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Londra : 5 (a. a.) - Royter 
ajansının siyasi yazan, Türkiyeye 

Bu Para l'le kahraman erlerı .. mı'ze alta aydan beri Amerikan silahla-
n gönderilditi hakkında ki habe-

1 ri mutalea ederek 1939 da Türki-

mu hte 111 f kışlık eşyalar alınacak \I ye ve Fransa ile fngiltere arasın· 
da imzalanan muahedeyi hatırlatı-

1 Ziraat ve Adliye Vellllıtl llar•lan 1 ,, 

MAHKUMLAR 
• VE ZiRAAT 

Dolaman çiftliği tam Bir devlet 
çiftliği haline getirilmektedir 

V 
aıinaton: 5 t a. a. ) - ~er 
Japon deleielerinin bu sabah 
Hale verecekleri vesika Japon 

ncfriyatından farklı değilse gö
rüımenin ktsa sürmesi ve diplo
matik münasebatın kesilmeıi müm
kündfir . 

(Gerisl 3 üncü 1&7facla) 
Kahraman askerlerimize kış· ------------------ --~------------------ Ankara : 5 (Türksöıü muha· 

birinden ) - Bir müddetten:beri 
Mutia 'nın Dalaman çiftlitinde 
mahkumlar için yapılmakta olan 
binaların inıaaıına devam olun· 
maktadır. 

Japon Ajansının Amerikan 
teklifleri hakkındaki neıriyatı Ja
pon cevabının diplomatik bir dil
le )'l&aldıfım gi>ıteriyor. Böylece 
her fey bitmiş demektir . Kana
ate göre, Japonya Halin verditi 
muhtırayı reddetmiştir .• Röıveltin 
Hindiçini hakkında sordu~u suale 
eğer Japonya buraya~asker gön
derilmesinin durduruldutunu söy
liyerek cevap verirse, inamlmıya
cak ve lüzumlu olduğunu söylene 
kabul edilmiyecektir . Japonya 
şerefle barıı)içinde yaıayabilir . 
Fakat bu ıulh emperyaliat emel
lerden sıyrılmış olmahdtr. Japon
ya ancak bu suretle lnıiliı. • A· 
merikan ekonomik tazyikinden 
kurtulabilir. 

Vqington : 5 ( a. a. ) - D. 
N. B. Ajınsandan: Vaıington Tay
miı ve Şikago Tribün gazeteleri 
ordu ve donanma Bat Kuman· 
danhklarının hazırladıklarına ait 
bir raporu neşretmiıterdir . 

Bu rapora göre , Amerika 
Almanya ve müttefiklerini eı.mek 
için Avrupayı bir kaç milyonluk 
bir kuvvet ıöndcrecektir. lki Ok· 
yanuıta Avrupa , Afrika \'e As· 
yada miıli görülmemiı topyekun 

bir harp olacaktır. Amerika kara 
kuvvetleri 1943 temmuı.unda Şi· 
mal Afrikaaından Avrupayı ıe

çecektir. 
Rapor , Mihveri ve Mihver 

itrılindeki yerleri , Vişi Franaa
sını, lapanya ve Portekiı.i düıman 
sanmaktadır • Rapor , Ruıyanm 
aıkerlik bakımından 1942 yılanda 
tasfiye olunacağını keıtirmekte 
ve ıu tavsiyelerde bulunmakta
dır : 

Sibiryadaki Ruı mfldafaa ıis· 
temi ile Matejya Yarım Adasının 
m6dafauı kuvvetlendirilmeli ve 
iktisadi harp yapılmalıdır . Japon 
adalarına hava hücumları yapıl· 
malı ve Çinde taarruza geçmeli· 
dir. 

Aakert projelerin ifıası Va· 
tinatonda heyecan uyandırmıf· 
tır. Mümessiller Mecliıinde ordu 
Genel Kurmay Baıkanınm ıorguya 
çekilmesi istenmiştir . 

DlkkeUer 

l'araaıar labdı 

giril•• tabaca. 
Bir lıaç pndenberi ı•-

liütdelıi bitin lararların 
6nünde elıme lı almalı için 
laallıın tehaciımiı ı6riilmelı
ı.dir • Y aptıfunıs talalıilıata 
ıtw• , faranlara ilatiyaçtan 
tlalaa fasla an oerilmelıı.Jir. 
Ve laallıı,. laer pn ihtiyacın 
dan fazla elımelı alma•ı 
lı~yliyeti de ıayri varit ol
tlafandan , alalıadarların 
6a Dasiyet üurinde du,ma· 
ıı el~smdir •anın~ • 

lık hediye alınması için Adana- ' 'fi 
hl arın para biriktirme faaliyeti 
hararetle devam etmektedir. Dün 
de bir kısam vatandaşlar teber
rularda bulundu . Bunlardan 40 
lira Hıdır Maıı, 20 Kadir Şefik , 
20 Horozoğ'lu kardeşler, 20 Meh· 
met Ali Çekmen ve Akalın , 15 
Hasan Hüseyin Akın , 15 Ahmet 
Gündüz . 15 Bekir Yalmaı , 10 
Osman Oğuı, 10 Emin Yılmaz , 
10 Mahmut Göıo~lu , 10 Abdur· 
rahman Tatlıcı , 10 Ziya Sargın , 
10 Hüınü Servi ve Kuddüs Dot
ru, 10 Mehmet Feyzi , lo Hulüsi 
Kötker, 10 Ali l~neci , 7 Jsmail 
Akçekiç, Mehmet Bostancı, Hıdır 
Efe, Mehmet Eniş,Mehmet Genç, 
Mehmet Canbolat , Hüseyin Po· 
lisçi, Hamit Oıman Savaş , Ziya 
Kolbay , Mehmet DemirdaQ' ve 
Aı.iz Yılmaz beşer lira vermiı· 
lerdir . Umumi yekun 49153 lira 
30 kuruıtur . Teberruat devam 
etmektedir . 

SOVYF.TLF.RE GôRF. 

Rostoftaki 
takip işi 

Matepye Karıan 
dün zaptedildi 

Ankara : 5 1 R.G,) - Sovyet 
ye lngiliz kaynaklarına göre Ros-

tof bölgesinde Sovyet takip ha· 

.. 
llbyadaJ/ngiliz kufJf.ltd/erinden biri 

rekata devam etmektedir. Ta2on 
rafun iıgaline dair henüz. bir işa
ret mevcut detildır. 

Almanların bu fehri terk et· 
mek mecburiyetinde kalacakları 
kuvvetli bir ihtimal olarak söy
lenebilir. Bu bölgelerde vaıiyete 
Sovyetler hakim bulunmaktadır. 
Di~er taraftan Kırımda da Sov · 
yetlerin Alman çenberini yardık· 
ları bildirilmektedir. 

Londra : 5 {a.a) - Mnskova 
<Gerllıl s iacll 1&7fada) 

ALMANLARA GÔRE 

Moskovaya 
yaklaşma 
Ilil•r 66'6elerJe 

•avaı deoam •diyor 
Ankara : 5 (R.G.) - Gelen 

baz.ı haberlere göre Almanlar, 
(Geri81 3 iacll l&)'facla) 

ı ı 

İ Yurdda Kış İ 
Diin Kozan muhabirinden 

ı .. " .................. "" ...... " .. " ...... ı 

aldığımız telgraftan anlıfıldıtına 
röre, Koıan civaranıda kar dütmüı· 
tür. Yukarıdalı.i reıim Ankara civa
rının bir kaç gün evvelki manzara· 
sanı göıtcriyor. 

1.18\'A'DA 

Om arlar 
bölgesinde 
kazançlar 

Ankara : 5 (R. G.) - Libya 
harekatında umumi durrunluk 
vardır. Her iki taraf da ıimdilik 

cenup harekata hakkında sükutu 
muhafaza ediyor. Hava faaliyeti 
Keniı:mikyısta olmaktadır. Mih· 
ver tayyareleı i Maraamatruh ve 
Sidi - Barını taraflarını bom· 
bardıman etmiıtir. 

