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YENİ EKMEK 
PiYASADA 
-ahıut ekmeğin şehrimizde dünden 1~ ~· 

itibaren satışma başlandı 1 

l'ENI EKMECIN KiLOSU 13 KURUŞTUR 1 

ı., ICoordinaayon heyetimi2in .,..Jifi hir lrarar bütün mem
~tte buidaya yüzde yirmi fawlar ve yüz.de otuz arpa 1 
fa4 'fhrılmak auretiyle bir fip ekmek çıkarılac~iını yaz.mıı
'4 · Dünden itibaren yeni ekmek piyaaaya çıkmııtır · Bu 
,:•iin lciloıu 13 kuruıtan aahlmaktadır. Yeni ekmek 
Ilı •it Pipim ue gereltae lez.~et itibariyle iyi bir uaııltadır. lf:'''"'•z bu yeri tip ekmeii memnuniyetle lıarıılamııtır. 
c ı. ltQ~ l'Iİn i~inde bütün Fırınlarda bir tip ekmek çılıa-
Q"tar. 

'-------,....~~~~~~--~~--~~~-

Vilô.getler iaşe 
müdürlükleri 

liAZIRLİKLAR ILERLl\lrOR 
~fi~rıkara : 11 (Türksözü Muhabirinden) - iaşe Müste.şarı 
tin· Soyer lskenderun ve Mersin'deki ticaret ve petrol ofısle
)t~ ~llfrna ve kurulma tarz anm tetkik etmiştir. Di~er ~la-
~ L de kurulacak iaşe müdlirlükleri ve bunların vazıfelenne 
~ıklar da ikmal edilmek üzeredir. 

Verilen malümata naıaran ce-

1 n.nd Darlan ı :ııup villyetlerimjule 'ol«;. bu • .aJAda 
1~11 • Menin, Seyhan ve Hatay da ek· 

l'ht' metin üzerinde müessir yardımlar-llA'tl bu" yu" dU" da butunmıya müsait istihs-;i-;;-a palmaktadır. 
Q... ~ Diğer taraftan Mısar'dan ge· 

Q 
4
•Ya-and, Almanyadan len beı bin ton şekerin Mersin'e 

~ .. ;. Yardım talebi çıkarılmasına devam olunmakta-

' . ıni fle ,,.J etti dar. 
~ '-01\d Müsteşarla cenup vilAyetlerin. 
~ 11\rı"ı .'•: 11 (a.a.) - Muıtakil de beraberce seyahat yapmış olan 
' bu111 •ıansının Fransız huaudun-

~;ı... nan petrol ofis umum müdürü Ziya 
L. "ili&:.. _muhabirinden: Teyit ü 
"llb.. ••·•c o 0 A Sabuncu ile ticaret ofis umum m · 
111 

• veııc . 0 re, f rikadaki Döiol 
A~~ltsi~~e karşı harekete geçme dürü Ahmet Cemil Conk temas-
d~ıraı D e General Veygand larım ikmal ederek bu akşam Is· 
;;ı~. l\n~rlana tamamile muanz- tanbul'a, vazifeleri başına avdet 
'iat... •şıldı"'ına Veyaand Na- etmiılerdir. ''it ... tel' . 6 • - ' 

ı... cm,· ISd•nde beyanatta buluna- ---------- -

~ti bir·~ eki kuvvetlerin her Alman Fransız , 
~ ~lfi 

1 
arckcte tevessül etme· -

~f .boyıe0 ~adıtı ve bundan baş· 
~~~ im ır teşebbüsün Fransa SU lh mevzuu 
tı~' ille ParatorluQ'unda kanşık· 
Ct~lf\ ttı~dan verecetini ve Amc 
ıaı.ti"i '6 Uldahatesinde tacil ede- lTALY.A BUNU ÇEKEMiYOR 
~" y Cmi t• t ııı ;''dan ş ır. Veygand Al- Ankara: 11 (Radyo gaıe e· 
~i dth~keri yardım istenil· sinden) Muhtelif kaynaklardan ge· 
aı.. . biıı d feddederek böyle bir len haberlere anre, Almanya Fran-
:"'lıı ,_ t Arrı 'k A -· d 
~~&ti erı anan müdahale· sa ile sulh akdetmek arzusunda ır. 
~ lllüd ~ecettni ve Suriyenin Bunu Darlan aon nutkunda söyle-
~ ftde a 

1~ olmadıflnı binaen mişti. Halbuki Fransa Alma~y~ 
~ ttm· t~ılnıesi lizımgelditini ile yalnız sulh yapamaı. Eter ıttı· 
1 . lftır. t 

~ ".Q fak yaparsa bu sulh o ıaman a. 
~ l\dra: 11 

'ttt ~~ ai .. n (a.a .) - Mustakil hakkuk edebilir. 
t-. cliıı.· ... sı · 1 · F 
u-.,1~ı bir h • svıçre radyosunun ltalya ise Alman - ransız 
't~ ""'lllrı Ytni •be~e. göre, Amiral işbirlitinden hiç de mtmnun de-
~ ~kn }:' hancıye nazm Bena- Q'ildir. 

Hor Belişa 

AVAM KAMARASINDH 

Horbelişanın 
Bay Çörçile 
hücumları 

lNGlLIZ 

iKNA 

HÜKÜMET ŞEFiNiN 
EDiCi BEYANATI 

Londra : 11 (A.A) - Dün 
Avam Kamarası pek ehemmiyetli 
muı.akerelere sahne otmuıtur · Gi
rit meselesi dolayıı!yle bir çok 
hatipler söz almıı ve doğrudan 
doğruya hükümeti mesut tutmağa 
matuf olmamakla beraber bu ha
rekatın fena idare edildiğini , Gi
ritte kafi tay,yarc bulundurulma
dı~ını, Girit adasında lazım gel· ' 
diği derecede tayyare meydanı 
inşa edilmediği ve nihayet Girit 
)'edi ay lnailiılcrin idali altında 

bulundutu halde bu uz.un müddetten 
lazım aelditi gibi iıtifade olunma· 
dıQ-ını ileri .sürmüılerdir. Bu me
yanda fiddetli tenkitlerde bulu
nanlttrdan biride Horya Belişadır. 

Bqvekil Çörçil bütün tenkit
leri dinledikten sonra ayağa kal· 
karak aşağıda ki bey8-atta bu· 
lunmuftur: 

Umumiyet üzere söyleyebili~ 
rim ki bütün hatiplerin tenkitler• 
vukuf ve itidalla yapılmııtir . Hli· 
kCımet bu gibi tenkitlere yalnız 
müaamaha etmekle kalmar.. On· 
ları bütün manasiyle hüsnütelakki 
eder. Bu arada eski Harbiye Na· 
zırı Horye_Belifanın sözlerinde de 
ayna sıfatları gördüğOmü terar 
edeceğim. yalnır. Horye Blieıı 
Meclis haricinde söylediti na•tuk· 
tarda hükümeli 1iddetle tahliye 
etmif ve bu tarzda da neıriyıttı 
bulunmuştur. 

Bu nutukların ve bu ncfr iya· 
tın baılca memleketlerde, baıka 
paytahtlaı da fena tesirler bırak· 
tıtını, emniyetsizlik ve teşevvill 
uyandırdığı aldığım haberlerden 
anlıyordum. Bu ıeb~pledir ki bun· 
lara kartı sükumctle mukabele . 
edemeyeceğim. Belip unutuyor kı 
harp baıladığı zaman elimiıde bu· 
lunan teçhizatın ve eslehanın nok· 

ıan olmaaı kısmen de uıun müddet 
sürmüş olan kendi Harbiye Na
zırlıtı r.amanının miraaıdır . Bun· 
dan dolayı bu meselede hükumeti 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

~t "t•İni r.anaanın muhasamat 
ti . qlllan itnışletnıck üzere hiç 

tıı .. tcşebb-
'-ııt '<>~lem· use geçmiyece- """""""""""""""""" " .... """"1 ı r e • ı h.': ·tı tıttri ış, f11kat Peten!e Dar· 
-~l'h- ınu 'b· ()~t , ,. Ut cı ınce F ransanm 
~.~ Olsun ray~caaı yer nereai 

ttıııi•r nıudafaa edileceQ'ini 
ı. >.ti ,, ır. 
,.Ilı ''" in · t' hiıtt,~t R•ltcreyi Irak petrol-
h... tt ve F 
-~~t ·"'liYet e ransa~a ait pet-
llıı\t' tit~le . lmek uz.ere Suri-

ır ki: ıthaın etmiı ve de-
~.. ..... .. lıa 
ı...:-~ Ol ltiliıler a 
~~~"-''•le kuıı eyrutu deniz 
b~ k.. r. !File . anmak için almak 
rt "\tv •tıı.cj ki - . 

