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Niçin ağlarmış? Osmaniye Mektubu : Çiftçi Mallarının 
Pirenin hülyası! Osmaniye' de 

Sığırcıhk 

• 
Korunması işi 

İki Fransız otuz sene Afrika 
müstemlekelerinde kaldıktan sonra 
Parise dönmüşlerdi. Bir hayli ser· 
vet yepm~lardı. Büyük b ir tokan~ 
taya giderek iyi b ir akşam ye· 
me~i yemeyi kararlaştırmışlardı . 

Evvela güzel bir et yemeği 

ısmarladılar ve yemek gelinceye 
kadar da etraflarını gözden ge
çirmeğe ba~!adılar. Yanıbaşların

daki masada b ir adam önündeki 
L:üçük bir kavanozun içinden bir 
ıey alarak etin üzerine ıürüyor 
ve yiyordu. içlerinden birisi gar
sonu çağırarak sordu : 

- Şu ma adald adamın etin 
Üzerine sürOp yedi~i nedir gar
son ? 

- Hardal efendim . 
Garsonun lakırdısından birşey 

anlamamışlardı . Bir birine bakıf· 
tılar. 

- Çl'k pahalı bir fey olmalı. 
Çünkü , dikkat ediyor muıun , 
adam ondan çok. az alıyor .. Di-

yük bir ahırın bir köşesinde ya
pılan mera imden sonra beraber
ce küçük hir gez.inli yapmaları 
için yeni nişanlılar yalnız bıra
kılmıştı. 

Bır hayli dolaştıktan · sonra 
mahcubiyetlerinden kon u şacak 
mev111 bulamıyorlardı . Nıhayet 
dişi Pıre lafı açmıı olmelc için 
niıanlısına sordu : 

- Tay}are piyankosurıun bü
yük ikramiyesi bize çıkarsa ne 
yaparız ? 

Delikanlı Pire derin derin İÇİ· 
ni çekerek şu cevabı verdi : 

- Derhal bir kedi ve bir de 
köpek satın alım . 

11 llAyet kadrosunda 
Köy işleri bürosunda çalış&n 

Bayan Munise Sayıl 20 lira asli 
maaşla vil!yet idare hey'eti 
ikinci Utipli~ine terfian nakledil· 
m iştir. 

KAYMAKAMIN 
ÇALIŞMALABI 

Osmaniye: 1 t (Türksözü muha
birinden) - Son zamanlarda .ka· 
zamız halkı sığırcılığa eh~mmıyet 
vermeğe ve tabiatın vermış oldu· 

- b"t ormanlarda hayvan 
~u mun ı . 
yetiştirmeğe ve bu hayvanları ıs-
lah etmeğe başlamışlardır. Gerek 
portakalcılık ve gerek hayvan 

t. t" e işi kazamızı iktisadi ye ış ırm . _ _ 
bakımdan şüphesiz kı buyuk var-

lıklara kavuşturacaktır. 
Osmaniye : ı ı (Türksözü: mu-

Kanunun 
Yeniden 

Tatbikatına 
Başlanıyor 

1 Çiftçi mallarının korunması 
.......................... hakkındaki ~kanunun tatbikatına f y Ak f yalcında geçiliyer. 4081 sayılı 
ı arın şam ı yılı kanun mucibince çiftçi malla-

ı===RAD YOMUZDA =ı rı korunacaktır. Bu kanunun 4 

ı 6ArenecaAlmlz ı üncü ve 5 inci maddelerine göre 
ı H H ı birer korunma meclısi ve müra-
ı Balk TlrkGSI ı kabe hey'eti seçilecektir. Bu se· 
ı ı çim Ziraat ve Ticaret odaları he
ı G Ô K Ç EN EFE ı ı yetlerile , belediye meclislerinin 
ı ı huıuru ile yapılacaktır. Heyetler 
ı Gökçen efem iner ıelir inişd•n : }'akında teşekkül ederek faaliyete 
ı Her yanları fÖrünmügor gü· ı geçecektir. 

ı müıden; ı 

~;;~i ~üyük bir gururıa cevap Yllzme Bavazanda 1 

- P~h~lı ne demek biıim için teŞVlk mlS&bakalarl 

habirinden) - Kıymetli kay~a
kamımız hariçten gelecek mısa· 
fırlerimizi iyi bir yerde istirahat 
ettirmek ve bilhassa memurin k.it. 
lesiyle kazamız münevverlerını 
bir araya toplamak gayesiyle "?ir 
memurin klübü açtırmıştır. Her ış
te olduğu iibi bu işte de faal 
yardımları görülen kaymakamımı

zı tebrik ederiz. 

i Gökçen efem ,imcli ıelir clö- f BiR KADINA H A K ARET 
ı füşden, ı Hayri iıminde bir şahıs Hü

ı Gökçen efem efelerin efesi. ı seyin kızı Nimet Akaya hakaret 

ı ı ettiğinden dolayı halckında mu.......................... 
bunun sozu olur mu ? 1 

Derhal garsonu ça~ırarak emir 
verdi : 

- Garson : Dört porsiyon 
hardal .. 

