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iDARE YERi u s Sahip ve Başmuharriri 

ADANA • Abidin FERiD CELAL OOVEN 
P01a Caddesi 

Telefon : 315 

8•rıaı her yerde 5 kuru, 

oğraf ya kongresi 
komisyonları dün 
işe başladılar 

ç dört güne kadar komisyon 
raporları hazırlatacak 

ı:ı Uriye vaziyeti 
~ahtmleşiyor 
&t~(J-- -
ÔE:p tr AK/ PETROL 

1'91..ARJNJ JNGILIZ 
-'\ Yy ARELERI 
80MBALADI 

~~•anın Sariye 
"onıısarının 

,,)e1ıı: beyanatı 
Q'rı ...__... 
•tttrı';81 Denz'ln, emri 
"ft, .. ~kl Fransız kuv
ııı,,. a ne .. 1t1mad1Jkalma
"''''nıunıar1n deiil•tlrll· 
~._,;,\ 1 va .1 ~atta fyerle· 

illan askeri ika
' "'• . ' •lnı istemi• 
t' l\udiis ...._.... 
.% ve L: .. 7 (a.a) - Fransanın 
Derıt s~hnan fevkalade komi· 

• 
111 \lj..- 0Ylediğ-i nutukta, Fran
ıp .,ı hükA • • 

Clll1esi .. umetinin siyasetım 
'-'e S ~uzumundan bahset
~~ il\ Utıye ile Lübnandaki 
~el\di akamlannın bu toprak
~lerı· ~asıtaları ile müdafaa 

Ilı 'IA 
Cen 1 ave etmiştir 

~tııı erat denz Suriyedeki 
~ ' C?c.. ' tr sa umıe henüz çok vatan· J 1 hata~lan hava ve tayyare 

' ~t tllır/ kuvvetlerinin kendi-
1 ~Cab:~et edilecek kıt'alarla 
Şt1tilllle ~r~c Alman kıt'alariyle 
~r,ı ay sını Vişiden istemiştir. 
t lııtaftal\ca emin surette Al-
~c ltat' olmak şartile kırk 

l\ da ~an vapurlarile diğ'er 
ll'ıtsj ~YYarc dafi batarya 
Cerıc~nderilmesini istemiştir. 

l'ııııl'\ kuıı Denz :tayyare dafi 
. ı:ı.ıar<lk tnılınasını Suriyeye 
lıt. i ren Almanlara tevdi 

l\lld' 
1\ l.ls· 7 ( · : lıı<>·ı: a.a) - Ofi ajan· 
~I "'ıı t r01 <l ayyarcleri Berut-

arı~llikte epolannı bombardı
L~aı:tıc ~:nra, şehir üzerine 
~a tıal'ldak· ışlardır. Suriye ve 

11lı'ı~letde l F~~nsızlara bu be· 
bCtı nu . ng-ılız ve Fransız 

tqt ~~lı 0~~'Yelinin lng'iliz zafe· 
ti tady

0 
u~u bildirilmektedir. 

~ 11

1 
d11var~urıa göre, Berutta 

ı:ı iltı L arına Dögolün ala
orerı haçları çizilmiştir. 

e~i~ 

Ankara : 7 ( Türksözü mu
habirinden )- Coğrafya kongre· 
sinin Maarif Nekilimizin bir nutku 
ile açıldığım bildirmiştim . Şim_di 
kongre üç dört gün için komıs· 
yontar halinde çalışmaktadır. H~
zırtanacak kotııisyon raporları u
zerine umumi çalışmalara başla-

nacaktır. 
Seçilen komisyonlar şu zat-

lardan teşekkül etmiştir : 
Program ve okul ders kit~b

ları komisyonu : Prof · Lo~ıs • 
Prof. Enver Ziya Karal ( Reıs ), 
Prof.iBesim Darkot, talim ve ter
biye azası Faik Unat • doçent 
Danyal Bediz, doçent Cemal A-
lagöz, doçent Hulusi Arde~ • ve· 
killik müfettişlerinden Fethı l~fen
diyaroğlu, vekillik müfettişler!n~en 
Cemil Boran , öğretmen Hamıd 
Sadi Selen, öğretmen Faik Sabri 
Duran öğretmen Abdülkadir Sa
di Ka~ancıoğlu, öğretmen Saffet 
Ceylangil, öğretmen Sıtkı Som , 
öğretmen Hamdi Nazım Ertek 
( raportör ) , öğretmen Hayred
din Tülin . 

Terim ve coğrafi isimlerin- im
lası komisyonu : Prof. İbrahim 
Hakkı Akyol , Prof. Louis, vekil
lik müfettişlerinden Necmeddin 
Bora , doçent Niyazi Çıtek~~lu , 
doçent Ali Tanoğlu ( raportor ) , 
öğretmen Macit Arda ( Reis ) , 
öğretmen Faik Sabri Duran , öğ
retmen Sabri Düşmez , ökfetmen 
Kemal Batu , öğretmen Hamid 
Sadi Selen . 

Türkiye coğrafyası komisyonu: 
Genelkurmay Başkanlığı mümes
sili Kurmay Albay Raşid Gürgen, 
Harta Genel Direktörlüğü mümes· 
sili Yüksek Mühendis Ömer Kad
ri Koray, Meteorolaji itleri u~u?1 
Müdürü Tevfik Göymen, lstatıstık 
umum Müdürü Prof. Celal Ay
bar , Ziraat Vekilliği mümessili 
Prof. Şevket Birand, Ticaret Ve
killiği-mümeasili iç tioaret um.um 
Müdürü Celal Y erman • lktısat 
Vekilliği mümessili M. T. A .. Ens
titüsü umum Müdürü Hadı Ye
ner Dahiliye Vekilliği mümessili 
Ke.;.al Varınca , Prof · Rüstow ' 
Prof lbrahim Hakkı Akyol (Reis), 
Prof: Louis, Prof. Besim Dar kot, 
Prof. Hamid Nafiz Pamir• Prof. 
Enver Ziya Karal, doçent A. Hu
lOsi Ardel, doçent Ali Tanoğlu ' 
doçent Danyal Bediz , doçent 
Cemal Alagöz ( raportör ) • do· 
çent Niyazi Çıtakoğlu , öğretmen 
Hamid Sadi Sden . 

o ;QS!'~ 
' : 

. cıctQ' J 
'~lq , rıgiltere .. - . b' . • 
~h'ı tııy0,. ıçın « intikam » adında yeni ır tıp taggare ıma-

"tQ..ı • 8 .r d" R . . "Qıı J una dair haberlerimiz üçüncüue ır • esmımız 
ilgi/tere .. ı · ·· t · r Ye ıonderilen son sistem tayyare erı gos erıgo • 

Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE 
Onyedlncl yıl - Sayı : 5033 _, 

1 Lonllraya blcamıar 1 

Lonra itfaiyesi Faal(gefle 

Londra : 7 ( A. A. )- Hava 
dahili emniyet nezaretleri teb· ve .. . 