' tUetin t aıühım lnfi
t ~ltl c rnukavcraet edecek 

arı niıbeten azdır. 

!I Fransanın. ızmır i 
il konsulü ist~f a· etti İ 
1 iz mir: t t (TUrkallzU muhabirinden) - l zml r 11•· ıı 
ı ... ı.,....ın ıJ•zdilıu gllre fehr lmlz franaız konao-
ı ~ Lpul• Lagorde Yl•I hUkUmeUnln elyaaetln l ta•· f 
ı ,::• u .. mıy ... ek ld f•••• vermlf, ve k eyfiyeti Ylf l'ye • 

1 
v : Ankara elçllllln• lilldlrmlftlr. Kendlalnln de Ga- J 
ule tar afln• g 99ecell anrıenmektadlr. ..J 

""""""""""""""""""""""""" 

ı ______ JlZIRLANAN YENi BiR KANUN ~ YIHASI __ ı 
Köylü Malları Her 
Şeyden Korunacak 
llaaaa ıa,.ıaa11 mecus amaad beyetlae ıevlıedlldl 

Ankara : 11 ( Türksözü mu
habirinden ) - Çiftçi mallarının 
korunması hakkında hükumetçe 
haı.ırlanmıı olan kanun layihası· 
nın, Büyük Millet Meclisinde teş
kil olunan muvakkat encümen ta
rafından bir müddettenberi tetkik 
edilmekte oldup malumdur. J\d
liye , dahiliye , iktisat ve ziraat 
encümenlerinden seçilen beşer a· 
zadan mürekkep olan bu muvak
kat encüm~n tetkilderirıi bitiı miı 
ve çiftçi mallarının korunması 

halckındaki layihaya son ıeklini 
vererek umumt heyete sevkcyle
miştir. 

Layihanın ana gayesi:, geniş 
sahalar içinde ve dağınık bir hal
de bulunan araıiyc iraa olunan 
zararları men ve telafi etmek için 

Son 

Londra: 11 ( La. ) - lngiliz 
hava kuvvetlerine mensup tayyare-

lerin dün gece Breat doklanna hü
cum ettikleri öğrenilmiştir. 

Londra: 11 (a.a.) - Son "48 
saat içinde Alman ve ltalyan ha-

va kuvvetlerinin Kıbnsa taarruz 

ettikleri hakkında dütman kont· • 
rolü altında bulunan bir radyo is

tasyonu tarafından verilen haber 

teeyyüd etmemiıtir. 

Londra: 11 (a.a.) lnriliz hava 

müeyyideler koymaktır . Bu iti
barla çiftçi mallarının korunması 

kanunu şehir ve kasabalara şamil 

olmıyacak, yalnız köylerde tatbik 
olunacaktır . 

Köylerimizin umumi yaşayış
ları bakımından fevkalade büyük 

ehemmiyeti olan bu layihanın 
ana hükümlerini yazıyoıuı : 

Kanun, önce çiftçi malın ı ta· 
rif etmektedir • Bu tarife göre , 
çiftçi malı ıayılanlar şunlardır : 

Köy kanvnuna göre, tcsbit edilen 
sınırlar içindeki ekili , d ikili veya 
kendiliA'inden yetişen bbtün nebat 

ve aA-açlarla orman kanununun 
tümulü haricinde kalan aR-açlıklar, 

nadaslar veya ziraatte kullanılan, 

(Gerisi ikinci sahifede) 

SURİYE DE 

Ş am şehri 

düşmek 
il 

uz ere 
MÜTTFIK KUVVETLER KAN 

DÖKMEK lSTEMEMEKTE
CE.PHEDE HOPARLÖRLER 

KULLANILMAÔA BAŞLANDI 
Ankara : 11 (Radyo Gazete

sinden) - İngi l izler ve Hür Fran
sızlar Suriye) i mümkün olduğu 

( Gerai üçüncü aahifedc ) 

•İ•tem /ngi/i~ tayyareleri bir UfU,ta 

Dla ,., .... 
bava laallyetl 

lngili~l•r Breat' e 
Almanlar da Gal'• 

hücumlar yaph 

KIBRIS ÜSSÜNE AKIN 
ŞA YJASI YALANDIR 

nezareti tebliti: Düıman dün rece 
küçiik mikyasta hava faaliyetinde 

bulunmuştur. Cenubi Gale ve 

lnrilterenin cenubi garbisinde bir 

noktaya bombalar atılmıştırr Bazı 

hasar vuku bulmuştur. 

Ankara: 11 (Radyo gazete

sinden) - Brest limanına lngiliz

lerin yapbğ'ı hava harekabnın ga-

yesi oradaki Oygen Alman kruva· 

zörüoü imha etmektir. 

--------~--------------------~~--~------------------

Kalı.ve Tevziatı 
Nasıl Yapılacak? 
Ankara : ı ı (Türksöıü Muha

birinden) - Brezilyadan getirtil
miş olan otuz bin çuval kahve 

lskcndcrun limanına çakanlmakta
dtr. Ticaret Vekileti bu kahveyi 
vilayetlerin nüfus miktanna göre 

taksim etmiştir. Önümüzdeki gün· 
lerde tevziatı başlanacakbr. Vila· 

yctlere aynlan ve iki aylık kahve 
miktanna ırösteren liste şudur: 

Afyonkarahisar 176, Ain 34, 
Amasya 38, Ankara 700, Antalya 
142, Aydan 78, Bahkesir 268, Bi· 
lecik 36, Bingöl 20, Bitlis 20, 
Solo 72, Bordur 34, Bursa 384, 
Çanakkale 84, Çankırı 50 Ço· 
ruh 42, Çorum 184, Denizli 
80, Diyarbakır lıı&4, Edirne 142, 
Eliııt 106, F.ı&incan f4, Erzurum 

(Gerili ikinci aahifede) 

Hess Teklif 
Getirdi mi? 

Londra 11 (a.a .) - Bu gün A· 
vam kamarasında Rudolf Hen 
meselesi tekrar mevzubahis edil
miflir. Fakat B. Çörçil bu husus
ta cevap vermekten imtina etmiş 
tir. 

Hcss'in bilhassa sulh .ıtcldilleri 
getirip ııctirınediğiae dair sorulan 
uzun bir suale B. Çörçil şu ce
vabı vermiıtir. 

Bu şahıs hakkında timdi ya
pacak bf!'yenatım yoktur. Fakat 
lngiliı. hdkQmeti Hcss'in Büyük 
Britany.a'ya uçuıuna dair bittabi 
Birlefik Amerika hükümetine ma
IQmat vermiftir. 

ISBBNDllllYI YI 
BAVA llfrCDMLABI 

Ankara: 11 (Radyo gazetesin· 
den) Giride yerleşen Alman hava 
kuvvetleri lskenderiyeyi sık sık 
bombardman etmektedir. Sivil 
halk şiddetle bombardman edili· 
yor. 