Garson hayretler içinde kal
mıftı. Fakat müşterilerin emrini 
yerine getirmekte de tereddüt 
etmedi . Dört kavanoz hardalı 

masanın üzerine koydu . Biı inci 
Fransız kaşığını kavanozlardan bi
rinin içine daldırdı . Ve bir ham
lede ağzına boşalttı. Fakat o anda 
a~zının içinde bir cehennem yan
mııh . Gözlerinden yanaklarına 
doR"ru yaşlar yuvarlanmağa baş· 

lamıştı . 

Arkadaşı : 
- Galiba pek makbul bir şey 

değil 1 dedi. 
Ôteki cevap verdi : 
- Kim demiş sana ? 
- O halde niçin aR-lıyor~un .. 
- Niçin ağlayacağım . Geçen 

ıerıe bugün zavallı annemin öl
müş oldu~unu haıırladım .. 

Bu sö1. üzerine ikinci Franaıza 
emniyet ielmişti . O da hardal 
kavanozlarından birisini önüne çe
kerek bir kaşık yuvarladı . Falcat 
lı:sşığı atıp iki eliyle ağıını ka
paması da b:r oldu . Dilinin , di
mağının üzerine lcı1gın saç bas
tırılmış gibi olmuı . Gözlerinden 
yaş boşanmıştı • Arkadaşı alaycı 

bir seile ıordu : 
- Allah, Allah. Sen de &ğ· 

lama~a başladın . 

- Evet .•. Ben de geçen ıene 
annenle beraber senin de geber
mem iı cıldu~una aklıyorum .• 

••• 
PiRENiN HÜLYASI 

iki Pire nişanlanmışlardı . Bü-

Mardlnde şeker ve 
kamaş buhranı 
Merdin : ( Türk özü muha

birinden ) - On bf'Ş günden be
ridir Mardinde şeker ve ilkokul 
talebelerinin elbise kumaşı buh
ranı vardır. 

Meklı-pler ' açıldığı için , el
biselik kumaş bulamıyan bir çok 
yavrular mektebe devam ede-

• memelcte ve bir çok kimseler de 
Diyarbakır , hatta Istanbul ve 
diğer ıehirlerdeki akrabalarına 
mektup yazarak çocuktan için 
elbiselik kumaş istemektedirler. Bu 
hususta manifaturacılarla yaptı~ım 
temasta , çift en clbiselık kuma
şın lstanhulda 140 - 150 kuruşa 
satıldığını halbuki burada ise 
120 - 130 lrnruşa satmak mec
buriyetinde bulunduklarını , şeke
rin ise kilosunu Merdinde 56 ku
ruıa satmakla masrafın korunma
yacaQ'mı söylediler. 

, 

Adana Gençlik Klübü genç 
elemanlan ve Beden Terbiyesi 
mükellefleri arasında bu~n yüz
me havuzunda teşvik mfü;abaka
ları yapılacaktır. 

Beden Terbiyesi 
Mlkellellerı 

Beden Terbiyesi Seyhan böl
i'esinin Adana Gençlik klübüne 
bağlı Beden Terbiyesi mükellef
leri her pazar günü hükumet kar· 
şısındaki Bölge binasında topla
narak talim ve terbiyelerine baş· 
lamışlardır. 

Blylk bir av 
gezisi yapılacak 
Şt>hrimiz avcılık ve atıcılık 

ihtisas spor kulübü Cevdet Ben
knin başkanlıiı altında bu ay 
içinde üç gün "'sürecek olan kek
lık avı için haıırlıklare başlan· 
mıştır. Bu avlanma Kaşoba civa
rında yapılacaktır. 

Balkevlndekl 
aile toplantısı 
Dün halkevi salonunda yapı

lan aile toplantı11 çok nrş'eli 
geçmiştir. Bu toplantıya şehri

miıde bulunan mebuslarımız da 
şeref vermişlerdir. 

Mahkeme salonunda röportaj 
Körlerin cinayeti 
Hayır için su dağıtırken 

bir adamı öldürdüler 
----~------·· .------------

BU CIN A YET DA V A SiNiN ENTRESAN SAFAHATI 
Belki 'siz- de tanırsınız ? ... 

· Bahsedeceğimiz cinayet suçluları 

lıörter Uıucami civarında <Ruha 
de~sin> için su dağıtan ama ha
fız Ahmet Sucukal'la L:ör diğer 

kör ıchilci Hafız Ahmettir. 
Dün ağır cezada başlayan bir 

cinayet duruşmasının ıuçluları, 

gözlerden mahrum bu iki adam· 
dır. Ni2deli Hüsnü adında birisi, 
evvelki gün, ana ve babasının 

4'Ruhuna değsin> diye Ulucami 
civarında destilerle su sebil eden 
ama hafızlardan Ahmet Sucukal· 
la bir desti suyun sebil edilme
sini 3.30 paraya pazarlık etm ştir. 