!iği : Dün gece memleket u~erın-

Çiftçimiz 
için makine 
Çukurova çiftçisi için celp 

edilen mibzer makineleri Basrada 
Ankara: 7 (Türksözü Muhabirini:len) - ~merika ·ya sipariş 

edilmiş olan Mibzer makineleri Basra'ya gelmiş ve.oradan mem
leketimize müteveccihen yola çıkar.ılmışbr. u makinelerin bir 
kısmı Adana'ya tahsis edilmiştir . .Diğer kısmı da ::Ege mıntaka
sına gönderilecektir. 

ROMA GAZETElERİHE GÖRE 

AMERİKA HARB HALİNDEDİR 
Ankara : 7 ( Radyo gazetesin

den ) - ltalyan gazeteleri artık 
Beyazsarayın • yani Amerikanın 
Avrupa ile harb halinde bulun· 
duğunu yazmaktadırlar . 

Berlin Amerikaya lngiltereden 
daha çok kızıyor . Hitlerin Rtn· 
velte kini Çörçilc olan kininden 
fazladır. 

Horia Sıma'nın muhakemesi 
Bükref: 7 (A.A.) - D. N. 

............. 
KOORDiNASYON 

HEYETi iÇTiMAI 
Ankara : 7 (TUrksözU 

Muhabirinden) - Koordl· 
nasyon Heyeti, dün sabah 
saat 10 da Başvekil Dr. 
Refik Saydam'1n riyasetin
de toplanmıştır • 

••••••••••••• 
Bay Menzls'la 
yeni beyanatı 

Melboren : 7 (A.A) - Başve

kil Menzis bir nutukta,:orte şarkta 
cereyan edecek müstakbel hare
kat esnasında Avustralya kıtala· 
rının İngiliz:tckniğinin çıkarabile
ceği en büyük hava kuvvetlerin· 
den müzaheret göreceğini bil· 
dirmiştir. 

de pek az düşman tayyaresı uçtu. 
Londra bölgesiyle bir doğu cenup 
şehrinde bir mikdar hasar ve az 
mikdarda insan zayiatı kaydedil· 

B. : Hali firarôa bulunan 
eski Romanya başvekil muavini 
ve lejyonerler reisi Horia Sima1n~n 
muhakemesi, dün gıyaben Bükreş 
divanı harbinde başlamıştır . 

Afrikada müttefik kuvvetler bir lop başmda 

miştir. 

PiY ANGO 
Atrikadaki 

ileri harekat 
MİLLi PiYANGONUN TAM LiSTESi 

Kahire ; 7 ( A. A. ) -
Habeşistan da fevkalade müşkil 
toprak ve hava şartlarına rağ

men şarki ve garbi Afrika kıta
taları Linoya doğru ilerileyerek 
müthiş Ono nehrini geçmişler ve 
Abatnil'i zabdetmişlerdir. 1000 
esir alınmıştır. Cenupta, şarki ve 
garbi Afrika kuvvetleri ilerliyerek 
Dmrdat nehrini muvaffakıyetle 
geçmişler ve bu hareketleri şa
fakta· beraber yaptıkları muvaifa
kiyetli bir taarruzla genişletmiı· 

Veygandla Darlan 
arasmda~ ihtilat 
PETEN DE SON ALMAN 
PLANINA 'MUHALEFET 

EDiYOR 
Londra : 7 ( A. A. ~- Roy· 

ter ajansının Alman hududunda 
bulunan hususi muhabiri bildiri
yor: Zannedildiğine göre, Fransız.
Alman askeri iş birli~nin plan· 
larının tatbiki bahsinde Amiral 
Darlanla aralarında tahaddüs eden 
rıoktai nazar ihtilafı üzerine Ge
neral Veygand hareketini tehir 
etmiştir . 

Her ne kadar Darlanın Fran
saya dahili harb bahasına da ol
sa Fransız - Alman işbirliği siya
setini tatbik etmek fikrinde ol
duğu malum ise <le Mareşal Pe
tenin iOn planlara henüz muva
fakat etmediği zannedilmektedir . 
Vişi hükumetinin diğer erkanının 
da Almanya tarafından Fransaya 

yapılan tavizlerin azlığından mem
nun olm 'ld ıkları sanılmaktadır . 
Zannedil<liğine göre, ltalyanın Fran 
sadan yaptığı taleblerden vazge
çeceği hakkında geçen sene ya· 
pılan vaidlerini Almanya tekrar 
edememiştir . ltalyanlar bilhassa 
ltalyan askeri mahfilleri eskiden 
daha ziyade harb aleyhinedir . 

Buna binaen Almanya, ltalya
nın Fransaya karşı dermeyan et
tiği talebleri reddettiği takdirde 
ltalyan ordusunun Almanlara kar· 
şı isyan etmesine mani olmak 
için İtalya da büyük kuvvetler 
bulundurmaya mecbur kalacaktır. 

Yukarıki haberlere rağmen mü· l 
( Geni liçüncü sahifede ) 

Lira -
30.000 

10.000 

10.000 
10.000 

Numara 

183558 
241288 
120923 
12052 

5000 Lira kazananlar 

82269 116231 193653 

199859 255552 • 287962 

Sonlan (1803) olan Biletler (2000) 

" (7295) 
" " 

(2000) 

" (4077) 
" " 

(1000) 

" (61 '23) 
" " 

(1000) 

" {3374) 
" .. (500) 

" {8535) 
" " 

(iOO) 

" (9160) 
" .. (500) 

" (0974) 
" " 

(250) 

" (2316) 
" " 

(250) 

(Gerisi ikinci eahifede) 

lerdir, Buradada 14 top ve bin 
esir alınmıştır. Dünşmanın bir 
taarruzu a~ır zayiat verdililerek 
püskürtülmüıtür. 

ırakta Vaziyet 
Kahire : 7 (A.A) Irakta vazi

yet sakin olmakta devam ediyor. 

Şam : 7 (A.A) - Bağdattan 
ö~enildiğ'ine göre, Nuri Sait dev
let nazırlığına tayin edilmiştir. 
Hususi bir vazife ile Ankara ve 
Tahran gideceği söylenmektedir. 

Mürakabe heyetinin 
mühim bir kararı 

ADAMADA HiÇ BiR TOCGAR, BUGDAYI TESBIT 
EDilEN flYATDAH fAZlAYA SATIH ALAMIYACAK 

lnti,ar etmek üzere bulunan karmnameye göre vilôye• 
timiz buğdayına Cl%ami 1,75 kuruı liat tesbit edilmiftir. Bu 
fiattan Fazlaya mubayaatta bulanacak tüccarlar Fiat müra· 
kaba komisyonunca kanuni takibata tabi tutulacaklardır. 
Biıtün buidaylar ofise• bu liat üzerinden aahn alınacakhr. 
TüccaPla-r mevcut buğdayları İfİn beycınname itasına davet 
olunmaktadır. 

Bu vaziyete 11öre tüccarlmımızın kendilerini mesul oe 
nmtazaTTıP edecek bir ıehilde mubayaatta bulunmıyacak· 
larırta fiıphesiz nazarile bakılabilir. 

Amerikada 
Beşinci Kol 

Faaliyette mi? 
Grevler devamda 

Ankara: 7 (Radyo Gazeteı;in
den) - Amerilc.a'da bir çok fab
rikalarda grevler olmıştur. Bunun 
beıinci kol faaliyeti neticesi ol
duğu sanılmak.ta ise de bunun 
işlerin inkişafı sebebile amelelerin 
fazla ücret istemesi suretinde ka
bulü de laumdır. 

