyenın odunç verme 
ve atanbuldalu lıereate tiiccarları elındelı1~ m~c!'dla bildi- ıı ı ive kiralama-kanunları hükümle- 4 

receklerdir. Hükumet ba malları deier ıyatıarıy e •atın • ı · d · t'f d . . · • 

a'acaLtır. • rın en ıa ı a e edecctinı bıldır· 
,, " ........ ...... •t• 8 s mış ır . ey az araydan yapılan j 

SOVYETLF.RE GÔRE 

Geri alınan 
bölgeler 

Sovyet o"luaanan 
yeni lttUançları 

Moskova : 4 (A.A.) - Dün 
akşamki Sovyet tebliti : Kıtalan
mız bütün cephelerde çarpışmış· 

lardır • 2 ilk Kanunda 58 Alman 
tayyaresi dütürülmiiJtür . 17 Sov
yet tayyaresi kayıptır . Hava kuv· 
vetlerimiz 1S4 Alman taalRt, 1129 
kamyon , 50 top , 254 yüklü va· 
gon tahrip etmiştir . Bir çok düş 
man piyadesi yok edilmiş ve da· 
ğıhlmıştır . Sah cephesinin bir 
kısmında dokuz tank , üç zarhlı 
otomobil ve bir çok Atman ... as· 

KaJ.nüa•1:4dJekrinJe askeri k""'1etler 

keri yak::edilmiştir . Leningrad lin dün akşam:KremlindeiPolonya 
kesiminde 20 top , :,t/ makineli baf\le"lôli w baflgaa.,.._, .-.. 
tüfenk , bir p id1lb tabrip; -edil- '1111 stoliryi kabul etmiftir . G6-
miftir . riitmede Rusyadaki Polonya or-

Cenup cephesinde bir aiinde dusu kumandanı da: bulunmuıtur. 
28 tank , 41 kamyon , 21 top , Londra : 4 ( A.A. ) - Al-
14 makineli tüfenk 400 tank karşı manlar Moskovada~ bir netice al· 
koyma maynı ve bqka silihlar mak için diter cephelerde feda-
elimize teçmiştir . kirbk yapıyorlar. 

Mos~ova : 4 ( A.A. ) - Sta· (Gerilıl a liDri ...,,..., 

Yeni Zelandalı kUflfJetler Bardtya cit•arında /talyanlara karıı taarruza geçerken 

Londra 4 : (a.a) - Libya mu· 
1 
.......................... ı kilçük difman müfrezesi ıeyyar 

harebeıi hakkında iffaatta bnlu· kuvvetlerimizin hücumuna utra· 
nan gazeteler, düıman tarafından ııı L·ıbya'da ıl mıftır. Hudut bölgesindeki kuv· 
ele geçirilen mevzilerin geri alın· vetlerimlz diımanın tecrid edil· 
ması için lngilizlerin büyük gay- mie. mer~ezlerini tazyika devam 
retlerde bulunacatını yazıyorlar. ı d 1 k ı eımıelerdır. Bu bölgede devriye 
Tay misin askeri muharriri şöyle ıı u rgu n u ı lerimiı bütiin giln faaliyetie t.u-
yazıyor : ı lunırak keeif hareketleri yapmış 

ı ı ve düşmanı hırpalemıelardır. Ha-
- Pazartesi günü yapılan ha· ı go" ru" I" r ı va kuvvetlerımiı bütün muharebe 

rekat bizim için felaketli olmuş· ı uyo ı meydanında taarruz devriye ha-
tur. Fakat mukabil bir harcUtte ı ı reketlerinden bulunmeelardır. Ka-
bulunmak niyetindeyiz. Bu safha ı ı puızo yolunda motörlü taııtları 
aı.mimizin yeniden kuvvetlendiril· ı Mevaii harelıat ı ve Sidi Rezek civanndaki büyiik 
mesini kökleıtiriynr. Vaı.iyet işte tqıt topluluklarına hüçuaılar ya· 
böyle mütalea edilmelidir. pışma eınaıında üç ltalyın tan· pılmııtır. 

Kahire : 4 (a.a.) - Ortaıark kı tahrip edilmiftir. Tobrutun Londra : 4 (a. ı.) - Libya 
Britanya umumi karargahının teb- cenup dotuıundaki başlıca ceb- muharebe.tinin birinci perdeıi 
liği : Son 24 ıaatta da ıükfiriet hede Sidi Aıiz istikametinde iter- bitmiıtir. Simdi iki taraf da mu-
dcvam etmiftir. Küçük bir çır· ICJDete te1ebbüı eden bir kaç <Gerkl J a.ı _,,...> 

~ ALMANLARASGôRE -- --

Leningradda 
rr Alman çenberı~· 

Cephede diinlıü 

yeni lıaztırflar 

Berlin : 4 (a. a.) - Alman 
tebliti : Donet havzasmda düş· 
manın şiddetli hücumlan kanlı ka· 
yıplar verdirilerek püskurtülmüo1· 
tüt. 

Leninrrad önünde tebirdeki 
l'•rnizonuo Alman Çenber hatbnı 
yarmak için yaptıtı bir çok te· 
şebbüsler akamete utrablmııbr. 
Hava kuvvetlerimiz Normaiıak de
miryolunun bir kısmını tahrip et-

(Gerill s lacl .... ) 

Bay RuztJelt 
beyanatın metni şudur : c Reis 
Ruzvelt, Türkiyenin müdafaasının 
Birlqik Devletlerin miidaf aaaı için 
hayali ehemmiyette oldutunu bil· 
dirmif Ye Tirlüyeoilı ihtiyaçlan
nın mlmldln oldufu kadar llratle 
tazminini emretmiıti . > 

Beyauaray yikaek memur
laa ı bu luaa beyanat etrafında 
izahatta bulunmaktan ve bunu 
tefıir etmekten çekinmiılerdir . 

Vqington : 4 ( ı. ı. ) -
(Gerili s .... ...,,...) 

ARA SIRA =-="'-~~_..;;._-...:=....;;..___;_,;._,;....;.. . 

ARPA DERDİ 
G 

eçen ıün bizim < Not > çu arkadaı köteıine ilk olarak, ıu akfam 
sabah emrimizde, biı.i ı<>tuk, yatmur, karanlık , çamurluk, erken 
veya geç demiyerek yerimiıe ulaftıran arabacıların derdiyle baı

lamııtı • Bu tahammüllü vatandaıtar ficretlerinin artırılmasını iıtemi· 

yorlardı . Yalnıı hayvanlarına < Arpa > bulmak huıuıuoda bqka 
yerlerde göıterilditini söyledikleri bazı kolayhtıo burada da tatbikini 
dileyorlardı . Her eeyin cinai ve aıruına göre bir , iki , üç misli 
yüklelditi halde bu vatandqların araba ficretlerine zam iıtememeti 
cidden takdire deter. 

Hayvanları < Arpa bulmak ) yalnız arabacıların üıüntClıü detil· 
dir. DGn tesadüfen at yetiftirme meraklısı bir vatandq acı acı pn
lan anlattı : 

- Benim merakım da budur . . . Fakat kardefim , bunları tam 
manlıiyle doyuracak Arpayı bulamıyoruı. . Elimdeki atlarımı hem 
klfi Arpa veremeditimden, daha dotrusu evvelki gibi hesaplı ılıma. 
yııımdan rün geçtikçe zayıflıyor ve gözümden Jilşüyor . Merakım 
aı.alıyor . Hatti bu yiı.den satmak mecburiyetinde hlacıtım . Hay. 

van sahiplerinin hemen hepıi benim gibi düıünfiyor . Bu üzQntlll 
prtlar karşısında hayvan ahm satımında fiatlar belki yırı yarıya 
düşmiiftür • Çünkü hayvan beılemek her yititin tahammül edemiye
ceti bir yük haline gelmek istidadındadır . 