Ahmet Sucukal SU}U sebil etme
~e başladığı ıaman , diğer sebilci 

hafız Mehmet desti koltuğunda 

buraya yaklaşmış ve bu sırada 

kendisinden bir adam ıu icıtemiş

tir. Destisi boş olan Hafız Meh
met, Ahmet Sucukal'dan biraz 
su iıtemiş ve:Sucukal destisinden 
arkadaşının destisine su boşalt

ma~a başlamıştır Fal. lıır'az 

evvel Ahmet Sucukal'ın dest sin
deki suyuf3.30 paraya sal ın alan 
hayır sahibi Hüsnü l bu vuzıyete 
pek öfkelenmiş ve ama Ahmet 
Sucultal'la münakaşaya ve bila
here vuruşma}& başlamıştır. Bu 
arada diA"er amR haf ıı Ah mette 
kavgaya lcarıımış, arbede büyü
müştür. Nıhayet yetişen belediye 
çavuşlarından Hacı işe el koy-

----:=E ___ u~z_A_K_LA_•_n_A_N __ B_AB_E_B ___ -_~_'~ı ------

Uğursuz yüzük -Koloksiyon merakına dair 
ispanyanın Badohoz şehrinde oturan Alvarez 

Miguel namında bir demir fabrikatörü, bir kamyon 
kazası neticesinde ölmüştür. Fabrikatörün Parma· 

ğında, Madritte Almeida kilisesinde Meryeme vak· 
fedilmiş olan çok kıymetli ve tarihi yüzük bulun
muştur. Bu yüzük, ispanya dahili harbi esnasında 
çalınmış ve bütün araştırmalara rağmen meydana 
çıkarılamamıştı. 

Bu yüzüitün, uğur • uz olmakla büyük bir şöh 
reti vardır. Yüzük, ispanya kralı on ikinci Alfons 
tarafındım kraliçeye hediye edilmişti. Kraliçe bu 
yüzüğün parmaQına taktıktan birkaç ay sonra ve
fat etmişti. 

Bunun üzerine kral on ikinci Alf ons bu yüzü· 
Q'ü hemşiresine vermiş, o da birkaç hafta sonra 
ölmüştü. Kral, bu uğursuz yüzüğü baldızına hediye 
etmiş, Bu kadın da üç ay sonra iÖÇÜp gitmiştir. 
Bunun üzerine kral on ikinci Alfons yüzüğü kendi 
takmış, fakat birkaç ay içinde o da ölünce, yüzük 
uğursuz telakki edilmiş ve Almeida kiliseıindeki" 
Meryem ana heykeline vakfedilmiştir. 

• • • 
Kolleksiyon yapmak, bazılannın ıannettiti a-i-

bi, bir fikir sabit, yahut boşuna parayı ve kıymeti 
İ<ıraf etmek değildir. Bir çok fabrikatörler ve ma· 
kinistler, kolleksiyonlar tertip etmekle, işlerini ve 
teşebbüslerini büyütmüşler ve inkişaf ettirmişlerdir. 
Corc Jstnian namında birinin fotograf toplamağa 
büyük bir merakı vardı. Bu adam, 'daha on beş 
yaşında bir çırak iken, tasarruf ettiği paralariyle 

fotograf satın alıyordu. işte çocuğun hastalık dere· 
cesine varan bu iptilası, kendisini büyüdüğü zaman 
dünyanın en büyük fotograf fabrikalarından biri o
lan Kodak müessesesinin başına getirmiştir. 

Zirsin namında biri köpek toplamıığa ve bun
ların yafayış tarzlarını tetkik etmeğe merak sarmış
tı. Sonradan köpeklerin hayatları hakkında yaıdığı 
eserler sayesinde zengin bir adam olmuştur. 

Kauçuk fabrikatörlerinden Corc Pli tin de me
rakı, horoz toplamak ve bunlara patinaj yapma~ı 
öğretmek iptilasındadır. Bugün bu zengin fabrika
törün patinaj yapan horoılardan mürekkep büyük 
ve nadide bir kolleksiyonu vardır. Fabrikatör, ho

rozlan için hususi patenler de imal ettirmiştir. iki 
senede bir, kolleksiyonuna dahil olan horozlan ye
nileştirmektedir. 

amele yapılmıştır. 

muş ve kavgayı ayırmış, ama 
oradaki kahveye götürülmüştür. 

Si.kaç dakika sonra hadise 
tamamen yatışmış, fakat kahvede 
bulunan Hüsnü müthiş bir sancı 

içinde kıvranmaya başlamıştır. 

Kahve haıkı telaııa düşmüş; has· 

tayı hemen hastaneye götürmüş· 

!erdir. Fakat Hüsnü hastanede 

tedaviye lüzum kalmadan hayata 
gözlerini yumuvermıstir. 

Yapılan otopsi sonunda 

Hüsnüııün ölümune, körlerle yap
tığı kavgada indirilen şiddetli 

tekmelerin sebep olduğu pero
tuven üıerinde mühim tahribat 

yapıldığı :anlaşılmışlır. Tabii bu 
vaziyet üzerine amalardan Ah· 

met Sucukal, döğerek adam öl
dürmek, diğer amalardan hafız 

Mehmette ölümle neticelenen bu 

kavgaya iştirakten ağır ctza 

mahkemesine ıevkedilmiş bulunu· 

)'Orlar .. 