Grevler durmadığı takdirde 
Amerika hükumeti fabrikalara 

vaziyet etmeyi de kararlaştırmış

tır. 

AMERİKAN ELÇlSlNlN LON • 

ORADAN DÖNÜŞÜ DEDiKO

DULARI ÜZE.RlNE. RUZVEL TIN 

GAZETECiLERE BlR CEVABI 

Ankara : 7 ( Radyo gazetesin
den )- Ruzvelt Amerikanın Lon· 
dra elçisinin Vaşingtona gelişi 
dedikodularına karşı gaıetecilere 

şöyle demiştir : 

- < Elçimiz bana eski mes

ele hakkında malumat getirdi • 

Ve eski mes'ele hakkında malii

mat alaaak geri dönecektir . > 

.......................... 
i ltalyanların bir i 
ı yaralı Şilebi ı f lstanbıılda f 
ı /stanbul : 7 (Türksözü ı 
ı Muhabirinden) - 7000 tonluk ıı 
ı bir ltalgan gaz şilebe Akde
ı niz' de lngiliz tayyarelerinin ıı 
ı hücumuna utrıyarak hasar gör• 
ıı müş oldutu halde / stanbul li- i 

manma geldi. 
ı Şilebin mensup oldutu ı 
ı kumpanyanın acenlası burada ı i geminin tamiri için teşebbüse i 
ı girişecektir. ı .. ...................... .. 



Sayfa 2 TÜRKSOZO 

• 
lngilizler Suriye'yi 
işgal edebilirlermi ? 

· ·RL 
Türk 

. v. 

Basın Birlil Hatayda Şef kat 
Slratle bareket etmek şartlyle ba iş kolaydır. Çlnkl bagln 
ıngWzlar için mtlblm mavallaklyet Amilleri mevcuttur • 

---... ·----· 
Sarayı kuruluyor .H ANA .lllNTAKAsı ___ / 

Antakya: 7 (Tück>Ö•Ü muha· K ongresı gapılac İNGİLİZLERİN HANGİ 
NOKTAlAROAN TARRUZ 

ETMElERİ MUHTEM(l0İR1 
----~--o 

Yazan : REMZi ATIL 

Soıı günlerin ehcrnm!y<.!tlİ nıev
rnunu Suriyt· mesele i teşkil et
mektedir. Bir çok muharrir ıe , 
askt!ri mütelıassıslar, Alnıaıılaı m 
Gıritten ~onra Kıbrıs ve Suriye} i 
ele geçirmege teşebbüs edecek
lerini ileri sürmektedirler. 

Diğer taraftan lngil!z menba
larından gelen haberler bunu teyit 
etmekted!r' 

Berul şehrinden bir görünüş 

bir ihraç hareketinde muvaffak lazımdır: Suriyede bulunan Fran-
olabilirse bir taraftan Suryenin sız hava kuvvetlerinin mikdarı az 
işgalini kolaylaştırmak , diğer ta- olduğu gibi son sistem İngiliz 

· raftan da Kıbrıs ve Lazkiye üs- tayyarelerine karşı koyamıyacak 
leri vasıtasiyle Almanların Sur- kadar da eskidir . Çünkü burada 
yeye yardım göndermelerini im- Fransız hava kuvvetleri harpten 
kansızlaştırmış olurlar. evvelki tiplerden ibarettir. 

Yalnız Lazkiyeye çıkarılacak Demek oluyor ki , İngilizlerin 

birinden) - Valimiz Şükrü Sök
mensüer'in şahsi teşebbüsile vü · 

cude gelen ve iki :seneye yakın 

hir zamandarıberi her gün iki 
yüzden faıla yoksulun karnını do

yurarak en mühim ve hayırlı hir 
içtimai müessese halini alan yok· 
sullaı a yardım cemiyeti için bir 

şefkat sarayı:kurulacağını evvelce 
haber vermiştik. Böyle bir şefkat 
yuvasının kurulmasını kendis:ne 

bir ideal yapan Valimiz Sökmen

süer, bu hayırlı ve ayni!zamanda 
fay dalı iş üzerinde mütemadiyen 
durmuı ve nihayet memnuniyetle 

öğrendiğime göre derin bir ihti
yacı karşılıyacak olan Şefkat Sa
rayının temellerini atmağa karar 
vermif, binanın planlarını da ha

zırlatmııtır. Bina münasip bir arsa 
üzerine şimdilik '.tek katlı olarak 
taştan inıa edilecek, münasip bir 
fırsatta üzerine bir kat daha :ek-

Bu hat-ere göre; Alman zırhlı 

kıtaları Lazkiyeye çıkmaktadtr. 

iki gün evvel, Suriye fevkalade 
Komiseri General Dentz Berut 
şark radyosunun Suriyedeki Fran
sız ordusu erkanına hitaben yap
tığı beyanatında bu kabil şayıa
ların asılsız alduğunu, Fransanın 

Almanya ile iş birliği yapmasında 

kuvvetin hayli ehemmiyetli ol- Suriyeyi işgalleri - Alman kara ve 
lenecektir. Bu iı için Yoksullara 
yardım cemiyetinin 

1 
halen banka

da 5500 lira~ parası bulunmakta· 

ki sebebin lngiltereyi Fransayı aç 
bırakmak malcsadiyle tatbik et
mekte olduğu ablukadan başka 
lSir şey olmadığını söyledi. Ve 
badema İngiltereniıı bu hareketine 
Ft an sanın müsamaha edem ey ece
ğini ve şiddetle mukabelede bu
lunacağını ilave etti. 

General Dentz'in bu beyana
tında Alman lcıtalarının Suriyeye 
çıktığını Suriyenin bir lngiliı. te
cavücüne karşı şiddetle müdafaa 
edecağini söylerken Almanya kı
talarının Suriyeye çıkmayacağı 

hakkında en küçük bir teminat 
dahi vermekten ictinap etmiş ol
ması dikkati çeken bir noktadır. 

Diğer taraftan General ordu
ya hitap ederek Almanların Su
riyeyi işyal ettiklerine dair ha
bere inanmamalarını tavsiye eder
ken Suriyedelci Frırnsıı. subay ve 
erlerinin Almanln'rla iş bi:liği po
litilcasma muhalif ve Dö Gol ta
raftarı olduklarını itiraf etmiş ol
muyor mu? 

Suriyede bulunan ve mikdari 
azamı üç tümeni geçmediği söy
lenen· Fransız. ordusunun bir lngiliz 
tecavüzüne karşı koyacağı kabul 
edilse dahi Almanların Suriyeye 
Filistin ve Mısır üıerine yürüye
bilecek kadt\r kuvvet çıkarıp çı
karamıyacakları cayı süaldir. 

Bu noktayı tetkik edelim: 
Hiç şüphe yek ki, İngiliz mat

buatının da ileri sürdüğü gibi ln
gilterenin yakın şarkta ve Akde
niz.deki mevcudiyetinin emniyeti 
için Suriyenin İngiliz or<lusu tara
fından vakit geçirmeden işgaıi za
ruridir. 

lngilterenin Irak davasını hal
lettikten sonra artık Suriyeyi iş-

' gal daha kolay bir mesele olmnş
tur. Fakat, Alman kıtalarının Su
riyeye çıkmalarını temin edecek 
kadar vakit kayıp ettikten sonra 
böyle bir harekete teşebbüs eder- 1 

se muvaffak olması çok güçlcşe· 
cektir. 