Vqigton : 5 (a. a.) - Al· 
man baı kumandanlığı general 
Folmana Libyaya gönderilmiıtir. 

General Afrikadaki İtalyan kıta
lara arasında görülen maneviyat 
bozuklutunun sebeplerini arqtı· 
racaktır. İtalyanların kaçmalarını 
önlemek ve kitle haline teılim 

olmalarına mani olmak için idam 
ceuaı tatbik edilecektir. Bir 
1taıyan bava filoau lnrilialere 
teslim olmuttur. 

Berlin : S (a. ı.) - D. N. 
B. ajan11111n harp muhabiri, ıimal 
Afrika 'da yapılın muharebeler 
hakkında ıu tafailita vermelue
dir : 

Çöldeki harbin, kendiıine 
mahıus ıekil man&araları vardır. 
Baz.ı zamanlar oluyor ki düıman 
(iinlerce ıörfinmüyor, karıı ta· 
raf la her hanıi bir temastan çe· 
kiniyor ve derken birrfenbire 
beklenilmiyen bir yerde görfini· 
yor. Dütmınan bu tabiyesini pek 
çok kolaylquran çöl bölıeterinin 
ıenitlitidir. Bnnunla beraber tank-
larımız. dilfmanı bulmakta ve ı 

<0..WllAlll~) 

Bu inıaat öniimüı.deki tubat 
ayı sonlarına d<>tru bitecek, bunu 
mi1teıkip ı.iraat [iflerinde çahımı· 
ya sıhhi durumlara müsait, iki se· 
neden fazla mahkumiyeti bulunan 

400 mahküm Dalaman çiftlitine 
gönderilecektir. Müteakip yıllards 
bu teıkilit : daha çok geniıletile · 
rek cahftırılan mahkum miktara 
1200 ü bulacaktır. 

Adliye Vekilliti, Ziraat Ve· 
kfileti ile müttereken, Dalaman 
çiftlitinın tam bir devlet çiftliti 
haline ıetirilmesi için çılıtacak 
ve haıırlanıcak bir profrıma ıö 
re Türkiye'de mevcut. tahminen 
8000 mahkumun bu çiftlikte top-

lu bir halde , ı.iraat illerinde ça· 
lııtırılması mümkün olacaktır. 

BIJlll Millet 
MHUıtadı 

Ankara ·: S ( La ) - Blylk 

Millet Mecliıi bupnkü toplantı. 
sında deniı.altı sınıfa menıupları~ 

na verilecek zam ve tazminatlar 

hakkındaki baı.ı maddelerini de· 

tiftiren kanan layih111nın birinci 
m6z.akereaini yllpmıfbr. Meclia 
pazartesi rfinii toplanmak bere 

dıfalm11tır. 

IOR Da•••& 
Vaıinrton : S (a.a) - Ôdlnç 

verme ve kiralama kanununun 
Türkiye hakkında tatbilriıae karar 
vermezden önce Türk htlkdm•· 
tiyle iatipre edilmedi§i bildiril
mektedir. 

MUHTEKİR • • 
G 

aı.eteleri okuyunuı . Her giin , düne kadar biı.e yabancı rörllaen 
muhtekir ve ihtikar kelimelerini rörlrıflnüz . Helk araaında do· 
lafıoaz. . Şairin : 

Bir John bin ala dinle lıcbei ft161arJan . . • 
Söı.ii ribi, birer c Ah > teklinde bir diıiye muhtekirden ve ihti. 

Urdan bıhaedilditini duyacak11nız . . . Hakikaten çareıda , pazarda , 
eviniz.de buıünün en çok konutulan mevıuu, fU iki kelime içinde top
lanabilir : lhtikir ve muhtekir . . . 

Niçin ihtikar yapal11n ? Niçin ıkıam aabıh beraber yqadıtımıı 
bir vıtandq muhtekir olsun ? Dtınyaum bu çok karlfık rflnlerinde 
milyonlarca insan hakla veya hıksıı. bir aava utrunda birbirlerini bo
taı.larken, biı. h6r ve cennet yurdumuzda ifimiı.le, rflcümiizle , emni
yet ve kendi kudretimize pvenerek yqarken, içimizden bir vıtandq 
niçin muhtekir çamuriyle lekelenain ? Buna ıönl6mb ruı defil • • 
Fakat ne yapalım ki, inaanlır ancak ilk dofufUnda , kundakta ika 
birbirine mflıavidir. 

••• 
Muhtekir , 161at mlna11ndı bir mala deterinden f adaya aatandı 

kir temin edendir. Fakat bupnkft tekilde bu minlya iliye edecek 
va11flar çoktur. Muhtekire, doymak bilmeyen bir dev, iftabı ve han1 
ıönmeyen bir kurd, daha ileriye riderek ıoyguncu dahi diyebiliriz • 

Bir vatandq, ihtiUr ıuçiyle yakalanabilir . Hlkmii alıncaya k• 
dır onun hakkındı muhtekir diyemeyiı • Fakat bu auçu ıabit olar 
kanunlırımıı. ona llyik oldutu muhtekir dımıaaıaı buarH o ada• 
bizim nuarunııda en kısa if ıdeaiyle '< Hal > olur • _ •· a. • 
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Kırmızı Şua 
Harikaları 

G
üneş ziyası gibi beyaz ziya 
bir cam menşurdan çıkarken 

menekşe, mor, mavi, yeşil, 

san, turuncu ve kırmızıdan ibaret 
olan yedi renge ayrılır. Buna tayf 
yahut spektum deriz. Bu renkler 
dalga uzunluktan başka başka O· 

lan ziya şualarından hasıl olur. 

Güneş ziyasında bıı şualardan 
maada diğer ziya şuaları da var· 
dır. Bunlar da öteki şualar gibi 
hakiki şualardır. Bunlardan kırmı
zının dışında olanlara infra kırmı
zı ve menekşenin dışında olanlara 
ultra menekşe (viyole) ~şualar de
riz. 

Görünen şuaların dışında kalan 
ve görünmiyen şualar denilen bu 
şualar yakın zamanlarda keşf edil
miıtir. Ultra viyole şualar sihhat 
için pek faydalı şualar olup has· 
tanelerde bazı hastalıkların tedavi· 
sinde kullanılır. 

lnfra kırmızı şualar da sihhati
miz için pek faydalı şualar olmak 
Ja beraber, yakın zamanlarda bu 
şualardan başka türlü istifade yol· 
lan bulunmuştur. Adi ziya şuala· 
riyle fotokfaflan çekilemiyen bazı 
şeylerin fotoğrafları bu şualardan 

müteessir olan fotoğraf camlariyle 
iyice çekilebilir. 

Mesela, bir tayyareci, uzaktan 
rözle iyi görülemiyen eşyanın re· 
simlerini infra kırmızı fotoğraf 

camlariyle çekebilir. Bu camlarla 
karanlık bir odadaki sıcak cisim· 
lerin fotoğraflan çekilebilir. Hara· 
retten müteessir olmalarından do· 
layı, bu tototraf camlarının şase

leri buzlar arasında saklı tutulur. 

Yukarıda söylediğimiz iibi, 
gerek ultra viyole ve gerek infra 
kırmızı şualar tababette çok kıy
metlidir. Bunlar, romatizma teda· 
visinde faydalıdır. 

Pamuklu elbiselere nazaran 
yünlü elbiselerin veya karışık yün 
ve pamuk elbiselerin infra kırmızı 
şuaları daha iyi geçirdikleri anla· 
şılmışhr. 

Güneş banyosunun faydalı o · 
tuşu, bu şuaların cilde doğrudan 
dotruya tesir etmesindendir. 

Son zamanlarda bu şualardan 
başka yolda istifade edilmiştir. 