••• .. 
Dedikleri dotru iıe bu vatandıp hak vermek llzımdır . Hakika

ten aon gilnlerde gazetelerde c Arpı ihtikircılırı > diye bir ıeyler 
okuyoruı • Sonra, aerbeıt aatılmadıtına ıöre ve hatti ihtikirı yol 
açtıtına ıöre, hayvan sahipleri Arpayı gir,li pli ellerden ve tüpheaiz 
yilkıek fiatla alıyor ve temin ediyorlar demektir . 

* •• 
Bütün bunlar dotru iıe , ü&6ntii tün geçtikçe umumi bir bal ala

cak ve hemen bir memleket daviaı tibi bir fey olacak . 
HiikWııetimiıin maddf,manevl büyük ledıkirlıklar yaparak memle

ketimiıde hayvan neslini ıılih etmek, hayvan yetiıtirmek ve çotalt
mak daviıını çoktan ele almııtır.Hayvan için en belli batlı ıeyi böyle 
milfkillltla çok yiklek ve fİzli fiatla tedarik etmek zonındı kalacak 
vıtındlflarda bu merak ve aevfinin yavaş yav11 azalmasına ~azı 
olmamalıyız . . 

Ofisin ve allkah makamların bu eaaıh ite parmak koyarak çare 
bulıcatıodan fOphımiı yoktur • - • . a. 
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Günün Tetkikleri 

istihsalin 
Kavgaları 

Amırllla ve ıngUtırı lıtlbıall 

B 
ugün bütün dünya bilir 
ki, Büyük Britanya, Bir· 
leşik Amerika istihsal 

kaynaklarının en büyük müşteri· 
sidir. Şimal amerika bu harpte 
hem lngiliere 'nin iktisadi istihsa
lltını çoğaltıyor, hem de lngilte
reye sağlam bir dayanç oluyor. 
Büyük Britanya'ya ayrılan tay
yare, tank, kamyon, top miktarı 
her gün çoğalmaktadır. Birletik 
Amerika 'nın iktisadi kaynakları
nın, lngiliı. imparatorluğu kay
naklarını naaıl tamamladığını ve 
iki misline ulaıtırdığını görmek 
ilgi uyandıracak bir konudur. 

Birleşik krallık ile Fr ansanın 
çok uygun ildisadf sistemleri 
vardı. Harpten evvel yapılan ha
talardan biri de bu iki milletin 
endiistrileri arasında tam bir iş

birliQ'i kurulamamasıdır. Bunun 
daha kötüsü Büyük Britanya ilo 
imparatorluk arasında dahi ta
mamlayıcı bir iktisadi sistem lrn
rulmamasıdır. imparatorluk, ada
nın iktisat ve ticaret kudretine 
dayanmazsa, birçok tehlikeli güç
lüklerle karşıtaıabilir. Tersine 
olarak da dominyonlar ve sö
mürgeler olmadığı zaman, Büyük 
Britanya endüstrisine lazım olan 
ham maddelerden mahrum kala· 
bilir. Sözün kısl\sı, münferid ik
tisadi sistemlerin birbirl~riyle sı
kı bir suretle bağlı oimalarıdır. 

1 
ngiliz. ve. Amerikan . i~t~s~di 
sistemlerı hem bırıbırıne 

benz.er hem de biribirini 

tamamlarlar. Her iki devlet de 
büyük bir endüstriye ve ticaret 
kbdretine maliktir. Onların birle· 

şik kaynakları büyük bir istihsal 
yaratırlar. Bu hususta bir fikir 
verebilmek için, Birleşik ~evlet· 
!erin, Nazilerin bütün Avrupayı 

kontrollan altında bulundurarak 
elde ettikleri U\:ak, tank ve silah 
miktarının iki mislini verebilece· 
~ini hatırlamak kaf ıdir. 

Amerika ıilah yapılmaıında 
birinci derecede önemli olan çe
likce çok ıengindir. Amerika Bir
teıik devletleri bugün 55 milyon 
tondan fada çelik elde etmekte
dir. Kara Avrupannı en yüksek 
istihsali 40 milyon tona kadar 
çıltabilir. Sonra Britanya impara· 
torluğu ancak 18 milyon ton is
tihsal yapar. Demokrasilerin te
raıinin bir kefesine koydukları 
çeliğin ağırlığı dünyanın diğer 

kısımlarında yapılan çeliğin ağır

lığını çok geçer. Bugünkü maki·: 
nali harpte kullanılan malzeme
nin içinde ham çelik çok aı kul
lanılır. Bu ham çeliği manganez
le. kromla ve nikelle karııtırma· 
bdır. Bu bakımdan Britanya im
paratorluğunun dünya karıısında
ki durumu çok büyüktür, Kanada 
yalnır. başına dünya nikel istih· 
!'alinin yüz.de 90 nını verir. Ayni 
ıeyi petrol için de söyliyebiliriı. 
Britanya istihsalatının açıkları 
Amerikan ihtiyatlarile geniş öl
çüde kapanır. Böylece her iki 
endüstri de birbirlerini iyice ta
mamlar. 

F 
ransa mağlubiyeti, ale· 
minyum bakımından Al
manya-yı iyi bir duruma 

koydu. Fra~sa boksitin en büyük 
müstahsili idi. Boksit aleminyu· 
mun ham maddesidir. Bundan 
başka, Almanya harbin baılan
gıcından az. evvel aleminyum 
elde etmek için çok uğraııyardu. 
Bu suretle 1940 ta tayyarecilik 
için çok kiymetli olan bu ma
denden 184.000 ton istihsal et
mişti. Almanya bu rakamı yal
mr. başına 200.000 tona çıkardı. 
RirlMik Amerika devletleri bok· 

sit istihsalini çok artırdı. Bu yılın 
sonunda 32,000 ton istihsal ya· 
pabiJeceği heaaplanmıştı. Kanada 
ve Büyük Biritanya kaynakları 
ilave edilirse müttefiklerle bütün 
bir yıl aşağı bir durumda olduk
ları bu alanda üstünlüiü elde 
ettikleri anlaşılır. 

H 
arbin ilk 12 ayındanberi 
çeıitli tipte 764 uçak 
Britanya imparatorluğu· 

nun bütün bölgelerine gönderildi. 
Bu rakam, son aylarm bir aylık 
imalitının yarısının da altındadır. 
Fakat lniiltereye yapılan en bü· 
yük Amerikan yardımı hava yo
liyle gönderilen ağır bı)mbardı 
man uçaklarıdır. (Uçan kaleler) 
Ortaşarka yapılan uçak teslimi 
Vio I' Afrique servisi çok kolay
laştırılmıştır. R. A. F. (Royal Air 
Force) pilotlarını Amerikada ye
tiştirmek için haıırlanan planın 

haziran ayında tatbikatına baş· 
lanmıştır, bu suretle sekiz bin 
tayyareci yetışecektir. 

Amerikan tezgahlarında, Bü
)'Ülıı: Britanya iemilerini tamir 
için lnğiltere'ye üstün bir yer 
vermiştir. Bütün diğer çalııma

lar müttefiklt.rin emrine verilmiş 
tir. Gelecek yazı Birleşik Ame-

rika hükümetleri ıimdiye kadar 
yapmadıkları bir şekilde gemi in
,; ederek 1943 te günde iki ge· 

mi yapabilecek bir kabiliyette 
yükseleceklerdir. 

Bu yaz. devamınca, bir çok 
fabrikalar büyük bir istihsal yap
tılar, Büyük otomobil fırmalan 
büyük techizat fabrikaları kurdu
lar. Ağustos sonunda, silah ve 
cebhane istihsali yüz.de 1 200 ka
dar arttı. 

Yeni N••rlyat 

ÜLKÜ 
Ülkü mecmuasının beşinci sa

yısı çıkmıstır. Güzel yaz.ılarla ya· , 

ıılı bu dergiyi tavsiye ederiz . 

- Benim artık taç ve tahttan 
ümidim kalmadı ki.. 