Buğün, Suriyedeki üç tümen-
lik Fransız. kuvvetinin bir buçuk 
tümeni ağlebi ihtimal, Filistin hu
dudu ve Haran mıntakasındadır. 

Diğer kısmı da Sayda'dan Lazkiye 
ye kadar olan sahil boyu ile Irak 
hududunda tahşit edilmiştir. Kü
çük bir mikdarda dahili inzibatı 
temine hasredilmiş olması lazım

dır . 
Bu vaıiyet karşısında ve Al

man kıtaları Suriyeye yerleşme
den evvel İngilizlerin bir işgal 
hareketine teşebbüs etmeleri için 
hiç olmazsa dört fırka ile hare
kete geçmeleri iktiza eder . Eğer 
lngiliıler ilk hamlede Lbkiycye 

ması lazımdır. Çünkü, İngilizlerin hava kuvvetlerinin burnya yer-
bu mıntakada kuvvetli yerli bir leşmelerine vakıt bırakmadan ha-
çete teşekkülünün mukavemeti reket etmek şartiyle - hem ko-
ile karşılaşmaları kuvvetle muh- lay ve hem de kendileri için za-
temeldir. lngirizlerin bir de Bey- ruridir . 
rut ile Sayda şehirleri arasındaki , -
ı;ahil mıntakasından ihraç yap- OKUYUCULARIMIZA 
maları beklenebilir. Bu kısım bil-
hassa Sayda civarı ihraç hare
ketine çok müsaittir . 

Iraktan hareket edecek lngiliz 
kuvvei seferiyesinin de kolaylıkla 
hareket et'.lebilmesi ve Suriye top
raklarına girmesi mümkünclür. 

Filistin hududuna gelince : 
Uzun zamandanberi İngilizle

rin Suriyeyi işgale teşebbüs et
meleri mümkün görüldüğünden 

Suriyede bulunan Alman - İtalyan 
mütareke lcomisyonunun ta1.yiki ile 
Fransızlar bu mıııtakada oldukça 
ehemmiyetli tahkimat yapmışlar- 1 
dır. Bu mıntakadan yapılacak bir 
Jngiliz taarruzundan sür'atli bir 1 
inkişaf beklemek doğru olamaz. . 1 
Böyle bir hareket ancak bu hu- ı 
dudda mühim Fransız kuvvetle
rinin tesbitine sebeb olabilir . 

lngilizlerin Suı iyeyi işgal te- 1 
şebbüslerindt~ muvaffakiyet amili 1 
olarak istifade edebilecekleri koz
lardan birisi de Cebel - Dürüz 1 
halkının Fransızlara karşı olan j 
husumet ve kinleridir . j 

Bu halk, 1925 çarpışmalarında 
dökülen Dünü kanının intikamını 
almak için fırsat kollamaktadır . 
Bu va1.iyeti çok iyi bilen Fran· j 
sızlar bu mıntakada da ehemmi
yetli kuvvetler bulundurmak mec· 1 
buriyetindedir. Görülüyor ki, Fran
sızların bugünkü kuvvetleriyle Suri- 1 

yeyi kuvvetli bir tazyika karşı 1 
müdafaası hemen hemen mümkün ı 
değildir. Bütün bunlara Suriyede- I 
ki Fransız ordusunda gittikçe lrnv
vetlenen Dögol taraftarlığını da 
ilcive etmek lazımdır . 

Bir nüktayı daha unutmamak 

Her Pazar günü neşretmekte 
olduğumuz Halk hikayesini bugün 
~ünderecatımızın çokluğundan ko
yamadık. Özür dileriz. 

Taıarral Bonoları 

Haber aldığımıza göre sigor
ta şirketleri tarafından muamele 
yaptıkları sigorta sahiplerine karşı 
teminat olarak tevdi edilen ve 
listesi Ticaret vekaletince tesbit 
olunan kıymetler meyanında ka· 
nunu mahsusuna tevfikan ihraç 
olunacak tasarruf bonolarının da 
ithali muvafık görülmüştür. Bu 
suretle şigorta şirketleri idare 
etmekle mükellef bulundukları te
minatlarını tasarruf bonolarına da 
plase edebileceklerdir. 

Attan Dl,ea 
adam ildi 

Attan düşerek ağu surette 
yaralandığını yazdığımız Karsisah · 
nın Memişli köyünden Ali oğlu 
Bekir memleket hastane~inde öl
müştür. 

GENÇLiK ECITMEN 

KURSUNA GiDECEK 
Haziran ayı içinde Ankarada 

açılacak gençlik eğitmen kursuna 
Adanadan yalnız bir sporcu talip 
çıkmış olup imtihanı, Beden terbi
yesi hocalan tarafından stadyumda 
yapılarak evrakı Beden Terbiyesi 
Genel direktörlüğ'üne gönderil
miştir. 

dır . 

Şefkat sarayı yalnız fakirlerin 
karnını doyuracak bir darülaceze 
değil, Fakat ayni zamanda bir 

sanat müessesesi olacaktır. Bura
da beslenecek ~fakirler hasırcılık 

sepetçilik dokumacılık gibi sanat
lar öğretilerek çalıştırılacaklar. 

Bu suretle kısa bir zaman içinde 
müessese kendini idare edebile
cek bir vaziyete gelecektir. 

Tamamen Valimiz.in sahsı e
seri olan bu hayırlı yuvanın, 

Sökmensüer adını Halayda ebe
diyen yaşatacak canlı bir eser 
olacağına şüphe yoktur. 

İnldıarlar lıadroıa 
inhisarlar umum müdürlüğü

nün yeni kadrosu alakadarlara 

tebliğ edilmiştir. Tebliğ i'i bittiği 
için memurlar dün yeni kadro ü-

zerinden maaş almışlardır. Kadro, 
5 inhisar memurunun vaziyetini 

yeniden tesbit etmiştir. Yeni vazi

yette bazı kimselerin açıkta kaldı
ğı da görülmiiştür. 

Bilge kapa maçlan 
llagla yapılaca 
Bugün öğleden sonra stad

yumda, Malatya gençlik kulübü 

ile, Milli Mensucat gençlik kulübü 

arasında bölge kupa maçı icra 

edilecektir. 

, Kltab ıerglıl lıapaadı 
29 Haziranda Halk.evimizde a

çılmış olan Kitab Sergisi dün 
binlerce vatandaşın ziyaretinden 
sonra kapanmıştır. • 

i
aııı:ı:::::::ı::::::::::::::::ı:::::::mm:ııı:;m:ı:ıııuııımıumı 

.. ::üü!i!iiiftfift ANKAllA. RADYO OAZITIS~wu ~. 
ııi!Hffffffiiııımııııııımmmmımıııımııııı::mı mı mııı~t .. 