Bu ıualar vasıtasiyle 5000 senelik 

MEYVELERiN VE 
SEBZELERiN FIA Ti 
Dün şehrimiz sebze halinde 

piyasa şöyle idi : 
Elmanın kilosu 35 kuruş , 

armudun kilosu 40 kuruş , Trab· 
zon hurmasının kilosu 20 kuruş , 
muzun kilofu 60 kuruş , portaka
lın tanesi 3 kuruş , mandalinanın 
tanesi 2,5 kuruş , tatlı limonun 
tanesi 3 kuruş , ekşi limonun ta
nesi 2,5 kuruş , hambelisin kilosu 
15 kuruş , kamıbahann kilosu 20 
kuruş , pırasanın destesi 10 ku· 
ruş , taze soğanın kilosu 20 ku
ruş , kuru soğanın kilosu 12,5 
kuruş , patlıcanın tanesi 3 kuruş, 
domatesin kilosu 25 kuruş , ma
rulun takesi 5 kuruş , havucun 
kilosu 12,5 kuruş , lahananın ta· 
nesi 30 kuruş , patatesin kilosu 
12,5 kuruş ıspanağın demeti 7,5 
kuruş , kırmızı turpun demeti 1,5 
kuruş , beyaz turpun kilosu 12,5 
kuruş , terenin demeti 1,5 kuruş, 
nanenin demeti 1 kuruş , maydo· 
nozon demeti 2,5 kuruş , kabağın 
kilosu 20 kuruş , bal ve mantaş 
kabatının tanesi 25- 40 kuruş , 
yer elmasının kilosu 15 kuruş , 
çalı f asulyasının kilosu 35 kuruş , 
aYfC kadın fasuly11sının kilosu 35 
kuruş , barbunyanın kilosu 35 ku 
ruş , kulakasın kilosu 25 kuruş , 
salamora yaprağın kilosu 25 ku· 
ruı , baklanın kilosu 60 kurut , 
bezelyanın kilasu da 50 kuruştan 
sablmııbr. 

YAZAN ; 

P. P. 
vesikalar okunmuştur. Eski Mısır
lıların Britanya müzesinde mahfuz 
olan kıtabelerindeki yazılar sol
muş olduklarından dolayı okuna
mıyordu. 

Bu:vesikalann fotoğrafları inf
ra kırmızı şualardan müteessir o· 
lan camlara çekilmiş ve yazılar, 
güya koyu siyah mürekkeple ya· 
zılmış gibi görünmüştür. Bu fotoğ· 
raflardan birinin kopyası burada 
verilmiştir. 

Solmuş olan bu yazı nasıl o
luyor da görülüyor? Bir mürek· 
kep veya boyanın solması demek, 

bu mürekkep veya boyaya gelen 
güneş ziyasının kimyevi tesiriyle 

mürekkep veya boyaya renk ve
ren maddenin değişmesi demektir. 
Rengi kaçan mürekkep papirus 

veya kösele üzerinde görünmez 
olur. 

Mürekkep uçmaz, fakat ren· 
gi değişir; göze görünmez. lnfra 
kırmızı şualardan müteessir olan 
fotoğraf camlan, gözün görmedi· 
ği bu yazıyı görür, 

Burdur dolıuma 

kooperatifinde 

Burdur : 5 ( Türksözü muha· 
birinden ) - Dokumacılar koope 
ratifi son yaptığı umumi toplan· 

• tıda , kooperatif kanodan 'iki bin 
liranın Memleket hastahanesine 

yardım olmak üzere teberruuna 
karar vermiş ve parayı Vilayet 
emrine bankaya tevdi etmiştir . 

Yarın yapılacak 

Futbol maçları 

Yarın Adana stadyomunda 
saat 11,30 incirlik gençlik-Ada· 
na gençlik • saat 13,15 de Cey · 

han gençlik - 6ıncı Demir spor 
ve saat 15 de de ~ milli mensucat 

Malatya mensucat gençlik kuliip· 
leri karııtaşacaktır. 

A 
nneıi Babası gayet asil 
ve iyi bir aileye mensup
tu. Ailenin bir tek kızı 

olduğu için onun gozunun ıçıne 

bakıyorlar ve onu nadı bir taı 

bebek gibi biiyütüyorlardı. Zen· 
gin bir tüccar olan babası biricik 
kııi Lemanın bir söziinii iki et· 
miyordu; lisana karıı olan kabili
yeti, müzike olanından hiç de 
aıatı değildi. itte bu vesile onun 
Ulvi iie tanışmasına sebep oldu, 
frerler'de ilk ve orta tahsilini 
yapmış, sonra Galatasaraya geç
miş olan Ulvi iki tarafa da vası

ta olan eski bir akrabasının rica· 
sı üzerine Lemanların Eren'kö
yiindeki köyündeki kötküne git· 
mişti; Leman da yeni hocasını 

merakla bekliyordu, hele onun, 
giiıel ve terbiyeli bir genç oldu· 
ğunu öğrendiği zeman babasının 
boynuna sarılmış esen ne iyisin 
babacığım kızına hem bir hoca 
tutuyorsun hem de onun bir gii· 
nünü geçirecek bir oyuncak alı· 
yorsun > demiıti; kısa bir taışn

madan sonra Ulvi önde ciddi, 
Leman arkada oynayarak ders 
yapmağa karar verdikleri kiitüp
hane salonuna girmiflerdi. lık 
derı çok ciddi ge\~mif yalnız 
ayrılırken Ulvi Lemana <Lisan 
kabiliyetiniz çok büyük, pek ça· 
buk ilerleyecetiu der gibi bir 
kompliman savurmuş ve Leman 
da buna yanaklarını çukurtaıtıra 
bir tebeaaümle cevap vermiıti. 

TORKSOZO 

'i ·· HAB RLER 
Makara stoku 
yapan adam 

Memleketimizden 
mal talepleri 

Yakayı ele verdi 
Hurdavatçılık }'apan Seyit Şe

rif oğlu Hakkı Kınay miiıterileri
ne makara vermediğinden halk 
tarafından hükumete ihbar edil
miı ve :zabıta memurları tarafın· 
dan yapılan araştırma sonunda 
mağazadan 1461 adet iplik 
makarası çıkmıştır. 

Bunun üzerine H1tkkı dükka· 
nında mal bulunduğu halde sat· 
mamaktan suçlu olarak C. M. u
mumiliğine verilmiştir . 

Yerli M. Pazarına 
gelen eıyalar 

Haber aldığımıza göre pek 
yakında şehrimiz Sümerbank Yer· 
li Mallar Pazarına çok miktarda 
Pazen , Patiska , Divitin , jorjet 
ve yolJu ketenle çülaki gibi yünlü 
ve pamuklu kumaşlar geliyor. Bu 
mallar merkezden yola çıkmıştır. 

Pamuk çllfdl 
tevziatı 

Öğrendiğimize göre Ziraat 
Vekaletinin emirleriyle lzmirden 
Adanaya akala pamuk çiğidi sev
kiyatına bugünlerde başlanacak

tır . Bedeli mukabilinde bu çiğit 

ten çitçimize kanunevelin onbeşin· 
den itibaren Adana çifçi birliği 
tarafından tevziine başlanacaktır, 

Mehmet Sabuncunun 
deiettli yardımı 

Tüccardan Mehmet Sabuncu 
Cümhuriyet okulundaki yoksul 
on çocuğa elbise , ayakkabı ve 
pamuklu vermiştir. 

Çukurova hara•ı 
lcaJttonmJa bir tayin 
Çukurova harasında açık bu 

lunan 20 lira maaşlı ayniyat me
murluğuna mahallince açılan mü
sabaka imtihanında muvaffak o
lan Şiikrü Perk 15 lira maaşla ve 
iicretten maaşa nakil surP.tiyle ta· 
yin edilmiıtır. 

Bol miktarda 
halılı geldi 

Diln şehrimize Karataş dal 
yanından bol miktarda balık gel
miı ve piyasada kilosu 10 kurut· 
tan 30 kuruıa kadar satılmııtır. 