- Nasıl kalmadı., Galiba ls
tanbuldan ifelen haberleri duymu
yorsunuz?.. Bütün ordu : "Biz 
Cem'i isteriz.,, Diye taşkınlıklar 
yapıyormuş .. 

Zavallı Cem, artık bir oyun· 
cak olmuıtu. Şövalyelerin sözüne 
de kandı. Şövalyeler, şehzadeyi 
Nise götüretek bir gemi hazırla· 
dılar ve bir sabah Cem yola çı

karıldı. 

Cem denize açıldıktan biraz 
sonra, ufuk kararmağa başladı, 

Gök kara bulutlarla donanıyordu, 
Dalgalar köpürdü ve müthiş bir 
fırtına başladı. Gemi dalgalar ara· 
sında bocalarken vardiyadan ses· 
ler, bağrışmalar koptu: 

- Napoli korsanları ieliyor .. 

Napoli korsanları, Cem'i şÖ· 

valyelerin elinden almak için ge· 
miyi takip etmeğe başlamışlardı. 
Şövalyeler, gittikçe kuduran de· 
nizle nasıl çarpışacaklarını düşü· 

nürlerken, üste bir de korsanla
rın takibine uğramak korkularını 

kat kat arttırmıştı. 

Cem'i ellerinden kaçınrlarsa, 
bütün emekleri boşa çıkacaktı. 

Kumandanın : 
- Şehzadeyi teslim etmiye· 

ceğiz. 

Diye bağırdığı duyuldu. 

Bütün gözler, ifenç şehzade· 

ye çevrilmiıti. Bu : 

TORKSOZO 

Valimizin dünkü 
tetkikleri 

Dün saat onda Valimiz B. 
Faile Üstün Vilayet encümen aza· 
lan ve Nafia müdüründen müte· 
şekkil bir heyet yeni açılan ismet 
lnönü ilk okulunu 1.iyaret ve ta
lebeyi de tedrisat esnasında tef· 
tiş ederek memnuniyetle okuldan 
ayrılmışlardır. 

Yarın yapılacak 
teıvlk mlıabakaıı 

Yarın Adana stadyomunda 
mektepler arası teşvik müHbaka
sının ikinci futbol maçına hakem 
Nihat Calbanın idaresinde saat 
2,30 da devam edilecektir. Bu 
maç Adana erkek lisesi ile Ada
na Ticaret lisesi arasındadır. 

HA YV ANCJLJCJMJZA 
AiT RAKAMLAR 
Adana Vilayet baytar müdür· 

lüğü 940 yılında her senekinden 
daha çok işler başarmıştır. 

Altı köyde çıkan yanıkara 
hastalığının önüne geçilerek 1953 
aı~ırtt aşı ve serom yapılmış, beş 
köydeki loyun çiçeğine karşı 
2776 koyun 2000 keçiye ı~vt'mlu 
Vaksen verildi . Üç köyde çıkan 
kr çi ciğer ağrısına karşı tedbirler 
alındı . iki köydr.ki uyuz hastalı 
ğından 986 hayvan ilaçlandı. 

Bir köyde_baş gösteren Ant
raks (Şarbon) yüzünden 376, on 
sekiz. köydeki Barbonean 3640 
manda ile 3163 sığıra serom }"a· 
pıldı. lki köyde difteri hissedildi· 
~inden 8000 tavuk aşılandı. ~i~ 
köyde Distomatoz ' kelebek ) ıkı 
köyde de Ruam görüldüğünden 

1986 ata mallein yapıldı. Un köy 
de salgın halinde kuduz görüldü· 
ğünden 39 köpek , 1 at • 2 man 
da müşahedeye alındı ve 1734 
köpek ile 66 kedi zehirle öldürül 
müştür. 

Bu yıl Seyhan bölgesinde 
124,935 hayvan ithalat ve ihraca: 
ti yapılmıştır. Bunun 84137 sı 

merkezden 35342 si Ceyhandan 
ve S456 sı da Osmaniyedendir . 
100,8S6 hayvan pazar da mua· 
mele görmüştür. 

Ceyhan • usmaniye ve Ada 
na mezbahalarında 73,738 hayvan ı 
kesilmiş ve 431 kısrağa da aşı ya· 
pılmıştır. 

Pamuk fiatları 
katigen artmzgacak 
Şayiaları tekzip edici beyanat 

Hükumetin pamuk fiatlarını Yurddaşlarımızı tereddüde düşür-
artıracağı hakkındaki ~ayialar Ü· mektedir . 
zerine dün muharrirlerimizden bi- Keyfiyeti , zamanında , Yük· 
risini Çukurova pamuk ihracat- sek makamata bildirdim ve lazım 
çılan Birliğine yollayarak alaka- gelen cevap emirlerini de aldım. 

l:ların bu huııusta aydınlatılmasını Bunlara yaslanarak en kesin bir 
istedik . Muharririmize Birlik U- dille söylüyorum ki , hükürnetçe 
mumi Katibi, Bay Zeynel Besim bu yıl rekoltesi için tesbit edilen 
Sun şu malumatı vermiştir : pamuk fiatıaı ı ne eksiltilecek, ne 

_ Bu şayialar , maalesef, iki de çoğaltılacaktır. Fiatlar katidir, 

d b · d .. ha dox-rusu pamux-a sabittir ve gelecek rekolte başına ay an erı, .. 6 6 • . 
1 

. d · 'Hlc 
azami fiat tesbit edildiği gundcn. kadar bır santım da lt eğışı ı 
beri devam etmekte ve ilgili göstermiyect'ktir . 

1 
ı ........................ ıl 
i Konferans i 
ı ı 
ı Cemiyetimiz namına ter ı 
ı tip edilen .. Dogum hadiseleri ı 
ı düşükler, düşürmeler " mev· ı 
ı zulu konferans 6-12-941 ı 
ı Cumartesi fÜnü saat 15 de ı 
ı Halkevi salonunda verilecek. ı 

ı tir • ı 
ı Bilhassa bugün ve yarının ı 
ı anneleri için çok fay dalı 'Ve ı 
ı Cümhuriyet hükumetimizin nü-ı 
ı /us siyasetile yakından altika· ı 
ı /ı bulunan:hukonferansı sayın ı 

ı bayanlarımızla genç kızlaı ımı ı 
ı zın dinlemeleri rica olunur. • ı 
ı Yardımsevenler ı 

ı Cemiyeti ı .......................... 
Şıkır ıatı,ında 

lbOkAr iddiası 

Ali Rıza Kelleıeker 

Adliyeye verildi 

Dün zabıtadan alrlı~ımız ma-

lümata göre şehrimiı: tüccarların

dan Ali Rıza Kelleşeker 50 kilo· 

luk kesme şekerin torbasını 70 

kuruş, ıoo kiloluk toz şekerin 

torbasını 140 fazlasile satarken 

ihtikar suçu ile yakalanmış ve 

Adliyeye sevkedilmiştir. 

Mutavas1Jıt bir kısım Yurd
daşlarımızın aksi umutlara kapı
larak ve kim bilir ne maksatla 
kqnuşan bir kaç kişinin sözlerine 
inanarak mal satmakta müstani 
davranmaları, ileride, normal pa-

muk alım satımına sekte vurabi· 
lir . 

Bu sonuçlan o ticaret şubesi· 
nin zararlı çıkması pek tabiidir . 
Binaenaleyh pamukla ilgili her 
sınıf ticaret erbabının lü:ıumıuz 

ve hatta zararlı düşünc:leri bir 
tarafa bırakarak hükumetçe tesbit 
edilmiş fiatlar haddi dahilinde 
normal alım satıma devam etme
leri, arzuya çok şayandır. 

Fiatlarını ve değerini bulmuş 
Lir malın , fiat yükseleceği umu
duyla, speküle edilmesi boştur , 
zararlıdır . Sahibine boşuna para 
bağlamaktan veya zararına faiz 
ödemekten başka hiç bir şey te
min edemez . Zannedilmesin ki , 
ileride < Ben bu mıth şu kadar-

dan aldım ; bu kadar ay depo 
kirası, faiz ödedim . Şimdi mali-

yeti şudur > denilmekle birinci 
klevland 70, birinci yerli 58 bu· 

çuk esasları değişecektir . Hayır , 
böyle bir şey olmıyacaktır . 