Suriye Vaziyeti 

Suriye etrafında kopan fırıtna 

şiddetlenmiştir. İngilizlere göre, 

Rodosla Suriye arasında tayyare-

ler mütemadiyen Alman askeri 

taşımak.tadır. tayyare meydaııl&rı 

kurmaktadır. Sekiz Almau deniz-

altı gemisin de Suriyeye geldiği 

İngiliz kaynaklarından habt:r ve

riliyor. Vişi hükumeti ise bu ha

berlere dair mütemadiyen tekzi · 

bler neıretmektedir. Keza Ame· 

rikada ki Fransız elçisi de, Vişi
.de verilen bir habere göre Fran

sız kabtne.ıi tekrar bir içtıma yap· 

mış, buna Veygaud ve müstem· 
leke valileri de iştirak etmistir. 

Amerika, Alman ve Fransız 

iş· birliğine karşı sert bir va-

ziyet almış bulunuyor. Viti bun
dan endişe duymaktadır! 

Vişi şefleri arasında ihtilaf çık
tığı ve Veygandın da bu sebeple 

hareketini tehir eylediği söylen
mektedir. 

.. 
Japortya-Holanda Hindi•tanı 

Holanda Hindiıtan(ile Japon
ya arasındaki müzakereler hitçe 

iyi bir hava içinde geçmemelı.· 
tedir. Batavyadıt ki bu müıake-

bir çıkmaza gireceği sanılıyor. 
Uzak Şarkta lci görüşmelerin Av
rup11 ile büyük alAkası vardır. 
Çünkü :Ptidai madde:er bakımın· 

danFnelemenk Hindishını mühimdir. 
Çükü buradaki iptidai madde -
!erin Almanyaya ride ccğini bilen 
Felemenk Hindistanı iktisadi mü
zakerelerde gayet heı& ıplı hareket 

. ediyor. · 

KONGRE YARIN ADANA KULÜBÜ SALONUNDA oıJoc> 

.......................... 
ı ı 
ı Yarın A lıfam ı 
ı Öğreneceğimiz Türkü ı 

ı Ankara radyosunda ya- ı i rın a~şam şu türküyü öğre- i 
ı neceğ11: ı 

: Kale kaleye karşı, ı 

ı Kalenin dibi çarşı: ı 
: Sen zülüf gölgesinde {güzel) ı 
ı Ben yandım güne• karşı. ı 

ı Kız anam babam Pasınlı { gü- ı 
ı ael) ı 
ı Çekemedim fUrbet elin yasını ı 
ı {güzel) ı l Bir ay dofdu Pasından, i 
ı Pcuının ortasından; ı 
ı Öyle bir yar sevdim ki{güzel) ı 
t Katmer gülün hasından. ı 
.......................... 

DOKTORLAR REÇETEYi 
NASIL YAZACAKLAR 
Sıhhat Vekaleti, sıhhat mü

dürlüklerine bir tamim göndere
rek memleketimizde bulunmayan, 
yabancı memleketlerden gelen 
ilaçların yazılmaması hususunda 
Doktor ve hastahanelere tebligat
ta bulunulmasını bildirmiştir. Dok
torlar yerli ilaçlar yazacaklardır. 

PiYANGO 
(Birinci sayfadan artan) 

" (2804) " " 
(250) 

" (5767) " " 
(250) 

" (6320) " " 
(250) 

" (9909) " " 
(250) 

" (698) " " 
(100) 

., (583) .. " 
(50) 

" (657) " " 
(50) 

" (12) ,. " 
(10) 

" (S) " " 
(3) 

er lira kazandılar. 

•••ılay merlıell 
amaaal toplalltlm 
Ankara : 7 ( A. A. )- Kır.ılay 

Umumi Merkezi Rina Tarhan'ın 
Baıkanlığında toplandı. 1941 büt
çesi tasdik edildi. Yeni ihdas e
dilen Umumi Müdürlütü yapılan 

tayin tasvib edilmiştir . 

Amerlllaa delllz 
lapatı Derliyor 
Nevyork ; 7 (A. A) - Okya· 

nus donanması için inşa olunan 
yeni iki mayın gemisi denize in
dirilmiştir, Bu münasebetle bahri
ye müstcşan demiştirki : Hitle'rin 
imilatını geçebiliriz ve geçecetiz. 

Amerika harp gemilerinin in
şaatı Hitlcr'e hayır etmedi harp 
esirlerini yardım ve mecburi iş

cilikle Almanların yaptıkları ıemi 
ve tayyarelerle rekabet ed,ceğiz 
altı ay sonra denize indirilmeıi 

mukarrer iken bugiln 35000 ton. 
luk üçüncü zırhlıda denize indi
rilecektir. Bunu müteakik 10 Bin 
tonluk bir kruvazöründe tezgaha 
konulması merasimi yapılacaktır. 

Uıü lafta ltlr 
tlaelde 1111••• tam 

700 ldtl 11111 
Çunking : 7 (A.A) - Geçen 

geceki hava akmında büyük bir 
tünele sığınan erkek, kadın ve 
çocuk 700 kiti havasızlıktan dün 
sabah ölmllf olarak bulunmuş. 

lardır, · 

Türk basın birliği Adıl' 
tıkasının kongre hazıı Wcl'" 
makta olduQ"anu yazm·~lı~·11 
ka lnı hazırlıkları t.ıın•111• 
Kongreye Adanadaki bİİ· 
buat rr.ensuplaıı ı~tirak .,, 

"b" V B l" D" arb•" gı ı, an, ıt ıs, ıv " 
. Llal.aı 

zık, Uıfa, ~fonlın, ı-• rı. 
Nığde, Hakkfu i, Sıirl, Al 
antep bölgelerimizdeki 
mensuplerı da davetlidir. 

Gazetecilerimiz yarı~ıı' 
saat dokuzda Adana kuı: 
nunda toplanarak yıllık 
rini akdedeceklerdir. 

Kongrede yeni idare 
seçilecek, Geçen sene 
tetkik edilecek, Ankarad• ~ 
cak merkez kongresine 
messil seçilecektir. 

TÜRKiYE Rad_yosu 

ANKARA 

8.30 

8.33 
8.45 
9.00 

9.30/ 
9.45 

12.30 

12.33 

PAZAR 8.6.1941 

Program ve r11e~ 
at ayan 5' 
Müzik : Kadın . 
AJANS haberleri 
Müzik : Marş ~ 
türler.: 

Evin saati , 
Program ve ın 

at ayarı tj 
Müzik : Pcfl'e~ 'iC 
maileri. . 

12.45 AJANS haberlefl 
13.00 Müzik : Oyun 1'11 

Türküler. ertl 
13.30 Konuşma~: (D 

peden) 
13.45/ si 
14.30 Müzik : Radyo 

kestrası ~ 
18.00 Program ve 

at ayan 

18.03 Müzik : Radyo el' 
rası (lbrahiın 
Ateş Böcekleri) 

18.30 Ziraat Takviıni "' 
Mahsüllcri 801' ~ 

18.40 Müzik : RadY0_,j 

kestra11 proıt' 
mı Si" 

19.00 Müzik : Fasıl 

19.30 Memleket s~~ 
AJANS haber";· 

19.45 Müaik : Sevilıtlİf 
zikleri (Pi.) 

20.0o Konuşma (Yurt J 
20.15 Müzik : Solo~ 
21.00 Konuşma (Pde 

tası) .,1 
21.10 Müzik : BeetbO .o1.l 

zuncu senfoni (''"' 

22.10 Müzik : Çifl" t/ 
22.30 Memleket satl 

Haberleri. .;,# 
Ajans Spor ser .. 
Müzik : Dan• 

22.45 
23.00 
23.'.!SI ~~ 
20.30 Yarınki profl' 

ZAYi - Upk !~ 
lüğdnden 341 sen~ :ttlfı 
terhis tezkiremi ı•Y1.~ 
sini alacatımdan e~ıff 
yokdur. 