Vaşingtondaki Mısır elçisi 
Vels'e bir nota vererek Alman 
bombardmanım bilvasıta protesto 
etmiştir. 

MOSKOVADA BiR 
KOMiSERiN AZLi 

Moslto va: 11 (A.A.) - D. N. 
B. : Resmi b ir .kaynaktan öirenil
diğine göre silah endüstrisi halk 
ltomiseri Vanniko v iki sene süren 
bir faaliyetten sonra vazifesinden 
aıledilmiıtir. Buna sebep elde 
etti~i neticelerin kafi görülmemiş 
olmasıdır. 



Sayfa 2 

1 TABIBTBN YAPBAKLAB 1 

Kıbrıs,,. Türkler 
Yüzbin kişilik bir Türk Ordusu 

Kıbnsı nasıl almıştı ? 
AFRODİT'İN KARARGAHI 

Almanlar, Kıbma da hücum 
edecek ter mi?. İngilizler, Alman
ların buna cesaret · edemiyecekle
rini iddia ediyorlar. Biı. bunun 
münakaşasını yapacak değiliz. Bu· 
rada, Kıbrıs tarihinden çok ente
reı.an bir safhayı bulacaksınız . 

• * • 
Kıbrıs bir efsane yatağıdır. 

Genişliği yetmiş, uzunluğu yüz 
otuz iki , çevresi altı yüz elli mil 
olan bu ada, ilahe Afroditin ka
rargahı idi ve bunun içindir ki, 
ediplerin, şairlerin muhayyilelerin· 
de zengin ilhamlar yarattı .. 

Buğdayı, zeytinyağı, batı bir 
çok madeni ve bilhassa şarabı i
le meşhur olan ada Yahudiler, 
Muaviye, Yezit ve Harunürreşit 

ordularından sonra, Türkler ta
rafından zaptedilmiştir. 

Bu adanın zaptını ilk önce 
öne süren Yahudi jazef Nasi idi. 
Bir çok hediyeleri ve bu arada 
ıarapları ile Sultan Süleymanın 

gözüne giren bu kurnaz adam, 
padifaha ikide bir: 

- Ah bir kıbrısı fethetseniz. 
O vakit bu kıymetli şaraplar su 
gibi akacak. Diyordu. 

Kıbrıs şarabı ile <meşhur ol
muş olan padişah, gene bir gün 
şarap sofrasında Yahudiyi kucak
ladı ve ona fÖyle dedi: 

- Filhakika arzularım huıul 

bulursa sen Kıbrıs !kralı olacak
sın ... 

Jozefin bundan sonra rahatı 
bozuldu. Kıbrıs kralı olmak hül· 
yası bir an aklından çıkmadı. E
vinin kapısına bile: < Kıbrıs kralı 
Jozef, yazılı bir levha astırdı. 

Pad~ahı her gördükçe Kıh· 
rıstan bahsetti. Oranın şarabını 
methetti. Eline geçirdiği en kıy· 
metli şarapları: 

- Kıbrıs şarabı.. . Diye Sü
leymana sundu. 

Çavuş Kuhad Venediğe gön
derildi. Elçi hülasa olarak şunları 
diyordu: 

<Müslümanlara korsanlar fenalık 
ediyor. Suriye denizinde her fena· 
lığı yapan deniz haydutları Kıh· 
rısı en emin bir sığınak 
haline getiriyorlar. Bu gibi hallere 
artık tahammül edilmez oldu. 
Cumhur. eğer dostluğunu muha
faza etmek istiyorsa ihtilaflı nok· 
taları tamamiyle ortadan kaldır
malı, yani Kıbnsı terketmelidir ,, 

Çavuş bu teklifleri yaptığı 

gün Senato içtimadaydı. Halk 
büyük bir heyecanla ayaklandı ve 
Çavuşun hayatı arka kapıdan ka· 
çırılarak kurtarıldı! 

Artık harp ilin etmemek için 
hiç bir sebeb yoktu. Lala Mus
tafa paşa, donanmanın başkuman • 
danlığına tayin edildi. 

Piyale paşa seldz bin kişi ile 
Ağriboz adasını işgal ettiği vakit 
üç yüz altmış parça donanma em· 
re hazır vaziyetteydi. 

Türk ordusu Kıbrıs toprak 
larına 1570 yılı 1 ağuıtas günü 

çıktı . 
Leftari kalesi, ilk ihtarda tes-

lim bayrağını çekmişti. Burun ka
natılmadan kazanılan bu muvaf • 
f aldyet Kıbrıslıların ne kadar a
leyhine ise, fedhedenlerin o ka
dar lehindeydi. Mustafa paşa di· 
ğer kalelerin de ayni surette tes· 
lim olmalarını temin için teslim 
olanlara hiç bir suretle dokunul
mamaıını, tele insana işkence ya
pılmamasını emretti. 

Leftarililer seviniyorlardı: 
- Biz teslim olduk, amma 

böyle karfllanicatumza ummadık •• 

Diyorlardı . 
Teslim olmıyan Venedikliler 

bu plandan ürktüler ve derhal 
teslim olanları hiyanetle ittiham 
ettiler ve müthiş bir intikam alma
ğa karar verdiler. Karar, vakit ge · 
çirilmeden tatbik edildi. Bir gece, 
"hain" diye damgalananların Üzer
lerine beklenmiyen bir hücum ya
pLldı. Ele geçen öldürüldü. Çocuk 
ve kadınlar dağa kaldırıldı. 

Yapılan işkence çok insafsızdı. 
Kadınlan: 

- Kocalarınız teslim olurken 
,niçin mani olmadınız. Yoksa Türk· 
tere teslim olmayı siz mi istediniz? 

Diye, öldürüyorlardı. 
Çocuklara: 
- Hiyanet edenlerin evladı· 

sınız. Büyüdü~nüz vakit siz de 
böyle yapacaksınız. Sizden vatana 
hayır gelmez. 

Diyar, onları da bir mızrakla 

yere seriyorlardı. 
Fakat bütün bunlar, her yeri 

sarmış olan ordunun mukavemeti
ni kırmağa kafi gelmedi. Mus•afa 
paşa, 2500 süvari ile 6 bin yeniçe· 
riye büyük bir resmi geçit yaptır
dı . ilk hücumu yapacak kuvvetle 
beraber bütün ordu yüz bin kişi 

kadar tahmin olunuyordu. 
Beş hafta süren muhasara işi 

biter bitmez umumi bir hücuma 
karar verildi. lleri atılan akıncılar, 
hiç bir mani tanımadılar. Podoka-
taro, Kostanya, Tripoli tabyaları 
güneş doQ'arken zaptedildi. 

Bu harbin en heyecanlı vaka
sı genç bir kadının kahramanlığı· 

dır. 
Ordunun girdiği yerlerde rast· 

lanan kadın, ve genç kızlar, der· 
bal toplanıyor, kadırgalara doldu· 
ruluyordu. Kendi vatandaşlarını 
dağa kaldıran Kıbrıslılar kendi ka 
dınlanna tasullut etmekten çekin· 
miyorlardı. 

Bir gün halk açıkta duran iki 
gemiyi göstererek: 

- Orada diyorlardı. Bütün 
kızlar orada . 

Gemilerden biri sadrazamındı, 
hakikaten her ikisi baştan başa 

ıenç kızla dolu idi. 
Gene bir gün genç bir kadın: 
- Ben geri kaldım. Ben de 

onlarla gitmek istiyorum, dedi. Ve 
küçük bir kayıkla gemilere doğru 
yaklaştı. Biraz sonra her iki gemi 
gök yüzünü kızıla boyayan alev
lerle tutuşmuştu. 

Kıbrıslı kadın , bin genç kızı, 
başkalarına teslim etmektense ca
yır cayır yakmağı muvafık bul· 
muş, acımadan , yüreği sızlamadan 

iki gemiyi de ateşlemişti.-N. A. 