· Sayın gauteniz delaletiyle 
ilgili Yurddaşlara karşı yaptığım 

şu açık beyanattan sonra , eğer 
var idiyse, yanlış düşünenler, ka-

naatlerini tashih ederler sanırım. 

Tekrar ediyorum ; Fiatlar asla 

de~işmiyecektir . 

GÜZEL CEM 
Qarihi Bir Aşk HikAyes[J 
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liğine rağmen esir vaziyetindeydi. 
Şövalyelerden, prenslerden maada 
Papa da ondan istifade etmek is· 
tedi. 

Bayezitten para çekmek için 
teşebbüslere geçildi. Castel Leon 
isminde biri lstanbula kadar ge· 
lerek Cemin kesik başını getirece· 
ğini vaadetti. 

Bütün bu esnalarda gütel 
Cem, bütün hayatını kaplıyan acı 

günlerden sonra hayatının en me· 
sut günlerini yaşıyordu. - Yakalanırsak, Cem'i boğar 

denize atar, gene teslim etmeyiz .. 

Demekti. 
Mukadderatı, bir kaç serseri 

şövalyenin elinde bulunan Cem, 
her şeye bile bile katlanmak mec· 
buriyetindeydi. 

Denizi kaplıyan sonsuz bir sis 
tabakası, şövalye iemisini, kor· 
sanlardan sakladı ve Cem salimen 
Nise götürüldü. · 

Cem, şövalyelerin arasınday· 

ken: 

Keh dü4ünüp1 kahi duıup, keh 
iÜlüben kah ağlayup 

Keh kan yudup, sarhoş olup 
sekran olayıp bir zaman 

Gibi şiirler yazdı. 

Nise çabuk alıştı. Genç arka

daşlar buldu. Onlarla işüişrete dal· 

dı. Artık : 

Koparır başıma kıyamet ah • 

Ne beladır bu kaddü kamet 
ah •. 

Baş komak payine saadettir. 

Lik yok başta bu saadet ah ... 

Diye yanık şiirler yazmıyordu. 

Şimdi: 

Yedi yıllık kaynamış safi şa· 
rabı tal-i nap, 

Sakii simin elinde her taraf 
rindandır. 

Şeklinde şuh şiirler yazıyor, 

zevk safasında geri kalmıyordu. 

Taç, tah aklına bile gelmiyor· 
du. Geldiği vakit de bu beyti mı· 
nldanıyordu: 

Padişahlık bundan özke ola
maz. şehzade Cem 

Hatırın hoşeyle cam ic; meclisi 
rindandir .. 

Kardeşinden intikam almağı 

düşünüyor: 

Yürü var ey Bayezid sen rör 
devranını 

Saltanat baki kalur derlerse bu 
yalandır .. 

Beytiyle teselli buluyordu. 

Şehzade Cem, bütün serbesti-

Bir zaman hapsedildiği kale
de Sasenaj dükasının kızı Filipin 
Elen ile sevişmiş, bu aşkını gizli· 
den gizliye temadi ettirmişti. 

Bütün Avrnpanın kendisiyle 
alakadar olduğu şehzade, Fransa 
kralı tarafından Papanın elinden 
alındıktan bir ay sonra g-özlerini 
hayata yumdu. 

Cem'i, Papırnın zehirlediğini 

söylediler. 

Zavallı şehzade, akla hayale . 
ielmiyecek felaketlerden sonra 
yabancı bir toprakta gözlerini ka· 
parken : 

- Beni Bursada gömün ... 

Diye yalvardı. 

Heyecan dolu bir hayatın sö
nüşü, bir çok kimseleri müteessir 
elti. Onun ölümüne yalnız. bir çift 
göz yaş akıttı : 

Filipin Elen'in gözleri. 

Niyazi Ahmet 
-SON-
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Aıkerlerlmlza 
kışlık hediye 
Kahraman askerlerimize yapıl· 

makta olan ı kışlık h"diye listesi
nin neşrine devam ediyoruı : 

200 lira Dilber kardeıler, 200 
Zeki Ener, 50 Tahsin Bosna, 20 
çiçekli köyü namına : 24 pamuklu 
hırka ve birdı: don vermişler> 40 
Abdi Pamukçu 38 Sofulu köyü 
namına, '32 Küçük Dikili köyü 
namına 30 Kapıh köyü namına 

30 Şükrü Güven Fekeli. 2S Ziya 
Kesiciler, 22 Çınarlı köyü.namı 
na , ıs Mustafa~Kibıit, lo Meh· 
met Cumali 10 Arif Kıulkaya, 5 
Ali Özden, S Bahri Yolgeçen . 

Teberruat devam etmektedir. 

KURTULUŞ BALOSU 

HAZIRLICI BAŞLADI 
Kızılayın, Adana Kurtuluş ba) · 

ramına tesadüf eden, 5 - İkinci· 

kanun ._, 1942 günü akşamı vere· 

ceği yıllık balo için faaliyet baş

lamıştır .~Bu maksatla Valimir. Bay 

Faik Üstünün ve Kız.ılaydan Bay 

Zeynel Besim Sun'un iştirakiyle 

yapılan toplantıda balo faal satış 
"omitesine~Bayanlar Melek Telci, 
Göher Tulga, Vacide Dural , Be-

dia Bilger , Fecriye Turat , Mek

remet Boıkurt, Abide Onar, Mes· 

rure Pamukçu,Nüz.het Büyükyurt, 

Faize Ener, Firdevs Türkucu, Sa

diye Sepici , Nazmiye Kalak ve 

Baylar : Hüsnü Vural , Boris Gi
lodo, Recep Tümerkan, Antuvan 
Diyap ve Arman seçilmişlerdir . 

Faal satıı heyeti yarın öğle· 

den sonra saat ıs de Klz.ılay 

mer"ezinde bir daha toplanarak 
son kararını alacaktır . Kızılay 
yıllık balosunun bu sene çok muh
teşem olmasına çalıfılmaktadır. 

Kaymak amidi 
llarıa 

Ankara : 4 (Türksözü Muha· 
birinden ) - Dahiliye Vekilliği 
kaymakamlık kursu hazırlıklarına 

devam etmektedir. Hazırlıklar ISit· 
mediği için kursun açılması ancak 
bu ayın 15 şine doğru mümkün 
olabilecektir. 

Bazını aıallatıana

dan vergi nalll 
1111uıc111 

Ankara : 4 - Celse ücreti 
mukabilinde istihdam olunan ha
zine avukatlarının istihkaklarından 
ne suretle vergi kesileceği bazı 

tereddütleri mucip olmuştur. Mali· 
ye Vekaleti alakalılara gönderdiği 
bir tamimde bu nevi avukatlarm 
celse ücretinden kazanç ve buh
ran vergileri kesilmesi ve kazanç 
vergisine bir misli fevkalade zam 
ilavesi lazım geldiğini bildirmiştir. 

Yeril mallar ve 
blrllıttrmı balta11 

bazırblıları 
Ankara : 4 ( Türksözü mu

habirinden ) - 12 inci yerli mal· 
lar ve biriktirme haftası , her yıl 

olduğu gibi bu yıl da 12 llkka
nunda yurdun dört bucağında tö· 
renle kutlanacaktır , • 

Geçen cihan harbinde müsta· 
kil bir milli iktisattan mahrum bu 
lunan osmanlı imparatorluğunda 

milletin çektiği sıkıntı ve bugün· 
kü cümhuriyet devrinde hiç bir 
Avrupa memleketine nasip olmı

)Uln rahatlık ve bolluk her yerde 
heyecanlı bir şekilde canlandırıla
caktır . 

Şehrimizde ve valiliklerde haf
ta hazırlıklarına devam olunmak
tadır. 