1 
-

Karaisalı J(ss:ıtl 
Köyfi nüfuıuP ' 

·olup CeyhanıP ~ 
köyünde otura~ i/ı 
!arından cuınal• •'' 
doğumlu Halil 



f , 

..., 8 Haziran 1941 

Yuooslavya'nm 
bir protestosu 

S/ouen/er/e me•kuu 
10Praltlarır. uaziyeti 

~ lon~~a: 7 (a.a.) - Yugoslav 
bt;" ln211ız hariciye nezaretine bir 
ıann 

ltaıy ame vererek Almanlar ve 
llats:?lar tarafından, Slovenlerle 
la.rckun. topraklara karşı yapılan 
laııııa ctı Yugoslav hükumeti na
'-'td Protesto etmiştir. Beyanna· 

~ezcümle şöyle deniyor: 
'it I 0 ven topraklannın Alman 
)'1 talyanlarca taksim edilmesi 
Qıc~z taınamile haksız bir mua
~ .olmakla kalmamakta, aynı 
~,'"~ Irk prensiplerine de mu· 
ı.,~ Çunk~ ilhak edilen toprak
--~ ôz b~r Sloven milleti yaşa
~~· Azaları arasında Sloven 
't 't al mümessilleri bulunan 
~)' 0 

•v hükumeti Alman ve 
tiııj arı hükumetlerinin bu hareke
... Protesto eder. 

laaa A•traara 
••111aat werlror 

~Nsız MUKADDERATI AME· 

1\ MUKADDERATINA HiÇ 
BiR ZAMAN MUHAUF 
8ULUNMIYACAKTIR 

~'t HALIN BEYANATI 
v ••. 

~ bG .,anıton: 7 (a.a) - Fran-
~ C )ilk elçisi Hanri Perşembe 
lllu.,::;r- ıünleri Halle görüşmete 
"'~Yet~· . olamadığından Vişinin 
tecile . nı ızah etmek üzere gaze-
~ı.:. F ranaız Büyük Elçili tine 
~lhr .. Hanri, Dakarda Kazab· 
~ ~· •aır Akdeniz limanların· 
~. ıye ve Suriyenin sair mm· 
~h r:• Alman kıt'aları bulun· 
~kkında çıkan haberleri 
"'"• fbr. Fransız büyük elçisi 
"er ~Olu ile kıt'a nakleden mih
~r, ~elerinin orta prktaki 
~~ llliiaternlekelerinde karaya 
t'ı .;:e tekzip etmiştir. Elçi 
~r, b' beyanname okuduktan 
~t Ct ır Çok razetecilerin süalle
L~..:·p vermittir. Büyük elçi 
""'rtı ~~ her hanai bir hücuma 
s~ ~tem)ekelerini müdafaa 
•GıGkil ili IÖylediti zaman neş'esiz 
tıt:.. Yor ve M M k hM 
~~rdu, R yozune an ucum 
;"1tilt tl . e&~i beyanabnı bitiren 
~ 11 ~

1 hiç bir propaganda 
~Ye ~~~ın uzun ve şerefli bir 

'-'ukact ıp ötan Franu:ı: mille
~ cl\lrd der Yolunu takip etmek
t 16)leU~anu~a~atını teyit etmiş 

tınıştır: 
)clL - ''$' • 
~ tt . 111 resmen ve samimi· 

rnın ed . k' 
111 trlltı h' e~ım ı, Fransa mu· 

lılr.~".' ıç bır zaman Amerika 
~~tratı 
h..~~r. F na muhalif bulunmıza· 
:...~tıd rarısız - Alman iş birliti 
~ tt: Ak lntrikanın şüphelerini 
'"il"' ••• , • • 

il tör •çın Hali Pazartesi 
eectiın. 

~ L_ilerlirı· 7 ( 
'"Ynakt . a.a) - Yan resmi 
-._.-tt liıır an. Amerika Hariciye 
~ Pran'" raıeteciler toplantı· 
~·"'de aı~Ya ait yaptığı beyanat 
~1'lt ka ile karştlanmış fakat 
'~.::•ndırmamıştır. Berllde 
'tt "len • vaziyet almaktan icti-

'tı Prarı Cevabı vermek münha· 
" •aya ait bir iştir. . , ... 
"-"'~Y•km lekenderly• 
''"-... '"dunanında haaar 
l~ ~· rerı•rı zıraret etti 
' . 're:7 
teltr'ltiıi bu _(A, A.) - Mısır 
~ tlt Al run lskenderiye'ye 
' lk.ı111 inan hava kuvvetleri-

'&> esna d ,. e>lan sın a yıkılan ve 
t-ı1~.... "e h mahalleleri ziyaret 
tGt ~ ....... astanede yatan ya· 

· - ... •rnt 1 0 arak göriiımüı· Q 
)t•cto 'llt, 
~. "'"-ı :&etler de lakenderi

lından çıkanlrnakta· 

MOLOTOF YAKINDA 
TOKYOYA GiDiYOR 

Londra : 7 ( A .A) - He~r 
Verildifine göre Bay Molotof, Ja· 
pon Hariciye Nazırı Maısookanın 

. . . · d · · bu gaz Tok-zıgaretını ıa e ıçın 

yoga gidecektir. 

~ .. t~13l:t·I 
.Budapeşte : 7 ( A. A. )- Ma

car harbiye nazırı öğ'led~n sonra 
ltalyaya hareket etmiştir. 

" iNTiKAM ,, -
Amerilıada 6a adda 

yeni 6ir tip pilıe 

tayyare imaldtı haıladı 
Ankara: ~7 (Radyo gazete

sinden) _ Amerikada~ gele? ~a: 
berlere göre, Amerıkadakı ıkı 
büyük tayyare fabrik~sı birleşmiş· 
tir. Bu fabrik atar lngıltere hes~
bına clntikam> adlı yeni bir tıp 
pike bomb&Jdıman tayyare~i imal 

edecektir. 

AIDerlllaa - lapoa 
ademi tecavlz 
pütı ....... . 
Vatington: 7 (A.A.) - Ame

rika ile Japonya arasında bir a
demi teçavüı. paktının mevzuuba
his olup olmıyacağı hakkındaki 
bir suAle cevaben Hal demiştir ki: 

Bu gibi paktları imza etmek 
Amerika'nın tariht adetlerine uy
gun değildir. Ve ananevi uıulü
müıü bozmamız. içinde hiç bir 
sebep yoktur. 