Ü~üm Çıkh 
Şehrimiz.de ,>eni üzüm piyasaya 

çıkmış ve toptan onbef kuruştan 
satılmaya başlamıştır. Perakende 
satış fiatı da 20 25 kuruştuı. 

Mu•o/ininin nutku 

Musolininin son nutku ltalyan

lara hesab vermek isteyen bir 

nutuktur . Musolini bu nutkunda 

neticede her şeyin iyi olacağını 

ve fakat sabır gösterilmesini tav
siye etmiştir . 

Avam Kamaraaında 

Avbm Kamarasındaki müzake
reler çok uzun sürmüıtür . Meb-

TORKSOZO 

Yaylalara 
göç başladı 

Her sene yazın yaylaya çık· 
mak itiyadında olanlar Bürücek, 
Gülek ve Kızıldağ gibi Toros yay
lalarına çıkmağa başlamışlardır. 

Bilhassa son hafta içinde Torosa 
çıkan aileler fazla olmuştur. 

Çeltik kanunu 
tadil ediliyor 

Çeltlll mıteba11111 Anllaraıa gitti 

Ticaret Odaıına 
gelen notlar 

Son zamanlarda Türkiye • Al
manya arasında yapılan ticaret 
muahedesine ait nntlar Ticaret 
Vekaleti tarafından Adana Ticaret 
Odasına gönderilmiştir. Atikadar
lar Ticaret Odasına müracaat ede· 
rek bu not suretlerinden alabile
celderdir. 

Adana Bollılrlerı 
lıtaallala gidecek 

Türkiye Boks karşılaşmalarına 

dair talimat Beden Terbiyesi Sey-

han bölgesine gelmiştir. Buna 
göre, Adana boksörleri bir şubat-

ta lstanbulda yapılacak boks mü
sabakalarına iştirak cdeceklerC:ir. 

Cenup bö/~elerinde 
faydalı yağmurla 

lskcnderun : 11 (Türksöıü 
Muhabirinden) - Bu sabah İs
kenderun ve hevalisinde fay dalı 
yağmurlar yağmıştır. Yağmur Be-

len ve civarıua da oldukça mel:-
zul mikdarda düşmüş ve aylardan
beri beklenen bu faydalı yağmur 

çiftçinin yüzünü güldfirmüştür. Bu 
yağmurların bilhassa zeytin ve 
darı mahıülüne çok fay dalı ala
ca~ı söylenmektedir. 

OMOORT TOCCARIMIZ 
- Kahve Almalı için -

BUGON MERSiNE GiDiYOR ı 
Kersine son gelen kahvelerden 

Adana için 283 çuval ayrıldığını 
yazmıştık. Şeşrimiı. İktisad Müdür· 
lüğü dün on dört toptancı tüccara 
teblğiat yapmıştır. Tüccarlarımız 
bugün Mersine giderek Adanaya 
tahsis edilen kahveleri aluak şeh
rimize getireceklerdir. 

Okallarunııda 
ahıtk nota 

inzibat komisyonu bulunmıyan 
bir veya iki öğretmenli ilk _okul
larda < lyi > dereceden aşa~ı 
ahlak notlarının tek öğretmenli 
okullarda bu tek öğretmen , iki 
öğretmenli okullarda öğretmenler 
tarafından müştereken karar al
tına alınması Maarif Vekaletince 
muvafık görülmüıtür . 

TerUçaı lıtlbıalla•a 
lçbcl Jlldlalml 

Rize - Yerli çayın istihsa· 
linin üçüncü yıldönümü bugün 
merasimle ziraat bahçesinde kut
lanmıı ve iyi çay yetiştirenlere 
mükafatlar verilmiıtir. Mühım su· 
rette inkişaf eden Rize çaycılığı, 

yakında Türkiyc'nin ihtiyacını 
karşılıyacak bir vaziyete girecek· 
tir. 

Güreşçilerimizin 
yapacakları seyahat 

----~------··-------... ~---Adaaa glreıçuerı sıvaı, Kaııerı, 
Merlla ve lloaıaıa gldecelder 

Baıaıl otomollWere 
maıaade meıeieıı 

Gelen haberlere göre, husu
si otomobillerin işlemesine mü· 
saade edileceğine dair şayialar 

dolaşmaktadır . Fakat bu hususta 
henüz resmi bir şey yoktur. 

Hatay Parti Mülettiıi 
Antakya: 11 (Türksözü mu

habirinden) - Parti Müfettişimiz 
Balıkesir Mebusu Fahrettin Tiri
doğlu dün Gaziantepten şehrimize 
gelmiş ve parti işleriyle meşgul 

olduktan sonra lskenderuna dön· 
müıtür. 

YENi NEŞRYAT : 

HA V ACILIK VE SPOR 
Havacılık ve Spor mecmua

sının 30 uncu sayısı çıkmıştır . 
Tavsiye ederiz . 

uslar üç şey öğrenmek istiyor· 
tardı . Giridde muhllrebe etmek 
lazım mı idi ? Giridde alınan 

derslerden nasıl istifade edecek· 
tir ? Girid muharebesi nasıl ka
zanılabilirdi ? Çörçil bu nutkunda 

bilhassa Ciridde Almanların İngi
lizlerden daha çok zayiat verdi· 
ğini söylemiştir. 

Amerika ellrarı umumiyeai 

Bir Amerikan gemisinin torpil-

Dün aldığımız mflliimata göre, 
Beden Terbiyesi Genel Direktör· 
lüğü 941-94? gürı ş faaliyet prog
ramını tesbit etmittir. Seyhan Be· 

den Terbiyesi Bölgesine gelen bu 
talimata göre, Bölgt-ler arasında 
yapılacak Deplasman maçları ıu 

tarihlerde yapılacaktır; 28 Eyliilda 
Hatay Bölgesi Adanaya gelecek, 

19 İlkteşrinde de Adana gü•şçileri 
Sivasa gidecektir. 27 Kinunevvel
de Adana Kayseriye ve 21 Ki· 
nunevvelde Mersine gidt-cektir. 
28 Kanunevvelde de Sivas Ada

naya gelecektir. 11 İkinci kanunda 
da Adana takımı Konyaya gide
cek, 1 Şubatta da Mersin güreş· 

çileri Adanaya geleceklerdir. Bu 

takımlar, başlarında bir idareci 
olmak üıere yepi kişiden mürek
kep olacaktır. Her bölge Nisan 

ayının ilk haftasında güreş birin
ciliklerine başlamıı olacaktır. 

lenmesi Amerikada büyük infial 

uyandırmıştır. Bundan Amerikan 

efkarı umumiyesi bunu Amerika ya 

meydan okuma olarak telakki 

ediyor. 

Viıide çalııma 

Vişide bugün yine uzun bir 

kabine içtimaı yapılmıştır. Bu iç

timada neler konuşulduğu henüı 

malüm de~ildir. 

lyi bir kaynaktan aldığımıı 

malumata göre, Çeltik kanununda 

tadilat yapılacaktır • Ziraat Vekl

lcti bu hususta bir kanun layi· 

hası har.ırlamaktadır . Vekilet , 

layiha har.arlanmadan evvel mem

leketteki bütün Çeltik mütehas
sıslarının fikirlerine müracaat et-
mek üzere kendilerini Ankaraya 

çağırmıştır. Bölgemiz. Çeltik mü

tehassısı Bay Harun Onuk da bu 

maksatla Ankaraya gitmiştir . 

HlZIRLlMAM YEMİ BİR 
KAMUM Ll YİHASI 

(Birinci sayfadan artan) 

yahut ıiraatle alakası olan her 
nevi menkul mallar ve ağıl , sa
manlık, anbar gibi d$udan doğ
ruya çiftlik hizmetlerine mahsuı 
gayri menkuller ile su arkları , 
sed ve bendler , tarla ve bahçe 
yolları ve hendekler bu kanuna 
göre çiftçi malı sayılmaktadır. 