: ........................ : 
i Konferans i 
ı ı 
ı Cemiyetimiz namına ter ı 
ı tip edilen " Do~um hadiseleri ı 
ı düşükler, düşürmeler » metı· ı 
ı zulu konferans 6-12-941 ı 
ı Cumartesi günü saat I 5 de ı 
ı Halkefli salonunda verilecek. ı 
ı tir . ı 
ı Bilhassa bugün ve yarının ı 
ı anneleri için çok faydalı ve ı 
ı Cümhuriyet hükumetimizin nü·ı 
ı /us .siyasetile .11akından al<ika· ı 
ı lr bulunan bu kon/ er ansı sayın ı 
ı bayanlarımızla genç kızlanmı ı 
ı zın dinlemeleri rica olunur. ı 

ı Yardımsevenler ı 
ı Cemiyeti ı .......................... 

Okullar araıı 
ıatbol maçları 
Bugün 1 Adana stadyomunda 

mektepler arası futbol teşvik mü
sabakalarının .ikinci. haftası başlı
yacak ve saat 2,30 da Ticaret li
sesi ile erkek lisesi takımları kar · 
şılaşacaktır. 

Kadirlide parti 
heyeti aeçimi 

Kadirli : 5 ( Türksözü muha
birinden ) - Kazamızda ocak 
kongreler sırasiyle devam etmiş 
ve nihayet kaza kongresi ile ni· 
hayete ermiştir. 

intihap neticesi olarak kaza 
idare heyeti reisliğine Mehmet 
Sayğıh azalıklara da Sadi Erdo
ğan , Bekir Ergüven , Hüseyin 
Sözer , Mehmet Balcı , lbrahim 
Savrun ve Hakkı Saygılı seçilmiş
lerdir . 

Bir kadın bıçaklandı 
Cumılli :oğlu Mehmet Fehmi 

adındaki birisi ,. Meryeme sarkıntı· 
lık ettiğinden kadın a~zını boz.-

muş , bunun iiıerine kızan Fehmi 
Meryemi bıçakla yaralayıp lcaç
mağa teşebbüs etmiıse de yaka-

lanıp Adliyeye teslim edilmiştir. 

Oç Günlük Hikaye 

Acı Hatıra 
Günler geçtikçe arkadaşlık· 

tarı ilerliyor ve hatta ders ara· 
larında Beyoğlunda buluıuyorlar 

ve yağmur altında, çamurlu kal· 
dırımlarda kol kola geziyorlardı. 

Bu kol kola geımeler pek yakın
da sinemalarda, lokantalarda baş-

başa olmağa başlamııtı. Nihayet 
bir gün kararlarını verdiler. Ul · 
vi •> zaman Hukuk talebesiydi, 
gidecekti Lemanı t0abasından it
tiyecekti, eQ"er babası buna raıı 
olmazsa kaçacaklardı. 

Hanımının biitün yalvarmala· 
rına ve kızı Lemanın bütiin teh · 
ditlerine rağmen Ihsan Bey, uı . 
vinin teklifini reddetti ve ona bir 
daha evlerine ayak basmama-

sını söyledi. Ulvi evden çıkar
ken Leman da pardösüsünü al
mış ve Ulvinin kolunda, henüı 
daha~ güneş batarken bir daha 

dönmiyeceğine yeminler ederek 
Erenköyünün asvalt yollarıddan 

Çeviren: Suad Baydur 

uzaklaşmıştı. 

Ulvınin küçük bir evi vardı, 
orada oturuyordu ve babasından 
kalan mirasla ha)-'atıııı kazanın· 

caya kadar geçinmeğe uğra~ıyor
du. Ulvi. işte Lemanı buraya ge 
tirmiıti; saatlerden beri ilk defa 

bu ev onlara gülüyordu. Gittik
leri miistakbel kocaııının akraba
ları onları ıert ve kaba karşıla 

mışlar ve başlarından biiyiik iş· 

)ere kalkıştıklarını ve hiç bir yar
dımda bulunamayacaklarını söy-

lemiılerdi. Yorgun ve sessiz di· 
vanın: iizerine baıbaıa uzandılar; 
o zaman rüzgir dışarıda uğuldu· 

yor ve onların saadetini kutlula· 
yor, sanki flarmonik bir orkeıt· 

raya benziyordu. Gençtiler; Ulvi 
23 Leman 17 yaşında idi; çalııa
rak pek ali para kazanabilirdi
ler; fakat buna da lüzum yoktu; 

çiinkii Ulvinin ta1D onları üç 
ıene idare edebilecek kadar 

İstanbul : 5 (TürksÖ7.Ü muha · 
birinden ) - ltaıyadan şehrimize 
bir ticaret heyeti gelmiştir. Ht:· 
yet, piyasada araştırmalar yap· 
mektadır .• . Ôğrendi~imize ~göre , 
ltalyaular, mcmleketimizdrn ham 
madde ve erzak almak istemek· 
te, buna. karşılık da bize iclhalat 
eşyası vermeği teklif etmektedir· 
ler . 

Diğer taraftan lsveçliler de 
memleketimize demir ve demır· 

den mamul eşya teklifinde bulun· 
muşlardır . Ancak lıveçe giden 
yolların uzaklığı, karışıldığı, hu· 
susi taka"la da olsa lsveçle ticari 
miinasebetin idamesine el vermi
yecek gibi görülmektedir. 

lsviçre ile memleketimize kam 
yon ve otobüs vermeği, mukabi
linde ham madde almağı teklif 
etmektedir . 

Her üç memleket de, teklif· 
!erini hususi takasa istinat ettir· 
mektedirler . 

Bir müddet evvel Alman}&· 
dan şehrimize gelip buradan An· 
karaya giden Alman ticaret heye 
ti Alman idhalat ve ihracat bir
likleri reisi doktor Rumphun bıt$ · 
kan lığında : olmak üzere Ankara· 
dan şehrimize dönmüştür. Heyet 
tekrar Ankaraya dönecektir. Is. 
tanbul mıntaka ticaret müdürü 
Necmeddin de bu akşam Anka· 
raya gidecektir. 

Ticaret ,vekaleti Ticaret ofisi 
umum müdürü Ahmet Cemil Conk 
un baıkanlığındaki Türk Ticaret 
heyeti , yarın Berline miitevechi · 
hen şehrimizden ayrılacaktır. 

Voleybol maçı 

Yarın saat 14,30 da öğretmen 
okulu sahasında hakem Halis Kad 
rinin idaresinde 'öğretmen okulu 
ile Ziraat lisesi voleybol maçına 
devam edecektir. 

TÜRK TARiH 
KURUMU iÇTiMAI 
Ankara : 5 (Türksözü muha · 

birinden) - Türk tarih 1'.urumu 
umumi toplantısı yarın (bugün) 
dil tarih fakültesinde yapılacak 
tır. Fuat Köprülü bu içtimada 
bir könuıma yapacaktır. 

daha parası vardı; halbuki eğer 
bir mani olmazsa Ulvi bir sene 
sonra diplomasını alacaktı, iıte 

bunlarla hayallerini yorarak daha 
ilk akşam hayat ile mücadele 
etmeğe karar verdiler. Bir sene 
masrafa ilave olunan çorap, ruj, 
ve sinema paraları ile geçti, hu 
zaman zarfında hem paraları bit
miş hem de kocası diplomasını 

almıştı, böylelikle kaybolan bir 
ciheti diğer taraftan kazanılan bi 
riyle kapatıyordular. 

Kücasının baroda avukat ta· 
yin edildiği gün saadetleri, bir 
kat daha artıyordu. Bu mes'ut 
günü evlerinde sessiz fak at şen 

olarak kutluladılar. Bu saadet 
belki hayatlarının sonuna kadar 
d~vam edecekti, eğer, evet eğer 
o uğursuz. meş'um hadise olma
saydı : 

<Gayet iyi hatırlıyordu; Ulvi 
o zaman daha ilk terfisini gör· 
müştü; odalarında artık iki değil 

üç kayrola vardı Nejdet, kiiçük 
Nejdet, ne annesinin ne de baba· 
sının çocukluklarında olduğu gi
bi yaramaz değildi, hiç ağlamı
yor hiç kimseyi rahatsız etmi· 
yordu. Bütün arkadaşlarının da· 
vet edildiği bir balo, bayram 
miinasebetiyle veriliyordu. Leman 
da Ulvi de arkadaılarının yanla
rında mahcub olmamayı bir bir
lerine bahane addederek gitmeyi 
~stiyorlardı, 

- Arkası var -
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GUNUN iZL E Rt 

Balkevladalll 
lototral sergisi . 