Blzmıt otomollWerl 
Ankara : 4 ( Türksözü mu

habirinden ) - Hizmete ait oto
mobil , kamyon , kamyonet , oto 
büs , motosiklet ve deniz taşı lla 
rının katiyen kendi işleriyle özel 
işlerde kullanılmaması kullananlar 
hakkında kanun tatbikatı yapıla· 

catı ilgililere bildirilmittir • 
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SiYASi ue ASKERi 
GôR0$LER ve 

MOTALEALAR 

Ankara Radyo Gazetesi 

Uzakşarkta 

Fransa' da 
ayaklanma 

80YYET CE PHESINDE 

LIBYADA VAZIYET 

U 
ıak Dotudftn gelen haberlere 
ıöre , Japonya Hindiçinide 

haıırlıldanna deva111 etmek
tedir . 

••• 
Viti - Almanya görütmcleri 

devam ederken , Pariıteki itıal 
k uvvetlerinc kartı ıuikestler. ber
devamdır. Pariıin Bonmarti ma
hallesinde Alman aakerlerlerine 
bombalar atılmııtır . 

* * * 
Sarbiıtandan relen haberlerde 

de Bu memleket halkiyle itral 
ku~vetlerirıin çarpııtatı bildiril· 1 

mektedir . 

••• 
Korkunç ıotuta r ıstmen 

Şvvyet - Alman cebhesinde 
muharebeler devam ediyor. Mos· 
kova önündeki durum son dere· 
ce buhranlı ıörillüyor. Roıtof 
hezimetini unutturmak için Al
manların Moskova öuünde mü
hilD bir taarruza geçmeleri bek· 
leniyor Almanlar Moskovaya 
beyennameler atmııhr. Bu be
yenna melerde, eter teslim olun
maı.aa Moakovanın tamamen 
tahrip edileceti yazılmaktadır. 

AmlrllE8PID Tlrld• 
,.,, rarllı• .. n 

(Baıı 1 inci ••.,lada) 

Salahiyetli kaynaklardan alınan 
haberlere ıöre, ödünç verme ve 
kiralama kanunları hOkimleri mu· 
cibince ıönderilen malzeme bir 
kaç zamandanberi lnailtereden 
ıeçerek Tihkiyeye varm11tar. Fa
kat Tirkiyeye devredilmek üzere 
lnailtereye malıteme ıönderilirkeo 
her defa11nda Ruzveltin bir mü· 
saade imıalama11 lhım ıeliyor
du • Şimdiye kadar Türk ordu: 
ıuna rönderilen eaaı malı.emeyı 
havan topu tqıyan kamyonlar 
tefkil etmiftir. Vafinıtondaki tah· 
minlere ıöre, bundan ıonra ya
pılacak yardım arasmda top , 
tank , tayyare • aıker elbiaesi ve 
diter malzeme de bulunacaktır. 

Vatinıton : 4 ( a. a. ) -
Mebuaan maliye encilmeni sekiz 
milyar 243,833,000 dolarhk yeni 
bir kredi kabul etmiftir. Bu mun· 
ıam tahaiıat milli midaf aa itle
riyle lneiltere ve Rusya için ya· 
pılacak top ve tanklara harcana
caktır. Bu para ile birlikte 1940 
m~y111ndanberi milli mildafaa için 
ayrılan tahıiaat 68 milyar dolara 
yıklqmıttır . 

Londra : 4 (A.A.) - Dail 
Ekspres gazetesi, Novyork muha· 
birinin aptJdaki telırafını neıret
mektedir: Birletik devletler reisi 
Ruzvelt, Türkiyenin müdafaaıı , 
Birlqik devletler için bayati ehem· 
miyette oldupndan dolaya Türki
yenin de kiralama vı ödünç ver
me kanunundan istifade edecetini 
bildirmiıtir • Demek oluyor ki , 
tecavüze kartı mücadele eden mil· 
letlere bir yardım olmak üzere 
hazirlanan bu kanun , harp içinde 
bulunmayan bir memleket hakkın· 
da ilk defa olarak tatbik edilmek 
tedir • 

Vafingtondaki yüksek memur· 
lardan biri T6rkiyenin timdi Birle 
fik devletler ve lnailtere ile itbir· 
Uti yapbtına bildirmiıtir • 

Vafiı\fton : 4 (A.A.) - Mü· 
teaddit senato Azalan , Türkiye
ye kiralama ve ödünç verm.e ka: 
nunu mucibince yardım eddecetı 
hakkındaki resmi beyanab tasvip 
etmitler* • Hariciye ~nçümeni 

TORKSeZO 

Dl$ HABERLER Asri Sinemada 
Matine 

42,30 BU AKŞAM Suvare 

8,30 

Yugoslavya'da 
- A imanlara lıarı• -

Çete muharebesi 
Kahire : 4 (a. a.) - Yugoslav 

krallık orduları burada ilk defa 
olarak şu tebliği neşretmiştir. Sırp 
cebhesinde üç tümenlik Alman 
ve Faşist kuvvetleri Tank ve tay
yarelerin yardımı ile bata Moravya 
vadisindeki mevzilerimize taarruz 
etmişlerdir. 

Draga Mihaloviç kumandasın· 
daki kuvvetlerimiz Uziç'e kesimin· 
de geri çekilmek zorunda kalmış· 
lardır. Bununla beraber şiddetli 
hücumlara muvaffakiyetie devam 
ediliyor. Çetelerimiz düşman ge· 
rilerinde birçok muvaffakiyetli ha· 
reketler yapmıştır. Kıtalanmııın 
maneviyata mükemmeldir. Bosna'
da, Karadatıda mahalli hareket· 
ter oluyor. 

LlltJada dargaalü 
glrlll7or 

( Başı 1 inci sayfada ) 

harebenin ikinci sathaıına hazır· 

lan maktadır. lngiliıler t-aolıca 
kuvvetlerini Tobrutun 45 kilo· 
metre cenubunda Sidi Reıek is
tikametinde uzanan bir taarruz 
haıtlna toplam11lardır. Bu hattın 
f evkalidc aatlam oldutu ve top· 
ratln bOnyeıini yeni bir taarru · 
za elveriılt oldutu tahmin edil
mektedir. Romen. önünde kalan 

,.ırhlı kuvvetlerile iıtcr dotuya 
ister batıya gitmek kararıuı ver· 
ıin, muharebeyi muhakkak su
rette kabul zorunda kalacaktır. 

ıowııoıre gire 
( Birinci aayf adan artan ) 
Moskovanm düfmesi büyük 

tesir yapacak ve belki de Japon· 

yayı harekete geçirecektir . Mos

kova taarruzunun yeniden hız
lanması bekleniyor. 

Kuibişef : 4 ( A.A. ) - Ta· 
tanrof un Almanlar tarafmdan 
boşaltaldıtı ötrenilmiıtir . Şimdi 
Sovyet kıtalan bu şehre sekiz 

kilometre mesafededir . Almanlar 
Markopola dotru çekiliyorlar. 

Alma•ıara gire 
( Birinci sayfadan artan ) 

miştir. Leningrlld gece gündüz 
bombardıman edilmiıtir. Hanrö 
Finlandıya kataları tarafından iş· 
gal edilmiıtir. Hangö'dan kaçan 
Rus katalarını taşıyan Statin adan· 
dakt 12,000 tonluk nakliye gemi
si Alman, Fin mayin hattana çarp· 
mıı ve üç mayinie patlaması yü
zünden hasara utramışhr. 

Eli 6ı~alılı 6ir 

arı lan macera•• 
Kendi~ine külhanbeylik süsü 

vererek belindeki yalan dili biçak 
ile tatçıkana giren 0.man otlu 
Duran Şahin genelev kadınların· 
dan Seheri itaatıızlık Vt: sadakat 

11zlıAı bahanesiyle atır surette vü 
cudunun muhtelif yerlerinden ya· 
ralamıf ve ayni evden Saadeti de 
ölümle tehdit etmiıtir. ite el ko· 

yan polis ( carihi yakalayıp Adli· 
yeye teslim etmittir. 