Bu hükme şeh:r ve kasaba 
hududları dışında olmak şartiyle, 
belediye hududu içinde bulunsun 
bulunmasın, zirai mahsulit istih
sal olunan sahalar da ithal olun
muştur . 

Bu sahalar , mürakabe heyeti 
tarafından tesbit ve ilin oluna
CRklardır. Mürakabe heyeti lüıum 
gördütü takdirde saha hududla
rını değiştirebilecek ve eğer lü
ıum görürse kanunun selimetle 
tatbiki bakımından bir sahanın 

bazı parçalarını veya tamamını 

en uygun gördüğü köye bağlaya· 
bilecektir. 

Babve tevziatı 

naili ıapdacall 
(Birinci sayfadan artan) 

106. Eskişehir 172, Caıiantep 256, 
Giresun 78, Gümüşane 50, Hak
kari 10, Hatay 136, lçel 144, İs 
parta 48, lstanbul 1364, İzmir 712, 
Kars 98, Kastamonu 102, Kayse· 
ri 986, Kırklareli 72, Kırşehir 42, 
Kocaeli 208, Konya 520, Kütah
ya 100, Malatya 232, Manisa 
254, Maraı 112, Mardin 70, MuQ'· 
la 58, muş 20, Niğde 75, Ordu 
84, 48. Samsun 202, Seyhan 818, 
Siirt 40, Sinop 54, Sivas 260, 
Tekirdağ 60, Tokat 88, Trabzon 
216, Tunceli 26, Urfa 136, Van 
52, Yozgat 76, Zonguldak 194 
194 çuval kahve alacaktır. 

c:erllaada bava 
lıuamua ıardımıar 

Ceyhan : 11 ( Türksözü mu
habirinden ) - Hava Kurumuna 
Selim Ayt imur 100 , Ahmed Ce
mil Burhanlıoğlu 100, Abdürrahim 
Yeşil 100 , Gani Sezen 50 , Nuh 
İstok Şavkiyeli 50,Kadir Çingi 50, 
Bedir Kuzudişli Birecikli 50, Tüc-

car Dibo 25, Yunus Hünk&r 50 , 
Mehmed Erdotan 50, Mahir Co
şar 25, Mustafa Sağlam kereste· 
ci 15 , Arif Yaltır 200 , Mehmed 

Şermet 50, Fabrikatör Hanili Ôz
bil~n 100 , f abrilcatör Is mail Za
loğlu 250, Memici Güler 250 lira 
vermitlerdir . 

Nllletçl ecuae 

ALI NASiBi ECZlHlNESI 
Yal Camii Yanında 

YANKILAR' DAN 

ıam•a ..... 
lld ...... 

Hür Fransız ve Jngiliz o~ 
Şam'a doğru ilerliyor. lçı ._ 

yedi dere geçen yemyeşil ~...if 
en meşhur ve en makbul y--· 
kaysıdır. f" 

Eğer ileri hareketi bir eıı.ti" 
uğramadan inkitaf ederse ~ 
fık kuvvetler, Şam'da zafer~ 
lariyle birlikte Suk Saruca rJll 
!erinden kaysı ve zerdali de 
lıyacaklardır. c}fJ1 

Şam şehrini Osmanlı Ç -ti' 
si fazla sevmişti. Her h~lde ı,r 
veli Şam, ahiri Şam,. sözu bll tİ1 
tenme ve sevmeden doğtn\Jf 
cak. ' 

Şam, Osmanlı edebiyatırı• ti 
girmiştir. Benim hafızamda ~ 
bir iki mısra var ki Şam'da:~ 
sediyor. Mesela günün ~.,'• 
Suphi paşa isminde biris~ 
vali tayin olunmuş. O . ,1 
şairlerinden birisi içine Dıv~ 
biyatının iki üç türlü lafı~ 'IJfl 
nı tophyarak şu mısraı soy t 

Talii suph oldu Şa~11; 
lesin Surı~ 

Fakat ben 1918 de ~ 
harbin nihayetlenditi :s~rad' ~ 
yedi dereli ve yemyeşıl 
şehrinde ömrümün en sıkın~~ ~ 
!eriyle en ıstıraplı gecele~?' ~ 
diğim. için başka bir şaırırı ~ 
hicveden - gene lafız sarı• ~ 
le dolu - bir: mısramı dalı' 
Q'enirim: ~ 

Şam'dan çıktığım '( 
dedim Şaııal 

·ııı 
Bunu söyliyen şair, ne~ 

kıntılardan ilham almıştı, ,,..,,,~ 
rum. fakat ben 1918 il~ 
ilk haftHında Şam'dao ,yır· 
bu mısraı hatırlamıştım. . ,ç /.. 

Kimbilir, belki de bırk ",I 
sonra Darlan'ın mandacılatl al_ 
Eme~iye payıtahtından t&JI ~ 
toplarken ayni mısram fr fi' 
sını, içlerinden olsun, ok" ~İt 
lardırl - T. I.~ ~ 

l·U-1·~ ~ 
TÜRKiYE Rad.11osıı 

0
,J/ 

ANKARA"' 
Perşembe 12.6.194

1 el 
7 .30 Program ve me~ 

at ayaıı .ili 
7.33 Müzık : Hafif parÇP" 
7.45 AJANS haberleri 

8.00 Müzik : 1 tafif parÇ~) 
ramının Devamı. ( 

8.30/ 
8.45 

12.30 
Evin saati ~el 
Program ve memle 

at ayan 1 12.33 Müzik : Şarkı ve 
12.45 AJANS haberleri 

13.00 Müzik : Kaıı11k 
(Pi.) 

13.15 Müzik : Peırev "e 
13.30/ 
14.00 Müzik : Karıtık J't 

Devamı (Pi.) ~ 
18.00 Program ve me 

at ayan 
18.03 Müıik : Fasıl SaS'· 1 
ıs.ıs Ziraat Takvimi ve 

Mahsülleri Borsası· 
18.40 Müzik : Radyo c•• 

rası .-'_ 
19.00 Konuşma (Derle "' 
19.15 Müzik : Radyo ,,a' 

kestraaı progr•'°1 ",I 
19.30 Memleket saat~ J 

AJANS haberle~ j 

19.45 Müzik : Dünya 
1
'fJ 

20.15 RADYO GAZE
1 20.45 Müzik : Chopırı'" 

rinden (Pi ) "" 
21.00 Konuşma (Merııle 

tası) ~ 
21.10 Müzik : Solo ŞJ~ 
21.25 Konuşma (San'• 

Konuıuyor). 
4140 Müzik : RodY0 

Orkestrası ~ 
22.30 Memleket saat ;.. . 

haberleri ; Esh t 
Kambiyo • Nukll 

22.45 
23.25/ 
20.30 

(Fiyat) ,,;I 
Müzık : Dans '° 

" Yannki profl'aJll 

IUf 
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DÜK DAUSTA! Afrika harekatı 

PAMUK - HUBUBAT 
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CiNSi En az ı En çok 

K. S. _ K. S. 

Koza 
Klevland l 60,00 

1 

R 
Stıahi;~~: 11 ( a.a. ) - Stefani: 
~~ şiıtıditlı. halyan ~gazeteleri ltalya 

ıebİ' dıpı0 kı Irak hukfimeti arasında 
•e~· ,.. lllatik m~ b l . . d. ''ili te . unase et erın gesıl ı-
bt' l• Ro Yıt etmektedirler. Bu husus-

Dükü" esaretten dönüp 
Romaya gPldiği ıayiası 

Ankara : 11 ( Radyo gazete

sinden )-Austo Dükünün bir tay· 

yare ile Romaya geldiğini yine e

sarete döneceğini bildiren haberi 

Londra tekzib ediyor. 
olf dip10:a~a işaret edildiğine göre, 

llıcsj t atık münasebetlerin kesil
btıltıııaaın~ıniyle lngilizlerin elinde 
'"kip 11 Şımdiki Irak hükumetinin 
Sidir Criğj siyasetin tabii netice
llıijc~d ~giltere istiklali uğrunda 
lcıtıııa ~he eden Irak milletinin bak-

__:_ ___ -

o 

ı anet etmiştir. 