Dimdi mevkuf bulunan Ah 
met Suculcal, hazırlık tahkikatı 

s ırasında açıkca ikrar etti~i ıu

çunu duruşmada temamen inkar 
etmiş : 

- Hüsnü bana tecavüz etti, 

dişimi kırdı.".Hüsnüye : tekme ile 

~urmadım. Arkadaşım Hafıı 

Mehmedin '' bastonu Hüsnünün 
boynuna takıldı idi. Hüsnüyü: baa-

tonun darbeleri öldürmüş olacak, 
demıştir. 

Ama Ahmet Suı;ukal bu şe
kilde bir müdafaa yapmıştı. Kör 

bir adamın diğer birisinin boy· 
nuna asılı bastonu nasıl görebil· 

diğini, Hakimin •" kenhisinden so
rabileceğini hiç düşünmemiıti, 

muhakkak. 

Dinlenen şahinlerden Beledi
ye memuru Hacı ve mahalle mü

mrssili Galibin ifadeleri karşı

sında sızlanan Sucukal bir aralık 

gözlerini havaya kaldırarak : 

<Allah sizin de gözlerinizi 
benim gibi).ör etsin, dedi ve 
şahidlere taanlarda bulundu. 

Taılllb 

Gazetemizin 8 - 10 - 941 

tarih ve 5140 sayılı nüshasında 

lflb Memurluğundan satılaca~ı i&An 

edilen Şırmanlı mevldindeki ikt 

parçada kayıtlı ba~ın beher dö

nümü otuz bet ( 35 ) lira ve ka

yıtaız ba~ eviyle kuyusunun iıc 

tamamı 250 lira olacaktır. Tuhi

hcn ilin olunur. 
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Bir katil iç seneye 
mabkllm olda 
Ceyhanın Cebri köyünden 

Müslumü sopa ile öldürmekten 
suçlu ayni köyden Mustafa oğlu 

Osman Kaçar ağır cezada yapı
lan muhııkeme sonunda üç sene 
ağır hapse mahkum edilmiştir. 

Zorla kız kaçıran 
bir adam 

Kızılağaç köyünden Mehmet 
oğlu Mahmut ayni köyden Celil 
kızı Fatmayı zorla kaçırmak te· 
şebbüsünde bulunmuş , etraftan 

yetişenler kııı kurtarmış ve Mah

mudu da adliyeye teslim etmişler· 
dir. Dün ağır ceıa mahkemesinde 
yapılan duruşma neticesinde suç· 

luya iki ay hapislik kararı veril· 

miştir. 

Bir bıçaklama 
Ömer oğlu Serdar adında 

birisi Rt>şit oğlu Nebi Yalabaşı 

bir şakalaşma esnasında çakı hı· 

çağı ile 2 gün işinden kalacak 

surette hafifçe yaralamaktan suç

lu olarak yakalanmıştır. 

Klçlk bir ~ıza 
giz koyan arabacı 

Arabacı Şamlı Hüseyin Ya· 

nar, Dürdane Devşirgül ismin· 

de on yaşlanndaki bir kız çocu

ğunu iğfal ederek Şıhoğlu camisi 

sokağındaki evine sakladığı için 

yakalanmış ve hakkında muamele 
) ürütülmü~tür. 

ANKARA Radyosu 

Pazar 12.10.941 

8 .30 Program ve memleket sa· 

at ayan 

8 .33 Müzık : Hafif Müzik (Pi.) 

8.45 AJANS haberleri 

9.00 ~lüzık : Hafif Müzik prog-· 

ramının devamı. 

9.30/ 

9.45 Evin Saati. 

12 30 Program ve saat ayarı 

12 33 Müıik: Şarkılar. (Hicazkiit) 
Makamından) 

12.45 AJANS haberleri 

13 00 Müzik : Taksim, Türkü, 

Zeybek ve Oyun Havalar•· 

13.30/ 
14.30 Müzik: Radyo Salon Orkes· 

trası. (Violonist Necip Aş· 
kın idaresinde.) 

18 00 Program ve memleket sa· 

al ayarı 

18.03 Müzik: Radyo Swing Ku ot 

teli. ( (lbrahim Özgür ve 
Ateş Böcekleri.) 

18.40 Müı.ik: Muhtetif Makamla!' 

dan Şarkılar. 

19.30 Memleket saat ayan \" 

ajans haberleri. 

19.45 Serbest 10 dakika 

19.55 Müzik : Muhtelif S o l o 1 ıı' 
(Piano, Keman, Violonsell 

20.15 Konuşma; (Meslekler KooıJ' 
şu yor) 

20.30 Müzik : Fasıl Heyeti 

21.00 Ziraat Takvimi ve Topr•~ 
Mahsulleri Borsası 

21.10 Müzik: Karışık Şarkılar. 

21.35 Ankara Sonbahar At Yatıf 
lannın neticeleri. 

21.45 Nüzik : Dans Müzi~i (Pi 

22.30 Memleket saat ayan, aj~~ 
haberleri ; Esham • ,.,.. 

vilat, Kambiyo • Nıı1'11 

Borsası 

22.45 Anadolu Ajansının 

Servisi. 