1 stanbulun tanınmış fotoğrafha 

nelerinden birisinın Halkevi 
miıde bir sergi açacağını habe 
alınca ha.> fi sevinmiıtik . Zira A· 
dana gibi sanat hareketleri - M 
alesef - tamamen uyuıuk ve du 
gun bir muhitte açılacak bir fo. 
toğraf sergisi dahi bir hadise teş 
kil eder. 

Dün sergiyi gezdik . Burada 
teıhir edilen eserler lbizi büyük 
bir inkisara uR-rattı ... - Halkevinde 
açılan bir fotoğraf sergisinde biz 
fotoğrafçılık Güzel Sanatların bir 
şubesi haline sokan hareketli • 
canlı resimler bulacağımızı ümid 
ediyordu~. Halbuki karşımıza ha· 
kikaten; üzerinde uğraşılmıı bir 
çok fotoğraflar olmakla beraber 
sanat bakımından , mcselA bir a
matörün çektiği bir muvaffak ol
muş peyzajektör dahi kıymeti 

olmayan_bir sürü fotoğraf çıktı . 
O zaman serginin . bir sanat meş
heri olmaktan ziyade ticari reklim 
mahiyetinde olduğunu anladık • 
Pmf esyonel bir müessesenin bu 
şekilde hareket etmesini bir de· 
receye lcadar mazur görebilirdilı: . 

Eğer hiç olmazsa bir kaç tane 
Je sanal eseri gösterse idi . 

* * • 
Sergide teşhir edilen resim· 

leri bir tarafa bırakarak asıl der
dimize gelelim ... 

Halkevi gibi bir kültür oca· 
ğında gönül daima nümune ola
cak şeyler:görmek ister. Halbuki 
teşhir edilen resimlerin bir kıımı 
masaların üzerine konmuş , bir 
kısmı ise sandalyelerin iizerinc 
yerleştirilmişti . 

Bir sanat sergisi hakkında 
halkımıza eğer bu şekilde fikir 
verecek olursak bu , her halde 
ileriye değil , geriye atılmış bir 
adım olur . 

Halkevinde açılacak bir sergi 
velevki sergiyi açan :Halkevi ol· 
mısın - Daima :Halkevinin hik
meti vücudiy!e mütenasip olma
lıdır . 

iki sene evvel eski Halkevi 
binasında açılan fotofraf ve resim 
sergisini görenlerin yapacakları 

biı mukayese her halde bugiinkü 
serginin aleyhine olacaktır. 

Bu serginin noksanlarından 
duyduğumuz teeasürii ancak .. önü
müzde1'.i ay içerisinde Halkevi 
tarafından açılacalc resim ve fo. 
toğraf sergisinin yine eskiden ol· 
duğu gibi tam ve mükemmel ola
cağını diiıünmekle gideriyoruz. 

Fotoiralçı 

T0RKIYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

Cumartesi 6.12.941 

7.30 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

7.33 Müzik : Hafif Program 
(Pi.) 

7.45 AJANS haberleri 

8.00/ 
8.45 Müzik : Ser fonik parç.I) 

lar (Pi) 

J 3.30 Program ve memleket sa 
at ayarı 

13.33 Müzik : Karışık şarkılar ve 
türküler 

13.45 Ajans Haberleri 

14.00 Müzik : karışık Şarkı ve 
türkiiler Programının de 
va mı 

14.30 Ankara sonbahar at yanı 

tarının tahminleri 

14.40 Müzik Riyaseticumhur 
bandosu 

15.30 Müzik : Riyaselicumhur fi 
!armonik orkestrasının kon 
seri 

18 00 Proi'ram ve memleket sa 
at ayan 

18.03 Müzik~ Çifte Fasıl 

18.40 Müzik : Radyo her telden 



m 
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SiYASi.,. ASKERi 
GÔRÜŞLER.,. 

MÔTALEALAR 

Ankara RaJgo Gaetul 

UUll tar .. a .... il•••···· 
J•ponyanın poliıilı taarraaa 

PoloDJ• il• Rueya 
araeındald anlafma 

ROMEM KABlNESINDE 
DEô/Ş/KLlKLER YAPILDI 

H....,... 
Uıak Şark meaeleıi pnün 

mevzuuna tefki1 etmekt9dir. Eter 
bugün J•pon cevabını, Amerika 
kabul etmezse ıiyali mlnasebat 
kesilecektir. 

Avrupadaki politikaya J•· 
ponyanın ne kadar aya~ uydu~· 
duldarı baklunda 111 masal ven· 
lebUir : Şimdi Japonya uz.ak do· 
tuda bir konferanı toplamaftır · 

Gelen bır habere ıöre, Çin 
tayyare meydanlarının kullanıl· 
maa için lnfiltere ile Çin araım· 
da bir anlqma yapıhnaktadır. 
Aakert mahfillerın söyleditine 
ıöre, Japon bava bvvetleri z~i_f· 
tir. japonyanın Siyama polita.k 
bir taarruz yaptıta da söylenı· 
yor. 

Uzak Dofudaki Mihver f aa· 
Uyetinden 10nra Avrupadaki Mih· 
ver faaliyeti de nazarı dikkatini 
celbediyor. Şimdi Almanya Fran· 
MDlD berine pek dGımlftlr. 

Romen radyosunun bir ha· 
berine ıöre, Laval Berlinde bek· 
ıem1ektedir. Romen radyosu bu 
haberi ihtiyat kaydiyle vermif 
bulanmaktadır . 

••• 
Polonya Bqvekili Skor1ki ile 

Stalin ar•mda Moakovada b:r 
anlepaa 1.,...... bildirilmek· 
tedir. Sovyetler ve •. Polonyablar 
tam safer kuanılmcaya kadar 
çarpJPcak 9 e iki hikOmet bir· 
birine askerf yardımda balan· 
cakhr • 

Gelen difer malOmata ıöıe, 
Raıyada bqin iç tlmeD Polon· 
ya atbri ile bir buçuk milyon 
Polonyalı livil vardır. 

• • • 
Romanya kabinesinde nazır· 

tar ara11nda baaı detiflldilder ol

mafbar • 
••• 

Bir habere ı6re, Hahefistan· 
da lnaWz!menfaatleri temin edilir 
edilme& İnamaler Habeıiıtandan 
çeldlecfktir • Falıat Habefistanda 
balunaa 11.ıı ltatyanlar da bura· 
dan•ayrllacakhr. Eaaaen haradaki 
ltaly~n 1ıvilleri lnıiliz himayeıinde 
idi . ÇOnkl y...ılıerin hıtikam hiı· 
teri ........... ,. 

... ork.atraa 
19.00 Konqma : (Kahramanlar 

uati) 
19• ıs Müzik : Radyo Her telden 

danı oıkestrm propaa 
nm devamı 

19.30 Memleket Saat Ayan , ve 
Ajans Haberleri 

19.45 Serbeıt 10 dakika 
19.SS Müaik : Karqak prkı ve 

tGıkiler 
20.15 RadJo pzetesi 
20A5 Miz1k : Oyaa havalan 
21.00 Zirut .... 
21.ı o lllzlk : Dinleyici istek 

leri 
21.4S Konupa ( Ganün mes'e 

leleri ) 
22.00 Mii&ik : R.dJO salon or 

kestruı ( VloıoaWi Necip 
Afbn) 

22.30 Meln'ekd mt ayan ve 
Al- ~ Ziraat ' 
Esham - TabviW , Kam 
blyo-Nu\Ut Bonuı,(Fiyat) 

22.45 M6zik : Rlıdyo aalon Or 
keltnla Propamunn De 

Pet en-Göring 
paktı esaslan 
D6rt maılJelüc anlaıma 

• .,,.,,,,., nelerdir ? 