SURiYEDE 
~ (Birin · . ildıır k cı sahıfeden artan) 
~OtJa an dökmeden almak isti
iôte,t. l~U~i~eden gelen haberlere 
h~Pıırı gılıı kıtalarının önünde 
duşıtı 11~tlar gidiyor. Hoparlorlar 
~Cl<iikı ?1.arak değil, dost olarak 
he Hü;rını söylemektedir. lngilizler 
areket Fr~nsızlar neden böyle 

lı~ll.tırıci cd.ıyorlar? Halbu ki kar 
dıt. J./1 ~ı kuvvet büyük değil 
Da C akıkat şudur ki General 
\clt\i\J 

01 Fransıı kam dökmek is-
JOt, 

· Alın 11 tıi b' anya Suriye muharebe-
1ılıır111c ır .. İngiliz - Fransız harbi 
lbtctıc R'otermek istiyor. Ve bu 
tullıcr Fransız halkını Vişi hü
rt'ııs,:n~ ba~lamak istiyor. Fakat 
'!dit. alkı lngiltereyi sevmek-

~· Miitt r1c •loın e 1 kuvvetler Şama on 
ııı etre 1Şllltd mesafeye kadar yaklaş 
Ş&11a1ı bı·t · Müttefık kuvvetlerin 
~ltıll i:~ mukavemet görmeden 

1ıt. t ... rtıeleri pek muhtemel
ıı· ·•gır \ıııı Ber ıı ve Fransız kuvvetleri-
4tın. Ut c L • ~ alarıd enuuunda kı Saydaya 

t)~lda.tı a muhtemeldir. Ebuke· 
1 t~0t ~ ııo kilometre uzaktaki 

h 1'ürı/sabasıda işgal edilmişti. 
,~t ilıe:r~ hududuna muvazi olan 
d c İlerı n e de müttefikler sür- l 
l'rıc bug(i emektedir. Halep üzerine 
~ Uhterıı n1ıe.tde taarruzun başlaması 
d.111ebe ~2dır. Şimdi müttefikler 
itler n 5 kilometre mesafede

'11kut~ bu hafta içinde Halebin 
t\110. ckıcnilir . 

~'cd •re . 11 
tıı e Mütt . ( A. A. )- Suri-
ttı tlllnutıi efık kuvvetler şeyı:mı 
t~tc b Yet terakkiler kaydet

d loııct erdevamdır. 
ı:~cları ~a : ~1 ( A. A. )- Lon
,1 1k ku\I ~tenıldi~ine göre , Müt
i1,"t1ııııtı vb~tlcr Suriyede Vişi kıt-

ıca ır m'kd ııı,t tşılaşın k 1 ar mukavemeti 
'•ı tetah.. a tadır. Bu, mukave· 
l-r'ta iö ur ettiği muhtelif nok-"I:'. re deb· tt tırıi b· ıstŞmektedir. Suriye 
llıek h ıt Yıldırım harbi telakki 
l 011 atadır 

~~!l dra . 11. 
Qı~ eki R.o. ( A. A. ) - Suri· 
!Ju~1"a. iôt Yter muhabirinin yaz
l~~i~lln h~ı·~ Metuııa bölgesinde 
tı11 •t top a dayanıyor . Klare 
~d·c taı<...., ÇUsunun kuvvetli ate-

'Yo g,.•en d 
tlitı t . K urmakta devam 
" dect· ıen kal . l ·ı· l . ">tıı. ıt . B· esı ngı ız erın 
tt& straı:yaı 

1 
ıııat köyün içinde 

~ı lı•ııtta ç 
1 

ar ile Vişi lcıtaları 
9 ~lll "P•Şınalar olmaktad>r , 

~lA fR~HSIZ AfRİKASIHA 
~ •• <"•dra ~~HDERilMİYOR 
tlı.. "81ntt .. b (a.a.)- Avam Ka-
·''111.lt " Uo" 

~ 11tıı . Fra 6urı işçi mebuslar 
ı, 'sın n~ız Af 'k 

tı i e ttıarı· rı asma eşya 

1~tarıa . t 1 olmasını hükümet
~t11 ~<!i Ilı ısb emişlerdir. 
"il l\gı~ e Us Sh· . 
. lltı t Afrik ınwell şımali 

\ıt . 0Pta~ı asının filen bir düş-
l oldu~unu söylemiş-

l1ııı kti,~dt h 
~fti~~tcli~i arp nazırı B. Dal-
tt ıı. aı ccvapt . 
~ (Jt&~ llda istihı-t şı~ali fransız 
,1t11ıı11ıt ~ e,Ya ~ a e~ılmek üze-