SP 

2~.55/ _J 

23.00 Yarınki proıram ve k•P'I 
Olf 
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Romadan da 
- Papa tarafından -

bir teklif 
çıkacakmış 
Bern ı : ıı (a . a .) - Tot a-a

lctesinin Berlin muhabirine göre, 
Papa muharip devletler neıdinde 
l'ck yakında yeni bir teşebbüete 
bvıunacaktır. Muhabir bu malu-

llıatı papanın Berlindeki mümes
Iİli ile temasta bulunan mahfil
lcrd,n ald ığını bildirmelctedir. 
Muhabir teıebbüsün şu maksat
la yapıladağını yazıyor : 

1 - Bütün muharip memle
ketlerdeki icadın ve çocukların 
iaf"si için bir yardım teıkilatı 
Yapılması . 

2 - Gelecekde muharipler 
tarafından her türlü ıehirli mad
de ltullanılmasının önüne a-eçil-
llleıi. ' 

lagUteredelll 
lllJlk manevra 

( Birinci sayfadan artan ) 

vapurlarla gelen tank, kamyon ve 
tayyareye karıı koyma topları 
takip eylemiştir . Deniı tayfaları 
tarafından yol haıırlandıktan son
ra deniı askeri ve lakoçya ala
Yının erleri tarafından yapılmıf· 
tır. 

Loferten adası hücumuna itli
rtk etm iş olan kıtalar da Kralın 
Gnünde bir göst.,ri yapmışlardır. 
1'alimler tam bir muvaffakiyetle 
Yapılmış ve muhtelif kuvvetler 
•raıındaki harekltta tam bir Ahenk 
IÖrülmüıtür . 

C. B. Partisi 
koagreıerl 

(Başı 1 inci sayfada) 

lıGrnet avlusundaki ocak binaaın· 
da, Hürriyet ocağı 2/ 11/941 pa
lar 8 30 da Aıkeri depo yanın
daki ~cak binasında, Mirzaçelebi 
ocağı 2/ 111941 puar 14 de Toroı 
okulu yanındaki ocak binasında , 
Mıdık ocatı 2/11/941 paıar 9 da 
l<öprüsvkağındaki ocağında, Ko
caveıir ocağı 2/ 11/941 pazar 8,30 
da Halkevi okuma odasında, Ce
llıalpaşa ocağı 3/ 11/941 paıartesi 
8,3() da Yeni kereatecilerdeki o
cak binasında , Karasoku ocatı 
4111/931 salı 8,30 da Kızılay bi
btıında , Döşeme ocağı 4111/941 
"lı 8,30 da 2 inci ortaokul ya
nuıdaki ocak bina1ında . -

-·-

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

1 

==- KiLO FIATI 
C/NSı En az En çok 

K. S. K. S. 
13~00 1 

-
Koza ı 15.00 

Klevland Ç. 00,00 

Klevland 1 68,50 70,00-

Klevland il - 64,00 67,50 

- 00,00 00,00 M. Parlağı 
P. Temizı 00,00 56,00 

Kapı malı 

Y. Çiğidi 05,00 

K. Çiğidi - 6,75 1 

Susam ~.5o 
Buğday yerli 8,43 8,75 

6 63 6,75 Arpa 
Yulaf -,~3-17.50 

1 ·-I=-
11 - 10 - 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
1 /ş hankasmdan alınm_!_ştır. 

(Frank) Fransız f= 
(Frank) isviçre _ 
(Sterlin) İngiliz ı 5.24 

f2olaı:) Am~rikan ·~ J3~ 2<!_ 

seyllan grapa tapa 
ılcllll mldlrllll•· 
dea: 

Seyhan Merkez ve Kar
şıyaka mıntakalan tapu sicil 
muhafızlıklannda açık bulu
nan 15 ve 20 lira maaşlı tapu 
sicil katipliği vekaletliklerine 
memurin kanununun 4 üncü 
maddesindeki şartlan haiz 
iki memur alınacaktır. Talip
lerin 15/Teşrinievve\/941 çar
şamba gunu saat 14 de 
grup tapu sicilli müdürlüğün
de yapılacak imtihanda evra
kı müsbiteleriyle hazır bulun
maları ilin olunur. 13517 

Demlrıpor llallbl 
başlıanblın4an: 

20.10.941 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 16.30 
da Adana Gar salonunda 

hey'eti umumiye içtimaı ya
pılacaktır. Bilumum azanın 

teşrifleri rica olunur-
- Ruzname -

1 - Bir senelik idare 
hey'eti faaliyeti raporu 

2 - Yeni idare hey'eti 
seçimi 

3 - Esas nizamnamenin 
ı.. l nci maddesinin tadili. 
r 12 - 14 15 ıs 

ADANA TOPRAK MlHSUllERI DflSIKO[K: 
A. l"k Tahmil tahlive ve nakil işleri on beş 
ıansımızın sene ı ' ' . · 20 ı o 

tün müddetle açık eksil tm~_ye çıkarılmıştır:_T9a~:~~lS -;3497 
941 tarihinde ajansımıza muracaatları. S 

....... ~ 

Refika Recep Tümerkan 
Adana Biçili Tarda 

Yeni ••n• talebe lıaytlına haılamııtır. Kaytl 0~ 
ilahi reraiti Be6elıli Kili•• •olıafıntlalıi hiflıı 
hrdanda 6frenilir. 13400 