Duran Şahinin duruoması bi· 
rinci asliye ceza mahkemesinde 
yapılmıf ve suçluya üç ay yirmi 
iki aün mahktlmiyetle 50 lira pa· 
ra cezası verilerek ceza evine ıön 
derilmiftir. 

basından Koreli ıöyle demiştir: 
• Türkiye, mükerrer taleplere 

cesaretle karp koymuı ve demok
ruinin doıtu olarak kalmıttır • • 

............. 
Sovyetlerin 
Türkiye'ye 
gönderdiği 
petrollar 

Moskova : 4 (a.a) - Londra· 
dan Tas ajansına bildiriliyor : Bo
ğaziçi açıklarına kadar Sovyet 
harp gemileri refakatinde latan· 
bula üç Sovyet Sahrınç vapuru 
geldiği zaman evvel4 bunlarm 
Almanların elinden kaçmış oldu
ğu sanıldı. Fakat ·vapurların TOr-

f RINSIZ - JAPON 
MOMASEBETLERI 

Vişi : 4 (a.a) - Fransız Hin· 
diçinisindeki Japon kıtalarınm·sa
yısı Fransız - Japon anlaıması 
ile tayin edilen miktarı geçmemiş· 
tir . Fransız hflkümeti , Japon 
Franaıı. anlatmasındaki görüşünü 

detittirmemiftir. 

TORKIYE Radyoıu 
ANKARA Radyoıu 

Cuma 5.12.941 
7 .30 Proıram ve memleket sa· 

at ayan • 
7 .33 Müzik : Hafif Parçalar (Pl.)~ 
7.45 AJANS haberleri-
8.00 Müzik : Mozartın eserlerin 

den (Pi.) 
8.15 Evin saati 
8.30/ 
8.45 Müzik : Mozarhn eserlerin 

iki Büyük Şaheser Birden 

-1-
lki Büyük Kahkaha Kralları 

STEN: LOREL - OLIYER HARDI 

TUrkçe UzlU 

Haydutlar Arasında 
En Son Ve En Gülünçlü Komedi 

-2-
Göremeyenlerin görmeleri, görenlerin tekrar rörmek 

Arzulan Üzerine 

llaor Powıı • l'r8ll Aıtalr 
Gibi iki Büyük Yaldım Yarattıkları 

1940 Brodvay Melodi 

Bagla 81Ddlz Matlaedı lld nıa 

kiyeye o kadar ihtiyacı olan 25,000 
ton kadar petrol vermek maksa
dile kendiliklerinden gelmif ol· 
dutu anlqalınca Türkler Sovyet
ler birliti için bu derece ıtıç ıart 
lar içinde yapılan ıüzel hareket· 
ten dolayı derin bir surette mü 
tahasais olmuılardır. ............. at ayan ~ 1940 BRODYAY MELODi - KANUNSUZ SEHİR 

Müzik : Kanflk şarkalar ve . .i lliii!iliiiiiiilİi~iiiil•ll••••••li•il•lliiii 

den ProgramınmDevamı(PI.) 
ı 2.30 Program ve memleket sa 

FiN - INGILIZ 
GERGiN V AZ/YETi 
Londra 4 ( a.a ) - Royter 

muhabirinden : lngiltere • Finlan• 
diya münasebatı en nazik safha· 
ya ıirmittir. Finlandiye, Ruıyaya 
karıı yaptıtı harbe son vermek 
niyetinde görünmediti için, lngil· 
terenin yakanda Finlandiyaya harp 
ilin edeceti::sanalıyor. 

lapoa • Aalırlllaa 
lloaaımaıan ve 
......... , ... ta 
Vqin8'1on : 4 ( A.A. ) -

Kordel Hal • J•pan 1111ümeuilleri· 
ne verditi muhhranın mahiyetini 
şöyle anlatmışhr : 

Geçen ilk baharda Japon mu 
rahhaslarile yaphğlm görüşmeler

de bir esas bulunamadı . Bu esas 
şu iki siyasetten biridir. 

Çlf ÇI BIRLIGINOEN : 
Ziraat VekAleti tarafından 

Adanaya lzmir mınbkasından Aka
la pamuk çitidi ıetirilmesi tekar· 
rür etmiş oldupndan bedeli mu
kabilinde bu çititten almak isti· 
yen çiftçimizin malumat almak ve 
kayıt olmak üzere 15-12-941 
Birinci kinuna kadar müracaat 
etmeleri ehemmiyetle rica olunur· 
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12.33 

12.45 
13.00 

türküler -~ 
Ajans Haberleri 
Müzik : kanıık Şarki ve, 
türkiller Prorramınm de 
vamı 

13.30/ 
1400 Müzik: KanııkProgram(Pl.) 

18.00 Prorram ve memleket sa 
at ayan 

18.03 Müzik : Fasal heyeti 
18.40 Müzik : Dans muziti (Pl.) 
19.00 Konuşma (iktisat saati) 
19.lS Müzik : Mozarbn muhte 

lif eserleri (Pi.) 
19.30 Memleket Saat Ayan , ve 

Ajans Haberleri 

19.4S Milıik: K1Aaik Türk muıiti 

20.15 
20.45 

21.00 
21.ıo 

21.35 
22.00 

22.30 

22.4S 

pro ....... ı 
Radyo razetesi 
Müzik : Muhtelif prkı ve 
türküler 
Ziraat takvimi 
Müzik : Oda muzikisi Mo 
zarbn eserlerinden 
Temsil 
Müzik : Radyo salon or 
kestrası ( Violonist Necip 
Aşkın ) 
Memleket saat ayan ve 
Ajana haberleri Ziraat , 
Esham - Tahvilit , Kam 
biyo-Nukut Borauı,(Fi)'at) 
Müzik : Radyo salon Or 
keatruı Prorramının De 
vamı 

22.55/ 
23.00 Yannki proıram ve kapa 

Dil 

i 1 an 
Seyhan Defterdarhğından : 

Mesahası Kıymeti 

Mahallesi Soka ta Cinsi Ada Parsel M.2 Ura K. 

Çmarh Paçça otlu Arsa 386 S6 70 21 00 

Karasoku Sinema geçidi > 190 30 50 100 00 

Ali dede Camii atik , 166 ıs 30 90 00 
Kurtuluş Yeni istasyon > S43 4 360 108 00 

> > > 543 6 290 78 00 
> > • 543 7 330 99 00 

Döıeme Tevfikbey > 24S 4 181 181 00 
> Hasan Çavuı > 245 7 65 65 00 

> Hasanca > 363 2 158 79 00 

> Tevfik bey > 367 12 24 12 00 

> Naci bey > 355 7 42 21 00 
> Rifat ~y > 363 4 2S6 192 00 
• Muhtar > 329 188 330 82 so 
> Hasançavuı > 330 s 186 186 00 

> Nuri efendi > 353 3 286 171 61 

> Hasan bey > 369 8 252 176 40 

> > > 369 l 327 228 90 

> • > 337 1 867 650 2S 

Yukarda evaafı yazılı 18 parca G1ayri menkulun mülkiyetleri pefin 
para ile 22-11-941 tarihinden itibaren 20 rün müddetle açık arbr· 
maya çıkanlmııbr. isteklilerin 12-12-941 tarihine müsadif Cama rü
nü saat 14 de Defterdarlıkta müteşekkil komisyonu mahsusuna ve ma• 
liimat almak isteyenlerin de her rün Millt Emlak Daireline mlracaat· 
an uan olunur. 25-30-S-10 13641 

ilan 
Elbise Diktirilecek 

OEVlET DEMIRYOLLARI 1. IHCI ~lETME Si Tll lUJA 
IOMISYONb REISUGINOEN : 

Muhammen bedeli 1102.SO lira olan Konya Talebe Pansiyonu tale· 
beleri için yahmz kumaflan idarece verilm~k üzere 80 takım elbise, 
41 palto ve 78 pijamanın maa harç dikimi açık eksiltmesine ittirAk 
eden taliplerin istenilen vesaiki ibraz edemediklerinden eksiltme on 
gün daha uzatdmıfhr. 