Dlgol, Vltl ......... 
ltllam ıdlror 

Londra : S ( A.A. ) - Roy· 
ter : Peten - Göring anlqması 
nın esas şartlan 7unlardır : 

1 - Fransız şimal Afrikası 
ve Fransız batı Afrikası ayn iki 
bölge olacakbr . 

2 - Ubya seferi dolayısiyle 
Alman ihtiyaçlannın çok acele bu· 
lundutu ıimal Afn'kasında Alman· 
ya Fran11z Filosunun yardımım at: 
madan kendi kuvvetile iıteditı 

biitün hava ve deniz üslerini 
alacak. 

3 - Batı Afrikası Fransız -
lspanyol müdafaa bölgesi sayala· 
cak , Fransız - lspanyol kuv· 
ve.ilerine Alman harp malzemesi 
verilecek ve belki de ayni zaman 
da gizli Alman askeri yardımı 
yapalacakbr. 

4 - ~r11lık olmak üzere 
Viıiye bir miktar Fransız harp 
esiri iade olunacaktır . lııal mas· 
raftan bir miktar azaltıJacakbr. 

Londra : 5 ( A.A. ) - Ge
neral Oögol Fran11z milletine hi· 
tap ederek , Viıi liderlerini iha· 
netle itham etmiı ve Peten - Gö
rina- ı&üfmesinden sonra bu li· 
derlerin fimal Afrikası kapelanm 
nazilere açacaklannı söylemiftir. .. .,....... . ... 

( Birinci aayf adan artan ) 
radyosu, Pravda gazetesi muhabi· 
rinin cephe dwumu hakkındaki 
bir yuıamı yaymlfbr. 

Prevda muhabiri yaa181Dda eli. 
yor ki: 

••Moakova yolu ilzerindeki bl · 
tfln esulı iıtıkametlerde toplan· 
m11 olan bilyük Alman kuvvetle· 
ri, aittikçe daha ziyade faaliyette 
bulunmakta ve Mojıiak ve Malo· 
yaroslavetz istikametlerinde taar · 
ru&lara kalkmaktadır . Ba iıtika
metlerde, blyük Alman tankların· 
dan milrekkep kollar, arkasında 
piyadeler oldufu halde ileri atıl· 
mıılardır.,, 

M0tkov(radyoau, nefriyatına 
töyle devam etmiftir : 

.. MOlkova nehri kıyısında dar 
bir kesimde, kuvvetli bir tank ko
lanun yardımı ile iki dlfman ti· 
menı tanaıa iftirak etmiftlr. Ak 
pma dotru, dGpaaa , blylk fO· 
1e üzerinde bulanan bir k6yl lf 
ıate muvaffak olmqtar. 

Mojai'k istikametinde, d(lfman 
tank kollarının cK> rumuiyle bil· 
dirilen bir k6ye kadar hatlarımıza 
ıirmelerine ratmea , kıtalarımaz 
iiç k6yl ıeri alanflard11. Fakat 
0 •umandan beri vuiyet daha .. 
ı.iyade fenalqmlfbr. 

Sovyet kıtalan. Klin ve St•· 
lionohonk istikametlerinde taar· 
ruza"pçmiıter ve bir:miktar k6 
y1 İeri almıtlardır. Dltman Sov· 
yet llvarisinin ve taaldanmn bas 
kıli altında bebya dotru ıerile· 
mektedir. __ ......... 

( Biriad Ayladan artan ) 

Moakovaya biraz baha yaklapnlf • 
l•dır • Moakova yeniden bom
bardıman edilmiıtir. Şehirde in· 
AD kaybının blyflk oldutuaa İfa· 
ret edilmektedir. Diter b6l1eler· 
de Almanların yeni taarruz haar 
bklanaa bqladıkları bildiriliyor· 

Berlin : 5 (a.a)- Alman teb· 
lili : Dolu cepllelinde dlpıaaın 
yeni blcamlan Mim kalmıftır. 
Leaillırad da =alkeri &lemi alan 
hedefler bombalanarak yanıanlar 
çıkarılmlflır • Blyük hava hlcum 
lan yapbk. Boltevikler aflr byap 
lar vereli. 

ı ........................ ı 
İRUI BAIANÇLAmJ 
ı ı 
ı Londra : il ( a.a ) - ı 

ı' Sblllno'nun yakınlarında i 
ı ve Roatof'un babaında 
ı bulunan it.iyen ve• M•
ı car kltaları pUekUrtUI· 
ı mu,ıur. ı 
ı Bu kdalar karmak•· ı 
ı n•ık : halde çeklllJorlar. ı 
ı Burada etrateJlk •hemi· ı 
ı yeti olan bir çok tepe 11• ı 
ı rl alınmlfllr. ı 

ı ........................ ı 

AMERİllN TAYYARE 
EIOOSTRiSlllN VERiMi 
Vaşington : 5 ( A.A. ) -

Tayyare ticaret odamnın Juitt 
Amerikan tayyare endistrisinin 
gelecek yaldan önce senede elli 
bin tayyare yapabilecek bir hale 
gelecetini söylemiftir . 

Libyada 
(Geıfll s thaei .,, ... , 

onu her nerede yakalayıp aleti 
albna almıya muvaffak olursa 
kendisine kaçabilecek imklnı ver· 
memektedir. Tam iki giln tank-
larımı& loıilizlerin pefine dif • 
mektedir. Gece kendilerini gö 
remi)orduk. Fakat ikinci aOnln 
sabahı, kendilerine gösterilen 
muharebe ni&amı alan tanklan· 
mız yıpbklan hir kaç yan hare· 
ketiyle lnıilizleri çevirmete mu· 
vaffak olmutlardar. Artık lnııliz· 
ler için ya teslim olmak veya 
10n ukere kadar ölmekten hafit• 
çare kalmıyordu. Yftlnıx lnıiliz 
kuvvetlerine meuıap ve dotuda 
uzak bir noktada harekat yapan 
bazı hafif unsurlar kaçmata mu· 
vaffak olmuşlardtr. 

Şafak vMU blıtta..,..,-. 
... 1 ... ........ ...,.,... ... 

rekkep blylk bir kitle prdlk. 
lntilillerin sotaktan ıiddetle mi· 
teeait olduklMı anlafahyordu. 
G6zlerinde yoraunluk ve bitkin· 
lik eserleri okunuyordu. Bu esir
ler uaanda mıiliz imparatorlu· 
tunun blltün yarbımcılan vardı . 
Bunlar uzun çehreli, tath ybHi 
ve kara sakallı Hintliler, cenup 
Afrika askerleri, zenciler. Yeni 
Zelandahlar, AvustaralyahlardJ. 
Aynca yanlarında Avrupa'da 
matlup olan difman ordulano 
dau kaçan aıkerlerdea para ile 
tatulmuı adamlarda vardı. 

Kahire : S (a. a.) - Elkada· 
ya olan Mihver hlcumlara pÜI· 
klrtllmif ve bir k .. m toprak 
ahnmlfbr. Omarlar bölreliade 
seirler. 50 top alınmlfbr. 

..._...... bltlllJetl 
•• ıdıllatl 

(B.,ı I laol U7/ad•) 

yor, ve ıunlan illve ediyor: •Ea 
kuanbk ıibi r6riinen zamanlarda 
Franaz matlObiyetine rataıen bu 
muahedenin .hükümlerine, Türki· 
yenin ceaareUe tam riayet ettifini 
ln,utere ula unutmayac:akbr. 
Tiirkiyenin kendini müdafaa et· 
mek kabiliyetine ve azmine daima 
lnpterede itimad vardır. lnpte· 
re, Türkiyeye bu mabaclla sillb 
vermek için devamlı bir surette 
elinden geleni yapm1fbr. 

Bundan dolayı kiralama ve 
6clünç verme kanununa t6fe, Tiir· 
kiyeye harp malzemeli poderi· 
lecetine dair C)lan haber Londra· 
da derin memnuniyetle kaqdan· 
IDlfbr. 