rıd.. 1le tı1• 1 
gonderılmesi için 

" " :y u r e ' l 1~lıjj..., llpıı ... rı şı t Amerika ara· 
ıır .ıııtr .. m~ 

l~kltlt:~i~İlclirrni uıakerelerin ke-
i beı . tatbik~ ve tasarlanan 
~~~ iı'tıkihfına'' vaziyetin müs· ı 

lve et .... · .bağlı bulundu-
... ııtır, 

-i~'el·r·l@i·I 
Roma : 11 ( A . A. ) - Al· 

menyadau gelen Bulgar kralı Bo

ris ltalyada kısa bir ikamette bu

lunmuş , ltalyan kıtalarını ve~· 
yan kralını ziyaret etmiştir. 

Avam kamarasında 
(Birinci sayfadan artan) 

hak.kıyle tenkit edecekler arasında 
Belişa en sonuncuların sonuncusu 

olarak gelebilir. 

Diğer hatipler Giridde tayya
re meydanı yapılmadı~ından şi
kayet ettiler. Orada kAfi tayyare 
ve dafi toplar bulunduramıyacak 
olduktan sonra yapılacak her 

meydan bizim değil, havadan ine
cek Almanların nef'ine olurdu . 
Ne için top yoktu ? Ne için tay-

yare yoktu ? Bu süalleri umumi 

vaziyeti bilmeden, kavramadan , 

düşünmeden iradetmek doğru bir 

hareket değildir. Top yoktu, çün

kü şiddetle devam eden Atlantik 
muharebesi esnasında her gemi· 
ye koyduğumuz toplar bizim ha
yatımızı ve emniyetimizi temin 

edecek bir vaııte oluyordu. Ayni 
zamanda kendi fabt ikalarımız, li
manlarımız , tayyare meydanları
mız da azamf derecede müdafaaya 
mühtaç bir halde idiler . Bir ta
raftan bunları kuvvetlendirirken , 
diğer cihetten de Şarka harbin 
müsait olduğu şer ait dahilinde 

sevkiyat yapıyorduk . 

Tayyarelerimiz de ti Cenubi 
Afrikaları dolaşarak Mısıra geli-

yor. Orada kuruluyor v~ oradan 
düşmana taarruz ediyordu . 

Bu suretle Almanların bir kaç 
günde yapabilecekleri bir işi uzun 
haftalar içinde ancak başarabili
yorduk. işte aramızdaki farkların 

böyle olmasıdır ki Şarka istedi
ğimiz derecede tayyare ve top 
kuvvetinin süratle gönderilmesine 
meydan bırakmamıştır . 

Bundan sonra liberal partisinin 
sözcüsü Perey Harris Giridin çok 
ciddi bir muvaffakiyetsizlik sayı
lamıyacağını kaydettikten sc:ınra 

demiştir ki! 
Geçen muharebe tsnasmda 

Avam Kamarasının bazı celsele
rini tahattur ediyorum ki son on 
iki ay zarfında vukua gelen mu
vaffakiyetsizliklerin veya mağlu
biyetlerin on kerre daha mühim· 
!erini müzakere etmiştir. 

Kadın mebusların noktai na
zarlarını muhafazakar Mis Tress 

Rathboue " harpte merhametsiz 
deı ecede müessir olabi !meliyiz ., 

cümleleriyle hulasa ettikten sonra 
maruf muharrirlerdeıı Beverley 
BaXter imparatorluk rüesasının 

iştirakiyle bir directoire teşkilini 
teklif etmiş ve namıet olarak Çör 
çil, Smuts, Menzies ve Kanada 
Generaller:nden Mec Meughton 'un 
isimlerini ileri sürmüştür. 

ZA Yl- istiklal harbinde Adana 
şubesinden aldığım terhis tezki· 
remi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Adananın Tuzkuyusu kö
yünden Halef oğlu 314 

doğumlu Cemil 

13l43 

Kahire : 11 ( A. A. )- lngiliz 
Ortaşark umumi karargahının teb
liği: Libyada kayda değer mühim 
bir şey yoktur . Habeşistanda 
Cimma mıntakasındaki harekat 
şayanı memnuniyet bir tarzda 
devam etmektedir . Irakta sükun 
hüküm sürmektedir . 

AMERİKAN VAPURUNUN 

TORPiLLENMESİ VAHİM 
HADİSELER DOGURACAK 
Vaşington : 11 (A. A.)- 4900 

tonilatoluk "Robin Moor,, vapu
runun Amerika'ya seyahat eder
ken bir Alman denizaltısı tarafın
dan torpillenmiş o'ırıa'>ı, Amerika 
bahriyesine mensup bir zatın be
yanatına göre, vahim bir hadise 
teşkil etmektedir. Bu hadise, bun
dan evvel bir Amerika harp ge
misinin de karışını~ olduğu ve bir 
Alman denizalbsmın belki de bat
mış olmasiyle neticelenen hadise
ye inzimam etmektedir. 

Binaenaleyh bütün bunlar va
him şartlar ihdas etmişlerdir. 

Bu zat dem iştir ki: 
Normal bir ticaret yolu Ü· 

zerinde aşikar bir Amerikan ge
misinin torpillenmesi Amerika'ya 
meydan okumaktır. Şimdiye ka
dar bu gemiden 11 kişi kurtarıl· 
mıştır. Aralarında 3 kadın ve bir 
çocuk olan 35 ki şi kayıptır. 

Seyhan emniyet m.1-
dlrllllndin : 

Bu yıl İstanbul Polis mek
tebine bir mikdar Polis staj
yeri alınacaktır . 

Orta mekteb mezunları im
tihansız olarak kabul edilecek
leri gibi tahsilin devamı müd
detince mekteb masrafı kesil
dikten sonra Polis memurluğu 
maaşı kendilerine ücret ola
rak verilecektir. 

Tahsile l Eylı1l 941 tari
hinde başlanacağından talih
lerin kayit ve kabul şartlarını 
öğrenmek üzere şimdiden Sey
han Emniyet Müdürlüğüne mü· 
racaat eylemeleri ilan olunur . 

13144 

Klevland il 
M. Parlağı 50,00 

P. Temizi -46,0Ö 46,00 

Kapı malı 

Y. Çiğidi 5,00 
' K. Çiğidi 5,00 6,50 

Susam -34~50 

! K. Buğday -9~00 9,50 
1 Buğday To. 9,75 
1 Buğday yerli 7,10 7,75 

[ Arpa 5,30 5,75 
Yulaf 6,43- 6,50 ,_ 

11 - 6 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
iş bankasından alınmıştır. 
--

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 

JDolar) Amerikan 

-u4I 
ıruoı 

••••••••••••• 
İLAN 

ADANA KULOBO RIYASE

TİHOEH : 
Karataş plajında olup yerin· 

de satılmasına karar verilen 

müfredah aşağıda yazılı eşya

lar ayın 20 sinde Kulüb bina· 

sında saat 18 de açık artırma 

ile satılacaktır. Talib olanlann 

bu eşyaları mahallinde görerek 

muayyen gün ve saatta Kulüb 

binasında bulunarak müzaye
deye iştirak etmeleri lüzumu 

ilan olunur . 13132 

Mikdan 

18 
Cinsi 
Bir kişilik karyola 

somyalı . 

50 metre üç çeyrek boru 

2 Lavabo 

1 Tahtadan buz dolabı 
60 Sandal ya 
4 Pavyon enkazı 

Vesair ufak tefek eşya . 
3-3 

••••••••••••• 
/ 

I LAN 
Deniz gedikli erbaş orta 

okul müdürlüğünden : 
1 - Bu sene okulumuzun yalnız birinci sınıfına talebe alı -

nacaktır. isteklilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaatları. 
A. Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir sureti. 

(Tashih edilmiş nüfus cüzdanı kabul olunmaz) 
B. İlk mektep şehadetnamesi. (Üzerinden bir sene geçme

miş bulunmak) 
C. Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal eshabmdan bulundu· 

ğunu gösterir polisten musaddak hüsnü hal ilmühaberi. 

D. Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşı kağıdı. 

E. Birinci sınıf için 1/Eylul/941 de 12 yaşını bitirmiş ve 16 
yaşım bitirmemiş bulunmak. 

F. 5 adet vesikalık fotoğraf. 
2 - Kayıtlara 1. Haziran 1941 günü başlanacak ve 10/ 

Ağustos/941 günü nihayet bulacakttr. 

3 - Kayıtlar İstanbul Deniz Komutanlığında ve Mersinde 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul Müdürlüğünde yapılacağından 
isteklilerin bu iki mahalden her hangi birine müracaatları. 

4 - Musabaka imtihanları Türkçe, Matematik, (Tarih, Coğ
rafya, Yurt bilgisi) derslerinden l 5/ Ağustos/941 Cuma günü 

saat 9 da yapılacaktır. (284 7) 
1·3·5-7-8· 11·13-15-17-19-21· 23-25-27-29 13101 

Fabrikamızrn Sayın 
Müşterilerine 

Fabrikada malları olanlar arzu ederlerse kendileri sigorta 
yaphnrlar. Pamuk ve çiğillerini, Pirinç ve kırınblarını imal edil· 
dildikten azami 15 gün kadar kaldıkları takdirde çuval, hararla