ı azweltbl delllz 
1ıom1ııoaaaa werdlll 

reni 'bir ıeWllJ•t 

Vapurların Mü•ad..-e•i 

Vaıington i 7 (A.A) - Ruz· 
velt dün gazeteciler toplantısında 

· f 'I' · sula-Amerikan •ularıyle 1 ıpın 
rında ve Panama kanalında bulunup 
da kullanılmıyan bütün vapurları 
müsadere etmek, kiralamak veya 
kontrolü altına almak için federal 
deniı komisyonuna selAhiyet v~r
diğini bildirmiıtir. Federal komıa
yon bu vapurların acentalar tara
fından sefere konulmasına da se· 

. ·ı kti Bu vapur· lihıyet verebı ece r · 
l l . hu"'-uA met müsteıına, ar mu ıarıp iL 

· · veya yabancı memleketler ıçın 
sahil servisinde sefer etmek ma~
sadiyle icar ve iare edilebilecektır · 

llrlt'te AIDIU 
ma•1remeıer1 
telldl oluda 

Zürih : 7 (A. A.) - (Bas~e~ 
Nachrichten) - gazetesinin Berlın 
den öğrendi tine göre• Almanlar 
lngiliz ordusuna dahil olmak ve 
"Alman paraşütçülerine fena ~ua: 
mele etmekle maznun çetecılen 
muh;keme etmek üzere Girid'de 
askeri mahkemeler kurmuşlardır • 

veııaadla Darıaa 
aralillda llltl•AI 

(Birinci sayfadan artan) 

ıahitlerin çoğu Peten il~ yey· 
gandın tam işbirliti siyas~tını ka· 
bul edeceklerini ı.annedıyorla~ : 
Fransada Amerikan diplomasıaı 
Alman ordusunun tazyikinden. da
ha az. müeııirdir . Bu mfilahı~ler 
Dekarı işgal tehdidinin Am~rıka 
tarafından hakikaten icra edılece· I 
tinden fllphe etmektedirler • 

TORKSôZO 

( 1 

KAf İLELERE DON 
YAPILAN HOCUMLAR 

Londra : 7 ( A . A. ) - Bu 
sabah erkenden düşman tayyare
leri gemi ltafilelerimiı.den birine 
taarruz etmişlerdir . Ne kafilede , 
ne de himaye gemilerinde ne ha
sar olmuştur, ne de zayiat var
dır . ltk taarruz. Haynkel tipinde 
bir tayyare tarafından yapılmış-

tır . 
Bu tan are Fernie ve Atterş

tone harb gemilerinin müşterek 

at<'şiyle düşürülmüştür . ikinci ta
arruzda bir düşman tayyaresine 
bütün himaye gemileriyle kafile 
vapurları ateş açmışlardır . Tay
yare denize düşmüş ve derhal 
bi r infilak olmuştur ·. Bu tayyare
nin tipi teshit edilememiştir. 

Bir mallallp 
ı, araıor 

lstanbulda büyücek bir fabrika 
muhasebeciliğini kendi arıusiyle 

bırakarak Adanaya gelmiş ve bu 
hususta müsbet vesaiki mevcut, 
Fransızca ve Almanca bilir, ka
zanç muamele vergileriyle if ka
nunu muamelatında ihtisas sahibi 
tecrübeli yaşla bir muhasip ve 
müellif Adana veya Mersinde her 
çeıit muhasebe, muhabe.re "'.ey.a 
idare umurunda mutavaı.ı hır ıı 
eramaktadır. 

Adres: Adanada Yeni 
Cumhuriyet Otelinde 

M. Evrinyol 

iLAN 
HAlKEVI REISllGiHDEN: 

lngilizce, Fransızca ve Al· 
manca ikmal kurslanmız 9/ 6/ 
941 Pazartesi günü saat 9 da 
Halkevinde açılacakhr. Bu 
kurslara kaydolunan talebele
rin o saatta Halkevinde bu· 
lunmaları ilin olunur. 13126 

ZA Yl - Konya 5 kolordu 
mühimmat deposunda askerlik 
)·aptığımdan almış olduğum terhis 
tezkiremi zayi eyledim. Yeniıini 
alacağımdan esl:isinin hükmü ol
madıfını ilin ederim. 

Ceyhanın 801.dağan bay· 
ramlı köyünden 320 do
ğumlu İbrahim Qtlu 
Mehmet. 13126 

ıs: == 
1 

1 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

,,,_,. 
KiLO FIATI 

CiNSi En az IEn çok 
K. S. K. S. - ·- = 

Koza 
Klevland 1 62,50 
Klevlaııd 11 
M. Parlağı 50,00. 
P. Temizi -46,0Ö 48,00 
Kapımab 

Y. Çiğidi 5,00 
K. Çitidi 5,00 6,50 
---~- - 34,50 Susam - - -9,50 9,00 K.Buğday 

Buğday To. 9;15-
Bu~day yerli 9,875 
Arpa 5,55 

-YÜlaf 6,50 6,625 [ 
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7 - 6 - 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
I ş bankasından alınm11tır. 

(Frank) Fransız 1 

(Frank) İsviçre 
il (Sterlin) İngiliz 5.24 
!lDolar) Amerikan 132.20 

ADANA ASIERllK SUBE-
SINDf N : 

330 Doğumlu ihtiyat erat 
celp ve sevk edileceklerinden 
9-6-941 günü behemahal şube· 
ye müracaat etmeleri ve etmiyen· 
ler hakkında Askerlik Kanunun 
90 ıncı maddesi tatbik olunacağı 

ilan olunur. 

ADANA ASKERlİK ~UBE
SİND(N : 

Emekli ve yedek subaylar ile 
Askeri memurların yoklamaları 

15-6-941 gününe kadar bitmiş 
olacağından şimdiye kadar yok
lamasını yaptırmamış olanların 

hemen şübeye müracaatla yokla· 
malarını yaptırmaları ve gelmiyen· 
ter hakkında kanuni muamele ya
pılacatı ilin olunur. 

SAYIN MOSTERILERIMIZE: 
Atelyemizde bulunan eş

yalarını, (12 Haziran 941 Per
şembe) gününe kadar alma
lan rica olunur. 

Aksihalde mes'uliyet kabul 
edilmiyeceği ilin olunur. 131!8 

Abidinpaşa caddeıinde 
Elektrikçi 

Ethem Arsava - M. Ali 
lşlerçelik 

1 LAN 
ADANA ASIERlll SUBESINOEN : 

1 _ 337 Doğumlular ve bunlarla muameleye tabi talebeler ve 
sıhhi durumları itibariyle ertesi seneye terk edilen diter dotumlula· 
nn son yoklamalanna 19/6j941 tarihinde başlanarak 12/7/941 günü 
akşamı bitecektir. 

2 - Bu müddet aşatıda yazılı günlere taksim edilmiş olduA'un· 
dan kasaba mahalle ve köylerde mevcut 337 doğumlularla mahallesi 
mümessili ve köy muhtarı ile beraber şubeye gelerek askerlik mec
lisi huzurunda isbatı vucut edece~tir. Gelmiyen köy, muhtarı "'.e ~·
halle mümessilleri hakkında askerlık kanununun 25 ncı maddeaı huk· 
müne göre haklannda takibat yapıla~aktır. . . 

A -Merkez nahiyesine batlı kayler 19/6/941 tarıhınden 26/6/94~ 
gününe kadar mahallelerin 337 dotumlu ve bunlarla muameleye tabı 
diğer dotumlu erlerin yoklamalan . • 

B - 30/6/941 tarihinden 417/941 tarihine kadar Misis nahiyesin· 
de mevcut köylerin 337 doğumlu ve bunlarla muameleye tabi olan 
diğer dotumlulann yoklamalan. 