Ekailtme 13-12-941 Cumartesi aüni saat 10. da Adanada İflet· 
me Miidlrliltfl blnHuKla toplanacü komı.,,onca yapdacakbr. Muvak· 
kat teminat 165.38 liradır. Şartname ve mukavele projeleri Konya, 
Menin, Adana Gar ıefliklerine, komisyonumuza ve Koııya Talebe 
Pansiyonu Müdürlüjiine müracaatla bedelsiz olarak verilir. lateklilerin 
~41 yala Ticaret odası vuika11, nüfus cüzdanı, kanuni ikametrlh ve-
11kuı ve bu itteki ehliyetlerini rösterir vesaikiyle birlikte muayyen 
fiinde müracaatlan lhımdır. 13667 

O. DEMIRYOLLARI UMUM MOOORLOGOIDEI : 
1 - Devlet Demiryolları heaabına Avrupada tahsil ıörmek üze

re müsabaka ile (20) talebe alınacaktır. Bunlardan 10 u yilksek mi· 
hendiı mekteplerine miltebakiıi de mlhendiı mekteplerine (Tecbni
kum 'lara) ıönderilecektir. 

2 - Yflksek Milhendis mektepl~rine ıönderilecek talebe fen Juı 
mandan yetiımiı ve olıunlak diplomuinı almıı liıe mezunlan aruın· 
dan , (Technikum'lara) röntierilecelder de Sanat okulları mezunları 
arasmdan aeçilecektir. 

3 - Talebenin bir k11mı ( makin1. ) bir k11mı da ( elektrik ) 
bronıına aynlacaktar. Gerek yilbek Mdhendialik ve ıerek Mlhendiılik 
tahsiline talip olanlar hanri branıına ayrılmak iıtedikleriDi dilekçi. 
lerinde bildireceklerdir . 

4 - Mnıabaka ımtihanlarmı gireceklerin qatıdaki 1eraıti b9iz 
olmaları IAzımdır . 

a) Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinden olmak. 
b) Türk olmak. 
c) Bulqıcı haıtalıklarla maHil ol namak, ıathtı tam olmak. 
d) iyi ablak ve hal sahibi olmak. 
e) 18 YllflDI bitirmif, ~ 25 yqmı reçmemiı olmak. 

5 - Talipler 22 - 12 - 941 tarihine kadar , bir dilekçe ile 
qatıdaki Makamlara miracaat edeceklerdir. 

Ankara'da : Devlet Demiryolları ve limanları iıletme 
Umum Müdürlütü 

Haydarpaıa'da: 1. ltletme MildlrlüfGne 
Sirkeci'de: 9. lfletme Midilrliltlne 
Babkeıir'de: 3. ltletme Mildlrlltilne 
Kayseri'de : 4. qletme Müdirlütlne 
Malatya'da : 5. qletme Mildlrlltilne 
Adana'da 6. işletme Midilrliltlne 
Afyon' da : 7. qletme MidirllsOne 
lzmir'de : 8. qletme MüdlrlQilne 
Erzurum'da: 10. İfletmo Mldilrlltilne 

6 - Taliplerin~madde S - de zikrolunan Makamlara mlracaat 
ederek dilekçelerine iliftirecekleri:vesaik, · •milaabaka ıartları ve di· 
ter baaart hakkında kendilerine verilecek matbu iabnameye vukuf 
peyda cfJBeleri ve te,ebbilalerini ona 16re yapmalan luımdır . 

7 - lmb"han 14 - 1 - 942 tarihinde Anlıara'da Devlet Demir. 
yolları Cer dairesinde yapalacaktar. 

8 - Liae mezunlan liaelerde okunulan cebir. hendeae, miaelle· 
.. t, fızik. kimya, Tlrkçe ve ecnebi dilden San'at okulu:me:ıunlarıda 
aan'at okullaranda:okunulaa Riyaziye, fizik, kimya, Tlrkçe ve keza 
bir lisandan imtihan edilecektir • (8909) S-10 13670 
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Sayfa 4 TORKsôEO 

R. C. A. 
BRODWAY 

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

mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi REMO 
ABIDllPISA CADDESi NO : 42 - TELGRAF : REMO ADANA - TElEFON : 110 

• 
T. I ş Bankası 
&IOlll tuunl 11ea,1an 

iMi 111ram111 plim 
KFŞIDELER : 2 Şu6at, 4 May,., 3 Alrı•to•, 

2 llıincilefrln tarilalerlnde yapılır 

1141 lllr•••rı1er1 
1 Adet 2000 Liralık = 2,000 Lira 
3 .. 1000 .. 3,000 " 
2 " 

7~ .. = 1,500 .. 
3 " 500 .. 1,soo .. 

10 .. 2SO " 
2,500 " 

40 •• 100 ., 4,000 .. 
50 .. 50 " == 2.500 .. 

200 " 25 •• = 5,000 •• 
200 •• 1c " 

2,000 .. 
TllrklJ• I• llankaaına pa r a yabrmakla yalnıa 

para lalrlktlrml• ve faiz almıf olmaz, a yni 
zamanda talllnlzl d• deneml• olursunuz 

TORllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarih i : 1888 

s...,,..,..;: NJOJIOO.OOO T6rlı Liraı 

Şube ve ajana adedi : 265 

Zirai ve ticart tier aevi banka mumnelelet 

Pm-a lririktirenlere 29.800 lira ikramiye veriyor 

ilan 
SEYHAN Vill YETİ HUSUSi 

MUHASEBE MOOORLOGOHOEH 
1 - Vali konağı ıçm 

4.SOx667 ebadında havı 12 mi· 
lim uzunluğunda deve tüvü 

renginde yıkanmamış bir adet 
Isparta halısı açık eksiltme su
retiyle sabo alınacakbr. 

2 - Açık eksiltme 18/12/ 
941 Perşembe günü 1 O da 
Vilayet Daimi encümeninde 
yapılacaktır • 
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Nlltetçl ıczue 

ALI NASiBi ECZAHANESI 
Ya l cam i yanında 

5 Birinci Kanun 1Nl 

Ceyhan İcra Memurluğundan : 
Gayri meallal malların açlll artırma ııam matlde : ııı 

D. No : 941 - 380 
Tapunun I 

No. Tarihi Köyii Mevkii Cinıi Dönümü Hududu 
N111f tarla 464 Do. Mercin ve Kara.o, Ba. Veyıi

yeye giden yol, Ku. Ahmet ve Meh· 
Sahibi : Nuri oğlu Ali met Ali tarlaları, Gü. Şevkiye )Olu ile. 
izahat : Taktiri kiymct zaptında ve meı>aha krokiıine göre beher dönümü onar liradan nıafuun 

tutar bedeli 2320 lira taktir edilmiı olup bilmesahn kayıt vcçhile 464 dönüm ıuhur etmiı ve nııfı 
olan 232 dönüm satışa çıkarılmııtır . Dönüm muteberdir. 

25 9/ 11/935 Veyıiye .. 

4 4/933 Mercin kör civarı Tarla 't45 Şarkın kara mezar tankı, ıarben 
Nevruı iken kürt Yuıuf otlu Ômer 
tarlaıı, ıimalen Terlikli Hüeyio tar· 
lası, cenuben Hamit Bev kariyeıi ta· 

Sahibi : Nuri oğlu Ali rıkı ile Mahdut. 
izahat : Taktiri kiymet ıaptına ve mesaha krokisine göre beher dönümü on beter Jiradan tu

tarına 6675 lira kıymet taktir edilmiı ve bilmesaha 337 dlinüm :ı39 buçuk metre ıuhur etmiıtir. Hu
dudu veçhile satlığa çıkarılmııtır. 