ÇIFÇI llRUllB: 
Ziraat Veklleti tanhndaa 

Aduaya lzmir mmbkuMan Aka
la pamuk çiti<li getin1mesi teker· 
rlr etmiı olduj'undan bedeli mu· 
kabilinde bu çitftten almak isti· 
yen çiftçimizin mal4mat almak ve 
kayat olmak üzere 15-12-941 
Birinci Ununa kadar mGracaat 
etmeleri ehemmiyetle rica olunur· 

5-6-7 13'67 

TORKSOZO 

Türkiyenin 
bir tavassutu 
Vışi : 5 ( A.A. ) - D.N.B. 

Resmi bir kaynaktan öfrenildijine 
göre , Fransa ile Irak aruında 

diplomatik münasebetler kesildik· 
ten sonra , Türkiye hük6meti 
Fransanın Iraktaki ve frakın Fran· 
sadaki menfaatlerini himaye etme· 
yi kabul etmiftir . 

iyi haber alan mahfillerden 
bildirilditine göre , Fransa ile 
lran arU1ndaki diplomatik müna· 
sebetler meselesi henüz bahis 
mevzuu delilse de Fransa ile 
diplomatik münasebeti kesmesi 
için Britanyanın lranı zorlıyacatı 
çoktan bekleniyor. 

T.B.KarDl•Merlla , ......... . 
ı 942 yıl kurban bayramında, 

Türk Hava Kurumu Mersin fQbe· 
ıine , Mersin ve köylerinden ve
rilecek ve bayramın birinci aii· 
nünden yedinci günü akf81Dma 
kadar toplanacak koyun ve keçi 
derileri yq olarak satılmak üzere 
beher tanesi için tahmin edilen 
fiyatla müzadeye konulmuftur . 
Taliplerin prtnameyi görmek üze-
re kuruma müracaattan. 13704 

'l'lrll .. wall.,..• . •..• , ......... . 
DEBi Sll-1 

Kurban bayraımnda toplana· 
cak deriler , 1 inci kinunun 23 
üncii sah günü saat (15) de ihale 
edilecektir . isteklilerin o autta 
tubemize ıelmeleri. 6-14 13705 

IWISAU ICQ Dl-
• 
• 

Gayri ınMlıal mallann afllı 
artırma Wtnr madde: latJ 

D. Ro. M1·7 
Açık artbrma ile paraya çev· 

rilecek gayri menkulün ne oldu· 
tu : 95 d6nüm tarla 

Gayrimenkulün bulundutu mev· 
ki, mahallesi aokatı numarası : 
ToPÇ!l köyü çallh yer 

· Takdir olunan kly•t: Beher 
dönilmü için 18 lira 

Arttırmamn yapdacatı yer, 
fÜn, saat : 20-12-941 Cum•r
telİ S. 10 ve Sl-12-Hl S. 10 
Çarfamba .UnCi Karaiub icra da· 
iresinde. 

1 - liba pyri menkullerin 
arbrma prtnameli 1/12/9'1 tari· 
binden itibaren 94ın numara ile 
KaraiHla icra dahuinin muayyen 
numaruuada hetkesin g6rebilmesi 
için açıkbr. banda yazıla olanlar· 
dan fazla mahlmat almak istiyen· 
ler, itbu prtnameye ve 941/7 
doqa numaruiyle memuriyetlmize 
müracaat etmelidir. 

2 - ~ıya iftirlk için yu• 
karda yam kıymetin • ı7,5 nhbe
tinde pey akçesiyle veya miDI bir 
buJcaND temillat mektubu tevdi 
edDecektir. (124) 

S - ipotek sahibi alacakblarla 
diler alakadarlann ve irtifak luık· 
kı sahiplerinin pyri menkul üze. 
rindeki lıaklannı hususiyle faiz ve 
qıunfa dair olan iddialarım ifbu 
ilin tarihinden itibaren yirmi do 
içinde evnka müsbiteleriyle biilik· 
te memuriyetimiu bildirmeleri ica
beder. Abi halde baklan Tapa 
liciliyle Abit oldakça Ubf bede
linin paylqmasıadaa hariç kalırlar. 

4 - G&terilen ründe arbnm· 
ya iftirik edenler arbrma prtna-
muiai okmnuı ve liizumlu mali· 
mat almat ve bunlara temamea ka· 
bal etmiı ad ve itibar olunurlar. 

S - Tayin Milep umanda 
pyri menkul üç defa batnldıktan 
SODra en çok arbrua ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli mahmnmen 
kıymetin y.ble 75 fİDİ bulma ve• 
ya sabf iatiyeniD alacatma rGcliaa 
... dlter +-k .. ., .....,.. 

... _.: .. _ . ----~ - __ -_- - _-, -. ---~-~- - :· _· -- -.- ' 

Asri Sinemada 
BU llSAI Matine Savare 

2,30 8,30 

Şaheserler Şaheseri 

(DUMANIN) Ladam O Kamelya Eserinden iktibas. Mefbur 
Musukifinu VERDi tarafından operaya adepde edilen 

ILlllTIR QK 

LATRAVIATA 
Y arabcılan: SIGALO DEMILANON en rüzel ~ artisti 

Marie Cebotari - Claudio Grollo 
Roma opera Rovayyahn orkestraa ve tepnoi bey'etlerlnin 

iıtiraklle unutulmaz bir festifal gecesi 

iLAVETEN: 
81'0 LOllEL - OLIYD HARDI 

TUrlc'e MzlU 

Haydutlar Arasında 
En Son Ve En Gülünçlü Komedi ............ ..... 

1941 •DVIY MELODi - HIYDURIR IRIS•A 

C. H. P. SEYHll VllAYET ili IEYETI il DEi: 
1 - Müteahhidin .nam ve hesabına yapbnlmak,üzere IS 

gün müddetle açak eksiltmeye konulan ve 29-1 l -941. Cu· 
martesi günü iha'eıi yapılacatı ilin edilen Parti konferanı 1a

lonuna ait sahne tesisatiyle bir kısım noksan illfUt için istekli 
çıkmadıtuıdan bu işler yine mütaahbit nam ve heabma puar· 
hkla yapbnlacak ve 1-12-941 tarilainden itibmea Wr ay 
zarfında talibine ihale edilecektir. 

2 - Keıif tutan (6636) lira (28) kuruştan ibaret olan bu 
işleri pazarlıkla yapmak ve buna ait Proje ve tartıwneyi rör
mek isteyenlerin her gün Parti reialitine müracaat etmeleri ve 
bu gibi işleri yapbklannı bildirir vesikalarını birlikte getjrip ib
raa .-.eı1erip 

! - Kefil bedelinin Y. yedi baçutu olan (497) lira (67) 
kunq muvakkat teminat akçumı Parti b•sma makbuz ._u-
kabilinde yabrmalan ilin olunur. 6-16-9' 13703 

SATIUI ZIUAT TllTI 1 AlETlEll 
(Cletrak) marka kiiçiilc tank traktor F model pıiyle itler 18 beJ11r 

Yedek parçuı var az çabfmlf me}'Ya •taçlan aram IÜrs beheri (IOOO)llra 
(Deerinı) marka 20 beyrirlik iki trlldor. > (1000) > 
(Deerinr) marka 36 beyfir traktor 9* u çabfllUI > (2200) > 
(Cue) marka 20 beyrir traktor iki ay~ ru ,.ar > {UOO) > 
(Fordson) marka 30 benir manyatola son siatem iç ay çallf-.. Be-

heıj (1200)lira 
(Lans) ~arka 30 beyfir tek ailiadir radyatorsuz maotla ifler. Be· 

beri (1500) lira 
(Farmal) marka 20 beyair pamukcıılara yarar az Çllhfaul. Beberi 