TORKSOZO 

Türksözü Gazetesine 
Büyük.,babamız merhum Abidin , Paşadan hisselerimize düşen 

araıinin umur ve muamelatını tedvire, davalarımııı takip ettirmeğe 
ve her türlü ihtilafları hal ile hukukumuıu tamamile müdafaa ve 
biıi temsile Adana' da misafı reten mukim bay Tevfik Türkoğlunu 
umumi vekaletname ve va11i salahiyetle ve nasbettiğimiıden yal· 
nız kendisine it i madımıı olduğunu ve başkalarını ve ezcümle Bay 
Hasan Tahsin 'in bizi temsile hak ve salahiyeti buluomadığın ı 

Muhterem Adanalılar ile Adana Valiliğine, rarsus, 
Osmaniye, Ceyhan Kaymakamlıklarına ve ora
larda bulunan alakadar tapu memurlarile noterlere 
Muhterem~gazeteniz vasıtasile bildirilmesini rica"ederiz. 13516 

lstanbuld• mukim Abidin Pafa torunlar1ndan Suphl 
Nuri, Leyla, Camlle, Pervin Arif, Abidin, Sadık. 

C: . H. PARTİSİ SEYHAN VillYET iDARE HEYETİ 
REISLl~iNOEN : 
c. B. P. Adana Merkez nalllyeılne balU 

Şeldr mallallelerl semt ocaklarımn Kongre 
gla, ıaat ve rerı : 

Ocağın adı Kongre tarihi Günü Sa atı 

l - Ulucami ocatı 25/ 10194 l. Cumartesi. 8,30 

2 - Cumhuriyet .. 26/ 10/941. Pazar. 9 

3 - Karşıyaka .. 26/ 10/941. Pazar. 14 

4 - Hanedan • 26/ 10/941. Pazar. 8,30 

5 - Kuruköprü. 
" 

26/ 10/941. Pazar 10,30 

6 - Çınarlı • 27/10/941. Pdzartesi 8,30 

7 - Çarşı • 27/101941. Pazartesi 8,30 

8 - Alidede .. 28/ 10/941. Sah 8,30 

9 - Kayalıbat .. 30/10, 941. Perşambe 8,30 

10 - Tepebat • 30/10/941. Perşembe, 8,30 

11 - Sucuzade .. 31/ 10)941. Cuma 8,30 

l 2 - K&prü köy • '1/ 10/ 941. Cum• 8;30 

13 - Meatanzade. 1111/941. Cumartesi 8,30 

14 - Hurriyet • 2/ 11/941, Pazar 8,30 

15 - Mirzaçelebi • • 2/ 11/941. Pazar 14. 

.. 
16 - Mıdık • 2/ 11 /941. Pazar 9. 

17 - Kocaveıir .. 2/ 11/941. Pazar 8,30 

18 - Cemalpaıa ,, 3 11 941. Pazartesi 8,30 

19 - Karaıoku • 4 11·941. Salı 8,30 

20 - Döşeme • 4 11-941. Salı 8,30 

13515 

İLAN 

Kongrenin yapıla
cağı yer 

Kalekapısında 
Eski Mecit. 
Mezbaha bah-
çesınde. 
Köprüba.şında. 

Mescidin bah· 
çesinde. 
Hacıbayram ku· 
yusu yaeında 
ocak binasında. . " .. " 
Asfalt caddesi 
ocak binasında 

Kıulay binasında. 

29 Teşrinievvel 
okulunda. 

Taşköprü yanın

daki ocak bina-
smda ( Seyhan 
kenan). 
Asfalt cadde. l. 
Burduroğlu fab
rikası karşısında. 
Sebze halinin ile
risinde ocak bi
nasında. 
Köpcük.öyündeki 
ocak binasında. 

Hükiimet avlusun-
daki ocak binasında 

Askerr depo ya
nındaki ocak bi
nasında . 

Toros okulu ya· 
nındaki ocak bi-
nasında. 

KöprüsokaQ-ında· 
'ki ocağında . 

Halkevi okuma 
odasında. 

Y enikeresteciler
deki ocak binasında. 
Kızılay binasında. 
2 nci ortaokul ya
nındaki ocak bina
sında. 

Seyhan Defterdarhğından : 

Mahallesi 

Yılanlı 

Sokağı Cinsi 

Şuayip BaQ-yeri 

" 
Savatlı ,, 

Kurtuluı Yeni lst. Arsa .. " " " Döşeme Tevfik B. ,, 

" " " ,, " 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. .. 
" 
" 

" " 
" " 

Hasan 8. 
" .. " 

" " 
" " Rifat B. 

" Hasan 8. ,, 
Bağlar Yo. ,, 
Bahar Ev 
Kara Salih ,, 
Tevfik Bey ,, 
Naci Bey ,, 

Mesahası 
Me. Mu. Ada Parsel 

4595 
9190 
1510 

765 
25 
55 

615 
66 

9738 
105 
255 
255 
130 

330 
892 

2215 
81 

297 
87 
70 

534 
533 
364 
364 
329 
366 
329 
365 
243 
243 
367 
363 
186 
329 
366 
340 
366 
355 

2 
4 

12 
3 

75 
7 

206 
4 
2 
3 
5 
8 
1 

133 
12 
7 
1 
8 

Tamamının 
M. Bedeli Hisse 
Lira Kş. Miktar 

100 00 Tamamı 

500 00 " 
1510 00 " 

22 95 .. 
25 00 " 
55 00 .. 