Şubat/336 Mercin Hasan Ağa Tarla Şarkan 1ahibi mülk, garben tankı 
am, ıimalen sahibi mülk, cenuben 

Sahibi : Nuri oğlu Ali Battal ve Kara Zero tarla1iyle mahdut. 
lıahal : Taktiri ldymet zaptına ve mesaha krokisine nazaran cenup hududunda gösterilen Bat· 

tal ve Kara Zero tarlası bilahere borçluların murisi Nuri oğlu Aliye ferağ edilmekle bu hudut halen 
sahibi mülk olması lazımgelcliği ve bilmcsaha 300 dönüm zuhur etmiş ve beher dönümü onar liradan 
tutarı 3000 lira taktiri kiymet edilmiş olup dönümü muteberdir. 

300 

38 6 935 Şükrüye Kayık civarı Tarla 150 Doğusu 1ahibi senet, batısı Kel 
Mehmet tarlası, şimalen Ceyhan nehri 

Sahibi : Nuri oğlu Ali cenuben Bekirli yolu ile çevrili. 
lıahat : Taktiri kıymet zabıt varakasına göre hudutta tebeddül vuku bulmayıp beher dönümü 

dörder liradan tutarına 600 lira kiymet taktir edilmiı ve bilmeıaha 148 dönüm 771 buçuk metre zu-
hur etmiştir. Hududu veçhi le satııa çıkaJılmıftır. • 

42 6/935 Dikilitaı Tarla tamamı 135 Ooğuıu Şif, poyraıı sahibi senet 
batısı yol, ve nehri Ceyhan olup ifbu 
yoldan Ceyhan şifine kadar 400 hatve 

Sahibi : Nuri oğlu Ali olduğu, güneyi isa tarlaailc mahdut. 
izahat : Taktiri kiymet ıaptına ve mesaha krokiıine görü hududu haııraaı doğusu Şif, batıaı 

yol, ve nehri Ceyhan ve poyrazı sahibi aeneddenmif ise de halen poyrazı Adil Bey ve Jsmail Çavuı 
olup arada bir hendek olduıtu ve: güneyi lsa tarlası ve bu tarlayı yekdiğerinden tefrık eden Elma ıö· 
lü ve Cihan Bekirli yolu olduğu görülmüş ve bu tekilde kayde u}ğun olup beher dönümü ackiıer 
liradan tutarına 1080 lira kıymet taktir edilmiş ve hudut veçhile aatlığa çıkarılmıı bilmeıeha 109 dc1-
nüm 1385 metre ıuhur etmiftir. 
Artırmanın yapılacağı yer, 

gün, saat : Ceyhan icra daireıi 

1. inci artırma 27/12/941 cuma-

te memuriyetimize bildirmeleri ica· 
beder. Aksi halde haklan Tapu 
siciliyle sabit oldukça satış bede· 

le edilir. Böyle bir bedel elde edJi 
mezse ihale yapılmaz. Ve sabf ta• 
lehi düşer. 

erteıi saat 10 - 12, 2. nci ar- linin paylaşmasından hariç kalırlar. 
tırma 6/1/942 salı günü saat 10 • 

6 - Gayri menkul kendiaine 

12 kadar. 

1 - işbu gayri menkullerin 
artırma şartnamesi 4 12/941 tari · 
hinden itibaren 380 numara ile 
Ceyhan icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi 
için açıl< tır. ilanda yazılı olanlar· 
dan fazla malümat almak istiyen· 
ler, işbu şartnameye ve 941/380 
dosya numaraaiyle memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yu· 
karda yazılı kıymetin ° o7,5 ni,be
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3- ipotek sahibi alacaklılarla 
diter alakadarlann ve irtifak hak· 
ka sahiplerinin rayri menkul üze
rindeki haklannı hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialannı işbu 

ilin tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik· 

GRIPIN 
ile geçer 

" 
= il 
il 

" " " bu il Havaların serinlediği 

günlerde alacaQ'ıruz ilk .. 

4 - Gösterilen günde artırma· 
ya iştirak edenler artırma şartna· 
mesini okumuş ve lüzumlu malü· 
mat almış ve bunlan temamen ka· 
bul etmit ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa batrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak arhrma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 7 5 şini bnlmaz ve
ya satış istiyenin alacağına rüchanı 
olan diter alacaklılar bulunupta 
bedel bunlann o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklannın mecmu
undan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 10 gün daha 
temdit ve onuncu gün ayni 
saatte yapılacak artırmada be· 
deli satış istiyenin alacağına rüc· 
hani olan diğer alacaklılann o 
ıayıi menkul ile temin edilmiı a
lacaktan mecmuundan fazlaya çık· 
mak şartiyle, en çok artırana iha-

ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver· 
mezse ihale karan fesbolunarak 

kendisinden evvel en yüksek tek· 

lifle bulunan kimse arzetmiı oldu· 
ğu bedelle almata razı oluna ona 
razı olmaz, veya bulunmazsa he· 

men 10 gün müddetle artarmaya 

çakanlıp en çok arbrana ihale 

edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde bqden 
hesap olunacak faiz ve diter za. 
rarlar aynca hükme hacet kalmak· 
sızın memuriyetimizce abcldan tah 
sil olunur. Madde (133) 

4 parça tarlaD1n tamamı ve 
1 parçaıının nıafı yukarıda ıWe· 
rilen 27 /12 941 ve 611/942 tarih· 
terinde Ceyhan icra Memurlu~u 
odasında ifbu ilAn ve ıöıterilea 
artırma ıartnamesi daireeinde 
ıatılacatı ilin olunur. 

13669 

i LA N 
ADANA BElEOIYE RiYASETiNDEN : 

Belediye asri mezarlığına alınacak muhtelif cinı (S6.50) 
adet lahit tahtası açık eksiltmeye konulmuıtur. 

A ) Muhammen bedeli 1503 lira muvakkat teminab 112 
lira 72 kuruştur • 

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

C ) Eksiltme 23 - 12- 941 sala günü saat tS de 
belediye encümeni salonunda yapılacakbr. 

Ziraat Bankasında lcumt.• ve ihbanız taaanuf heiaplar.na en 
az 50 liruı bulun.....,. .....ae 4 defa çekilecek kur'a ile 

qatıdaki ,._ fite ikramiye daf*1acaldar. tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundurıııak olmalıdır. " j\' " 

isteklilerin teminat makbuzlarile birlikte rösterilen gün 
ve saatte Belediye encümeninde hazır bulunmalan ilin 

olunur. 4-8-19-19 13663 
4 Adet lOQG IJnlıkı 4000 Ura 
4 • 600 • 2000 .. 
' " 

250 .. 1000 ... 
40 " 

100 .. 4000 .. 
100 " 

50 .. SOQO " 120 .. 40 " 4800 .. 
160 .. 20 " 

3200 
" 

OfKKAT : Hesaplanndaki paralar bir sene içiıtde so 
linclan ~ diitnıiyenlere ikramiye çıktıtı takdirde yüzde 
20 fuluile verilecektir. 

Kunlar senede .\ defa, 11 - Eyhll, 11 Birincikinun, 
Mart ve 1 l Haziran tviblerinde çekilecektir. --

il 

" il 
Kalbi bozmadan, mide:ve böbrekleri 

yormadan ıstırapları dindirir. 
il il Lüzumunda giinde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız 

N her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. 

M 

" " " ve M 

" 1 ·• ... •· . ··~ ······•·•·•·•·•···············•· 1 

Alloae YI Ola 
prtıan 

Sene/ili ... 1400 Kr. 
1 Aylıfı . . . 125 • 

llAnlar ı,ın ldar•r • 
~ mUracaat etm elldlr ........ 

'1.,ÜRKSÖZÜ 
GONDeUl GAZETI! • ADANA 

Salai,1 11e Btı1nwlıarrlri 
FERiD CELAL GOVEN 

Umamf Neırlgat Mtlddrl 
MACiD &OçL.0 

BasıldıOt. yer : TORICSOZO Matbaası 