(2500) lirL 
(Hoffer ılranta) marka 90 santimlik harman makineli bir sene Çil· 

lıılDlf. Beheri (2500) Ura. 
Oon Din1 marka mibzer 24 ekme delikli milcecldet beheri (450)1ira 
(Makkormik) marka mübzer 16 ekme deh'ldi mücedcletBeh.-(350)Bra 
(Makkof'1ik) orak makiaesi!Yalmz biçer. > {225)1ifa 
(Deerinr) marka biçer hatlar iki adet biri müceddet. > (400) • 
(Hoodson) marka biçer baflar yeri nlıbette yedek parçua var. Be· 

heri (400) lira. 
(Hoffer liranta) marka 13 ekme delildi bayvan mlbzm. Beheri 

(200) lira. t-3 18703 
M6racaat -""" : . ...... - ... ....... 

bedel bUDlann o pyri menkul De 1 kendhindea evvel - ,... tik· 
temin edilmit alacaklanmn mecmu- lifle bulunu kime anetmit oldll
_. fazlaya çakmam en çok ta bedelle ....,. raa o1ara ona 
artırama taahhGdü baki kalmak nm olma. "J& hghmmeua be
iizere arbrma 10 sin daha meD 18 ... ....Bile etlrmaya 
temdit ve onunca fÜD ayni ~;!.- • ....._ ihale 
saatte yapmak arbnDlıda be· ~'!.'.!'. aral'ndeld fark ve 
deli sabf istiyenin alacajJna rilc- ,.a ..... ~ yüzde betclla 
bani olan diler .-Uhlmn o bwp olnMok faiz ve ditw ıa
pyri menkul ile temin edHmiı a· nrlar aynca blkme bacet k ... ._ 
llaldan mecmmmdarı fulaJa Çit· - memuriJetimizce üctda• ... 
mak prtiyle, en çok lrbrana iha· • olunur. M*9de (lSS) 
le eclDir. ea,te bir bedel ekle ecli Tarla Yukanda ~ 
meae ihale J8Pdma Ve sabf ta· :le) - 12 -941 tarllabade Kara.· 
lebl dlfer. ilah icra ......... oda-

6 - O.Jri _... bnd'+e llllda ip. lllla ve ~-
ihale om. kimle derbal veya arbrma ..,._.. daireUde 
verllea ...... içlade .,....,. Yel'• AblaceiJ illa olllM.I'. 
.......... karan ,.........,. 1S7M 



Sayla 4 TORKSôZO 

R. C. A. 
BRODWAY 

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

mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi REMO 
ABIDINPA$A CADDESİ NO : 42 - TElGRAF : REMO ADANA - TELEF ON : 110 

6 Birinci Kanun 1141 

ı··················· .. •••••••••••• .. •••• • 
TÜRKSÖZÜ 

1 1 
: Gazete ve Matbaası 1 • • 1 1 • • • • • T k OKUYUCULARINA DOHYANIN HER TARA· • 
İ Ür sözü FIHDA VUKU BULAH HADİSELERİ GONO GO- İ 
1 Gazetesi HONEYERİR. TORKSÖZOHO TAKİP EDIHIZ. : 

• • • • e Kitap, mecmua, çalı, bUet, alış, ı• 
1 plan, llarıta, bllumam matbaa Türksözü 
• işlerini Tlrlılyede mevcut mat- • 
ı. baaıara rekabet eder derecede Matbaası 1• 

1 
tall ve alratte eldea çıkarır. 

1 
: Türksözü Cilt ·Kısmı ı 
1 1 1 SAGLAM, TEMİZ, ZARiF CiLT İ$LERIHiZI ANCAK TORKSOZO 1 , 
I MOCELLİTHAHESİHOE YAPTIRABILIRSİNİZ : • • 1 ...................................... 1 ------------------------ - - - - - - -- - --- -

• 
T. I ş Bankası 
&lçlll taıarral baıapları 

1141 aram11e pllaı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 Aiu•to•, 

2 //ıincitepin tarilalerintle yapılır 

iMi lkradftlerl 
1 Adet 2000 Lirahk = 2,000 Lira 
3 •• 1000 .. -: 3,000 ,. 
2 .. 750 .. - 1.soo •• 
3 .. 500 " - 1,500 •• 

10 .. 250 ., = 2.500 " 
40 •• 100 ti 

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

200 .. 25 •• = 5,000 .. 
200 ., ıc. .. = 2,000 it 

TUrklye lf Bankaaına para yatırmakla yalnız 
par• blrlkUrmlf ve f•lz almıf olmaz, ayni 
zam•nda .. lllnlzl d• denemlf olursunuz 

TOllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf .. rlhl : t888 

Sernuıyai : !.OOJJ00.000 T.,_A La'"' 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankuanda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az SO liraaa bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

qatldaki plina rörc ikramiye dat*1acakbr. 

4 Adet 1000 Urabk 4000 Ura 
4 • l500 • 2000 " 
' " 

250 " 1000 .. 
40 il 100 .. 4000 .. 

100 il so " sooo " 
ııo 

" 40 .. 4800 " 160 
" 20 .. 3200 

" 
DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde SO 

liradan aptı dütmiyenlere ikramiye çıktıtı takdirde yüzde 
ıo fulısile verilecektir. 

Kuralar 1enede 4 defa, l t - Eylül, 11 Birincikinam, 
Mart· ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

NEVROZIN 
Bitin atnıarın panzeblrldlr 

i Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BIB TIB KAii 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DİŞ ağrıla
rını süratle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir mafsal ve 
adele ıstırapları NEVROZlN'lc 

teda~i edilir. Müessir ilaç : 
N E. V R O Z l N 'dir. 

NEVROZiNi TERCİH lDİHİZ 
icabında pntle 3 kafe alınabilir 

. 
Axw•zzaazaa:sca:zaaaaaaaazzzz~ 

~ N E Z L E ~ 
! u " Kırıklık, Baş, A 
M Diş ve adele n 

ağrıları A 
En seri ve en kati şe· lf 

kilde yalnız kaşe M 

GRIPIN 1 . " 
~ 

ile geçer = 
~,9,~ MI 

• , .... ~ ... -·--·· ~ Havaların serinlediği bun 
-~- günlerde alacağınız ilk 'I 

~ :7. tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundumıak olmalıdır. ~ il~ 

M Kalbi bozmadan, mide:ve böbrekleri ~ 
yormadan ısbrapları dindirir. ~ 

. ~-· •· ·• . ··················~·······~····· 

Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve 1 
her yerde pullu kotulannı ısrarla isteyiniz. U 

1 . ii 

ilan 
ERKEK öGRETMEH OKULU MOOORLOGOHOEF : 

Cinsi Miktarı Muhammen % 1,S 
Bedeli Teminah 

Elbise dikimi Takım ( 1 OS) Lira: 22 Lira 174 

1 - Adana Öğretmen okulu talebesi ihtiyacı için yukarı
da cins ve miktarı yazılı elbise dikimi 2-12-1941 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 17-12-94 l tarihinde Çarşamba günü sa•t 14 
te Maarif müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3-Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddeleri mucibince 
gerekli vesaik ve % 7 .5 teminatlariyle birlikte ihale günü ko· 
misyona müracaatları. 2-6-11-16 13660 

·······~·····~·~···~·~·~···~·~·~· 

DOKTOR 

Muza/fer Lokman· 
Bergin baıtaıarıaı muaıeaella· 

aeılade lıabal eder. 
~===********************* 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 

1 

HASTAlARINI HER 60N MUSTAFA RİFATECZAHANESI 
0ST0NDEKİ MUAYENEHANESİNDE KABUL EDEll 
~ 

-o~ ............ ·~· ........ . --

Aboae ve illa 
prtları 

Senelifi ... 1400 Kr. 
1 Aylıfı . • . 125 • 

~ lllnlar için idareye 
,, mUracaat etm•lldlr .... ~ ........ .. 

TÜRKSÖZÜ 
GONOEÜ( GAZETE - ADANA 

Salıi~l oe Btı1mrılıarriri 
FERiD CELAL GOVEN 

Umumi Neırigat Mr1diJriJ 
MACiD G0ÇL0 

Ba11ldotı yer : TORKSOZO llotboa11 