246 00 .. 

66 00 " 
973 80 ., 
105 00 " 
318 75 " 
318 75 " 
78 00 " 

142 50 ,, 

624 40 " 
1772 00 " 

500 00 .. 
1500 00 ,, 
1200 00 Yarısı 
375 00 Tamamı 

Yukanda evsafı yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri peıin para 
ile 12. 10 - 941 tarihinden itibaren açık arttırmaya konulmUJtur. 

isteklilerin 'le 7.5 pey akçası makbuzlariyle birlikte 3 - 11 · 911 
Pazarertesi aünü saat 14 de Defterdarlıkda mütepkkil komisyonu 
mahsusuna ve malumat almak isteyenlerin de her aün MiUf Emllk 
daircıine miiracaaUan ilin olunur. 12 - 16 - 21 - 26 

o 

r/ ~~;;,-L~k~-;,;~-; i 11·IO·941 Camartesladea ltlba
* ren bitin koalorlyle ille ve akşam 

i servislerine başladıtını sayın mtlş
terUerlne arzeder. 

t ..... ~:7 _ ----.... ::~::::::::::J 
. _,., ..... ..,, ................. .-. . ._ . ..., ..... ~ ............. .-. .... ._. ..... .-. ............. '..., . ..., . ._., . ..., . i 
• • 

i NAZARI DİKKAT[ l.. i 
• • ı Oemanlyede "CUMHURiYET., lsmlle açttjiım Otelde i 
i mu,terllerlm har tUrlU istirahat vasıtasmı bulacaktır. ! 
• • • • • 
• • 

CUMHURiYET OTELi i 
• :-:: :: :: :: :: :: :: :• .: •• :• :: :+ .. •• :-:...:. • 

• Osmaniyenin en konforlu, en temiz otelidir. i 
Osmaniyeyi ziyaretinizde bir defa "CUMHURiYET., i 

•• Otellnl görUnUz... i 
I • i Edineceğiniz intiba sözlerimizi teyid eder.. t 

f--·-·-·-·-·-·-.. -·-·-·-·- ·-·-·- ·- ·-~=~~ ·-·~~:~_.i 
ilan 

BElEDIYE RiYASETİNDEN: 
1 - Belediye zabıta memurlan için 32 takım kışlık elbise 

yaptmlacaktır. 
2 - Elbiselerin kumaşı, dikişi ve bilumum malzemeleri mü

teahhidine aittir . 

3 - Elbiselerin muhammen bedeli beheri 39 liradan 1248 
lira ve muvakkcrt teminat akçası 93 lira 60 kuruştur. 

4 - Elbiselerin kumaş ve malzeme nümuneleriyle şartna
mesi Belediye zabıta müdürlüğündedir. Arzu edenlerin oraya 
müracaatları . 

5 - ihalesi 21-10-941 Salı günü saat 15 de Belediye 
encümeninde açık eksiltme ile yapılacaktır. 

6 - Taliplerin mezkur g ün ve saatte teminat akçalariyle 
birlikte Belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 

5-9-13-18 13498 

ilan 
KAOİRlİ BElEOİYE REISlltlNDEN : 

1 - Kadirli kasabasına Bahçelerin sulanması için getiri· 
lecek olan suyun (9370) Lira (43) kuruş bedeli keşfi üzerin· 
den açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ehiltme 16/10/941 tarihine müsadif Perşenbe günü 
saat 14 de B lediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşifname ve şartnamelerini gör· 
mek için Belediye yazı işleri kalemine müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (702) lira (78) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve bu mıktar iş yaptıklanna dair bonservisleriyle 
Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduklarına dair vesika ib
raz etmeleri lazımdır. 

5 - isteklilerin ihale günü teminat makbuzlariyle Kadirli 
Belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 

3-6- 9-12 13488 

ilan 
Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 - İdaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlere 
ücretli stajiyerliklere Orta mektep mezunları müsabaka ile alı
nacaktır. 

2 - Müsabakada 10,9,8,7 numara almak suretiyle pekiyi, 
iyi derecede kazananlar 15 lira maaşh :veya 60 lira ücretli me
muryetlere 6,5 numara almak suretiyle orta derecede muvaffak 
olanlar da takdir hakkı idareye ait olmak üzere 20,25,30 lira 
aylık üçretli stajiyerliklere tayin edileceklerdir. 

3 - Staj devresinde muvaffak olanlar maaşlı veya ücretli 
memurluklara geçirilirler. 

4 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edece· 
ti yerde vazife kabul etmesi şarttır. . 

5 - Taliplerin 788 sayılı memurın kanununun 4 cı mad· 
desindeki şartlan haiz olmakla beraber Devlet memuryetine 
ilk defa gireceklerin 30 yaşını geçmemiş olması lazımdır. 

6 - Müsabakaya girmek isteyenler 28/101941 Cumartesi 
saat 13 çe kadar dilekçe ve evrakı müsbiteleriyle beraber Sey
han Vilayet P. T. T. Müdürlüğüne müracat etmelidirler. 