nndan istif, hammaliye ve ardiye parası alınır. Kızışarak küflen 
mesinden, yanmasmdan, avarya olmasından, noksanlaşmasınaan 
evsafının bozulmasından hiç bir gilna fabrika sahibi mesuliyet ka
bul etmez. 

Çeltiklerden çıkan dan, kepek fabrikanın mahrukatı olarak 
ötcdenberi bila bedel fabrikanın malı olup buna karşı fabrika 
çeltiklerin imaline kadar beklemesinden anbar kirası, vezin ücre
ti, kınnap parası, arabaya yükleme hammaliyesi olarak müşteri
den birşey alınmaz. lmaliye ücreti, temiz çeltiklerden 25 para 
alınır. Yaş ve hasarlı ve topraklı ve kılçıklı çeltiklerden ayrıca 
fark alı Jı~ı gibi pirincin rayicinden yüzde on maliye hesabına 
muamele vergisi ve Ceyhan Belediye hududu dahilinden gelen 
çeltiklerden belediye nam ve hesabına işgaliye parası alınır. 

14-15 Ga. Ceyhan : /SMAIL ZALOCLU 

· 1 LAN 
BElEOİYE RİYASETİNDEN: 

Viliyet yüksek makamından iade edilen Belediyemizin 
941 Ma1i yıh bütçesile, şehir haritasının tanzim ve tevsii için 
Belediye meclisinin fevkalade olarak toplanmasına lüzum ha
sıl olmuştur. 

Belediye meclisi Haziranın 16 inci Pazartesi günü saat 
onbeşte toplanacağı ilan olunur. 

RUZNAME: 
1 - Belediyenin 941 mali yılı varidat ve masraf bütçesi

nin yeniden tetkik ve tanzimi. 
2 - Şehir haritasının yaphnlması için gerekli tahsisatın 

bütçeye konulması. 13142 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanhğından : 

Deniz lisesi birinci ve ikinci sınıflarına okur kaydü kabulüne 

1-Haziran- 941 de başlanarak 10-Ağustos-941 tarihine ka· 

dar devam edecektir 

Mersinde bulunanların okul komutan'ığına, başka şehirferde 

bulunan1ann bulundukları mahallin Askerlik şubelerine müraca-
caat etmeleri ilan olunur. 3-6-8-12-15- 17 13104 

• 
iş Bankası 

Klçlll taıarral lleıapları 

1941 
lllram1rı ,ıanı 

KEŞi DELER 

4 Ş••at, 2 Mayıı, 1 Apatoa, 3 /lcincilef"İn 
tGTihluinde yapılır 

1941 lkram1,eıerı 
1 Adet :.ıooo Liralık - 2,000 Lira 
3 ) 1000 > - 3,000 > 

2 , 750 > - 1,500 , 
4 > 500 > - 2,000 ) 

8 > 250 > - 2,000 > 

35 > 100 > - 3,500 > 
80 > 50 > - 4,000 > 

300 > 20 > - 6,000 > 

Tllrklye ı, IS•nka•m• par• yabrmakla y•lnuı p•ra 
biriktirme olmaz, aynı zamanda t•llhl11lzl 

denemlf oluraunuz 

• , .... ~.eı- ............... ._. ......... ._.. ~·--·~·._ ........ ,~ ...... ,.., ·~ • ._.. --·~ ........... ~ 

• • 

' 

. . 
l DOKTOR ı ~ 
i i 

1 Yalçm Mustafa Dzel 1 
i Daldll Baıtabklar Mltebaııııı i 
i Kızılay Ulucami caddesi istiklal ilkokulu karşııın· i 
i daki muayenehanesinde her gün hastalarmı kabul eder. i 
i i i S. P. Cs. 19-30 i . . 
'·••9't~o-e•••9'•••9'••o~•._.•-•..,•-•-•._.•••••'9•9'+'9•••,.te. • ._.4! 
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Sayfa 4 T©RKSôZO 

' l 
) 

' 

ı ........................ ı 
:Blzmetçl Aranıyor ı f Ev iılerini ~örebil•celı i 
ı bir icadın hizmetçi ara· ı 
ı yor. Matbaamıza müra· ı 
ı caat etme/eri ı 
ı ........................ ı 

Tlrk Basın BlrUll 
Adana mıntakası 

Belsllllnden 
9 Haziran 941 günü saat 

dokuzda toplanması mukar

rer olan Basın Birliği Adana 

mıntıkası kongresi ekseriyet 

clmadığından 17 Haziran 941 
Salı günü saat on bire talik 

edilmiştir. Kongre o gün ve 

saatte Adana Halkevi salo

nunda yapılacaktır. 

11 - 13 - 16 - 17 

Zayi şabadetname 
929-930 Senesi ders 'yılı A

dana Erkek Lisesinden aldığım 

şahadctnamemi zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan hükmü olma
dığını ilan ederim. 

Ballteılyle ve sesinin temizliğiyle ber kası bayrete 
düşüren radyo 

Adana Erkek Lisesi me
zunlarından 129 numaralı 

Orhan Günsoy 

Muharrem Hilmi Remo Kirahk ev 
itfaiye sokağında 125 numaralı 

hane içerisinde elektrikli ve müs
takıl iki oda bir mutbah kiraya 
verilecektir. isteklilerin idaremize 
muracaatları 

tTlcarethaneslDden almaz 

ABİOİNPAŞA CADDESİ NO. 112 - T[LGRAf : REMO ADANA - TElEfON : 112 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE iNGİl T[RE iTTif AKI YE - . -

BÜYÜK BRİTANYA İMPARATORLUGU 
== YAZAN: ===ı= MÜMTAZ FAiK FENiK :=== 

1 TORKİYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 

1 

Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liraaı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zira! ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye daAıtı'acaktır. 1 
4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 ., öOO • 2000 

" 4 
" 

250 " 1000 " 40 
" 100 " 4000 

" 100 .. 50 " 5000 
" 120 

" 40 " 4800 
" 160 

" 20 " 3200 
" 

DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde sa 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
Mart ve 1 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~ MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GÜN MUSTAf A Rif ATECZAHANfSİ 

~~J 
.... " .. "" ...... " .. "" ........ " .... """ ...... il Abone ve ilin TüJRır~sözü li 
ı şartları GÜNDELiK ~E. ADANA ı 

ıı Sahip ve Başmuharriri lıı 
1 Aylıfı . . . 125 • ı 
Seneliti · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN ı 

Umumi Ne§riyal Müdürü i ilanlar iç in ida reye MACiD GÜÇLÜ ı 
ı m Ura c aat etmelidir Basıldığı yer: TURKSOZlJ Matboosı i ........................ "" ........... ,.!t .. !+ ...... ı 

, 
Aziz yurd topraklannnzm mahsulatını memleket yavrul,. 

nna en mükemmel bir tarzda aıda kaynağına çeviren 

ÇAPA MARKA 
ve onunla beslenen bir yavru ... 

• .il\: ' B E N 1 M 
~.....__~'-;, ""' "' ~ M A M A M 

ue 
Yavrularınızı mutlak ÇAPA MARKA müstahzaratı 

0 
besleyiniz. En müşkülpesendleri dahilyegane tatminıed\ 
ve bu uğura hayatını vakfeden bir Türk eseridir. A~C~e 
bilgile yetiştirilen her varlıQın verİl!l kudreti nisbetıfl u 
daima yüksek neticeSverir. İşte bu sebepledir ki do~~ 
runuzun her bünyeye göre ölçülü vesayasını alnıa)'l 

mal etmeyiniz. Israrla : 

ÇAPA MARKA 
Mlıtabzaratmı isteyiniz 

HER YERDE VARDIR 

f;*'*A***'A*'#####A"'*AAAAA#~ 

~ En Büyük Hakikat, 
" !R 
nA 
" AD 
" ny 
~o 
! L 
" . 
= 1 
" O N Oİ$ MACUNUNUN YARATTl~I SIHHAT. 

= CAZİBE YE GOZElLiKTiR 1 .1 ı~i 
it · "Radyolin,, harikulade mücs· de parlak nel iceler '/ }' 
M sir terkibi, daima tazeliği ile "Radyotin., sizi terkibi ıfl / •~ı 
M temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli pahalı ~:ı' ~tıt 
M kişinin tercih ettiği yegane diş müstahz~rlarından da t1l Ilı 
M macunu haline g-elmiştir. Diş ft ni kılmııtır. M hıfzıssıhhasında ve güzellitin· 

~ RADYOLİN 
" ll:u fi n A # # * # # # #" * *fi AA AA X /, 

----~~--~___,~-,----.,---- ~~ 
s;::nAAAA#XA:::uug:A####AiE-,r: 

n DiKKATi.. DİKKATi. DİKK411'' 

Saatçı Vehbi Çömele~ 
Saat kalesi karşısında " ~ 

~ Zenlt, arlon, neker,nacar, ıaıs1011 ~ ~ 
" ve erkek son model saatlerimiz ye ti' ~1~ 

i
leriyle beraber gelmiştir. Her tırı~f 1~, 
mlrat kabul edlllr... 12749 14- 111 
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