7 - Müsabaka 20 Birinci Teşrin 941 Pazartesi a-ünü saat 
(10) da yapılacaktır. 28-4-13 13473 



Sayfa 4 

PHILIPS 
K agnak Makineleri 

AZ CEREY AH SARf IYATI. SESSİZ ISlEME, UZUN OMOR. 

PHILIPS 
K agnak Elektrotları 

TORKSOZO 

Her madene göre ve ·her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 
Mufassal teknik izahat isteyiniz 

12 Birinci Tetrin 1941 

ı·········· ............................ . • • • • 
1 TÜRKSÖZÜ İ 
• • • • ! Gazete ve Matbaası ! 
• • 
• : d . ~ 

I ı T.. "- .. ·· OIUYUCULARINA OOHYAHIN HER TARA- : 
İ UTK.SOZU . flNDA YOKU BUlAH HADİSELERi GONO 60- ! 
: Gazetesi IÜHEYERIR. TORKSOIDHO TAKİP EDİNİZ : • • • • • • • Bitap, mecmu, çalı, ltllet, aıı,, : 
: plAD, barlta; llOamam matbaa Tu··rkso··zu·· • 
• lşlerbd Tlrldyede mevcut mat- : 
: baa1ara rekabet eder derecede . Matbaası : 
: tall ve •lratıe elden çıkarır. ,. • • • 

Muharrem Hilmi Remo 
ABİOİHPl~A &Annesi ~o. 42 - TELERAf : REMO ADANA - TELEfON : 110 

• • ı İ Türksözü Cilt Kısmı i 
1 • 
: SAGLAM, TEMİZ, llRlf CiLT iSLERİNiZi ANCAK TORKSOZO : 
: MOCELLITHAHESINDE Y APTIRHILIRSIHIZ İ 
• • ı • • 

~ ~----------~___;~-----~-----~----------~---t-·····~·· .. ·····~~··· .. ······~·····-·····--........... -...................... _ ............. ....... - ............ . 

· MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTAf A Rif AT[CZAHAHESİ 

OSTONDEKi MUAYEHEHANESİHDE KABUL EDER 

• 
iş Bankası 

Kflçflk tuarral lleıapları 

1941 
kram11e planı 

KEŞlDELEk . 
4 Şubat, ~ Mayı•, 1 Aia•to•, 3 /lıincit•ıriıt 

tarihlerinde yapılar 

1941 İllramlreıerı 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 , 1000 , - 3.ooo , 
2 > 750 > - 1,500 > 

4 > 500 ) - 2,000 
8 ) 250 ) - 2,000 . 

35 
80 

300 

> 100 > - 3,Sor > 
, , 50 , - 4,roo 
> 20 .. - f ,000 -

TU~klye ı, Banka•ına par• ya~rmnkla yaln•z para 
biriktirme olmaz, aynı zan.:-n.:" tıııllhlnlzl 

deneml• olur•unua. 

ı··••M ...... ff .. M••••ff .......................... i 
iDr. Cevad Sargını 
f Clld, Saç ve Ztlbrevı Bastabklar i 
i lllteba•ıııı i 
i. i 
ı MUAYENEHANESi : ı f l•tan6al Beyoila Tolıatlıyan oteli •ıra•ınJa Balo J 
ı •olıak Numara :4 C. 15- 15 ı 

:" .......................... "" .................. : 

i 

ı . 

- -- -
.................................. ~.......... : i Abone 'f8 DID . TÜH KSÖZÜ l 

,artları , GONOELIK ~&!'. . · ·AD-NA ı : I sa1ı4, ... s.,,...1uu,1rı • 
S•nelifi · · · 1400 Kr. FERiD CELAL OOYEN 
1 Aylıfı . . . 125 • - . j i - Umumt Neşriyat MaJ'ilri • 

hlnlar l~ln idareye MACiD 8ÜÇL0 f' mUr•caat etmelldlr ••11ldıOı ~·f'.: TORrsozo Matbaası 
;.. - • A: .. -~ tı 

------ Doktor Mecid Altıok -.,......,-.,..~ 
Hernevi ha•talık muayene ve t•daoi edilir 

Muayenehane: Pamu k pazarı polls karakolu 
kartısında Muayene aaatları : S abah : 6 - g 

Öjla : t 2 -14 
Akfam: t7den eanra 

Adana Dotamevl Baştabibi 

DOKfOR 

Süleyman Kuntalp 
Dopm uc Kadın Haltalıkları MütehaHııı 

Haatalanm Abidin Paşa Caddesi yanında B. Müslim apartı
manırun birinci katındaki evinde kabul ve tedavi etmiye başla-
m1ştır. Telefon No. 272 15-15 13407 

• 

NEVROZIN 
Bitin atrıların panıeblrldlr. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

BiR TBB KAŞE 

NEVROZIN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla

nnı sür'atle izaleye k!fidir. Ro
matizma evcaı, sinir, maf s:o 1 ·:e 
adelc ıabrapları NEVROZ 

tedavi ediUr. Müessirilaç : 

N E V R O Z 1 N 'dir 

NEVROZiNinncın rniNZi 
icabında Gtınııe .i Kaıe Alına6ı'lir 