C) S/7/941 tarihinden 9n/~41 ~arihinden 9n/941 tarihine kadar 
Karatq nahiyesinde mevcut koylenn 337 dotumlu ve bunlarla mua· 
meleye tabi olan diter doğumlulann yoklamalanru, 

O) 1017/941 tarihinden 12/71941 alqarnına kadar Tuzla nahiyesin
de mevcut köylerin 337 doğumlulann ve bunlarla muameleye tabi 
olan diter doğumlu erlerin yoklamaları yapılacakbr. 

3 - 337 dotumlu ve bunlarla muameleye tabi mektep talebeleri 
tecillerini yapbracak ve bu talebelerde mektepden mezun olanlarında 
1/Eylul/ 941 günü yedek subay okulunda balunmak üzere askerlikle· 
rine karar verilecetinden bu kabil kısa hizmetlilerde ke:ı:alik askerlik 
meclisine müracaat etmek üzere şubeye geleceklerdir. Ve bu kısa 
hizmetlerden gelmiyenler ve askerliklerine k~rar al~ayanla! bakaya 
tanıtarak askerlik kanununun 89 ncu maddesı hükmune gore hakla-
nnda takibat yapılacaktır. 

4 - Mahalle ve köylerde bulunan 837 dotumlular ve bunlarla 
muameleye tabi yabancılarda ayni muameleye ~ tabi olup bunlarında 
bulunduklan köy ve mahalleye nazaran muayyen pnde şubede bu· 
lunmalan ilin olunur. 13127 

Sayfa 3 

Fabrikamızın Sayın 
Müşterilerine 

Fabrikada malları olanlar arzu ederlerse kendileri sigorta 
yaptırırlar. Pamuk ve çiğ-illerini, Pirinç ve kırıntılarını imal edil· 
dildikten azami 15 gün kadar kaldıkları takdirde çuval, hararla
rından istif, hammaliye ve ardiye parası abnır. Kızışarak küflen 
mesinden, yanmasından, avarya olmasından, noksanlaşmasından 
evsafının bozulmasından hiç bir güna fabrika sahibi mesuliyet ka
bul etmez. 

Çeltiklerden çıkarı 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 alındığ'ı gibi pirincin rayicinden yüzde on maliye hesabına 
muamele vergisi ve Ceyhan Belediye hududu dahilinden gelen 
çeltiklerden belediye rıam ve hesabına işgaliye parası alınır. 

11-15 Ga. ,Ceyhan : ISMAIL ZALOCLU 

SEYHAN Vill YETİ DAİMİ~ENCOMENİNDEN : 
Adana Memleket Hastanesinin: ı Haziran 941 Gününden 

Mayıs~942 Nihayetine kadar bir senelik bir kısım erzak vesa
ire:ihtiyacı l S Gün .. müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme ı 2/61941 Perşembe günü Saat 10,30 r encümeni
mizde yapılacaktır. isteklilerin aşağıda da cinsi ve miktarı ya
zılı olan erzakın şartnamelerini görmek üzere her gün hastane 
idaresine ve eksitlme günü de yatırmış oldukları muvakkat 
teminat makbuzlariyle Vilayet daimi encümenine müracaatiarı 
ilin olunur. 28 - 31-4-8 13068 

Miktarı 
Cinsi azami asgari 

Pirinç unu 300 150 
Süpürke 
Yumurta 

200 150 Adet 
6000 4000 

Kepek 2600 2000 
Şehriye 80 50 
Zeytumağı 100 70 Ayvalık 
Mercimek 500 400 
Nohut 500 400 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanhğından : 

Deniz lisesi birinci ve ikinci sınıfıanna -okur kaydü kabulüne 
1-Haziran-941 de başlanarak 10-Ağustos-941 tarihine ka· 
dar devam edecektir 

Mersinde bulunanların okul komutan'ığına, başka şehir!erde 
bulunanlann bulundukları mahallin Askerlik şubelerine müraca-
caat etmeleri ilin olunur. 3-6-8-12-15-17 13104 

Deniz gedikli erbaş orta 
okul müdürlüğünden : 

1 - Bu ser.e okulumuzun~yalnız birinci sınıfına talebe alı-
nacaktır. isteklilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaatları. 

A. Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir sureti. 
(Tashihjedilmiş nüfus cüzdanı kabul olunmaz) 
8. lll mektep şehadetnamesi. (Üzerinden bir sene geçme

miı bulunmak) 
• C. Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal eshabmdan bulundu
ğunu gösterir;polisten:musaddak hüsnü hal ilmühaberi. 

D. Üzerinden~bir senergeçmemiş çiçek aşı kağıdı. 
E. Birinci sınıf için 1 1/Eyliil/941 de 12 yaşım:bitirmiş ve 16 

yaşını bitirmemiş bulunmak. 
F. 5 adet vesikalık fotoğraf. 
2 - Kayıtlara 1. Haziran /941 günü ~başlanacak ve 10/ 

Ağustos/941 günü nihayet bulacaktır. 
3 - Kayıtlar lstanbul Denizi Komutanlığında ve Mersinde 

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

4 - Musabaka• imtihanlan Türkçe, Matematik, (Tarih, Coğ· 
rafya, Yurt bilgisi) derslerinden 15/ Ağustos/941 Cuma günü 
saat 9 da yapılacaktır. (2847) 

1-3-5-7-8-11-13-15-17-19.21 23-25-27-29 13101 

DIBBATI.. DiKKATi... DIBBATI .. 

Saatçı Vehbi Çömelek 
Saat 11aıe11 11ar111111da 

Zealt, arıoa, aelEer,aacar, ldıloa lladıa 
ve erllü .. aodel ıaaoert••ı redelı
ıer1,ıe 1tera1tır gelmlıttr. •er tirli ta-
.ırat llallal edtllr... 11741 13·15 
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Muharrem Hilmi Remo 
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ABİDİNPAŞA CADDESİ NO. 112 - TElG\~t: REMO ADANA - TELEfOH: 112 

\' 

! 
' 1 
1 
1 
' 

8 Haziran 1941 -" 

······································1 
Eşsiz bir muvaf /akiget: 

Muhtelif veya 
toplu aile a-ezintile
rinde, şehirde, köy
de, dağda, bayırda 
velhasıl lier yerde 
ve en gayri müsait 
şartlar altında {içe
risinde hariçten hiç. 
bir m&dde ilave et
meyi düşünmeksizin) 
en acele ve en dar 
zamanınızda nefis ve 
lezzetli: 

ÇAPA 
marka 

ÇOBBALlll 

komprime ve 
püre/erini 

Beş on dakika 
zarfınCia hazırlıyaöi

lirsiniz. Bir kompri
me evsaf ve yüksek 
bir kalitesi itibariy· 
le bir günlük kalori 
sarfiyahnızın karşılı· 

Qıdır. Her yerde 
bulursunuz. 

. .................. ~ ı· 
I " ·'' / / 

. .._,,ı~ ~,, ~ 
. ~ 

~ /J I 

Be,ilıta' ÇAP AM ARKA 
~-...;.._-

ı .................. ~ ..... ı 
ı&1zmetçl Aranıyor ı i Ev if lerini görebilecek i 
ı bir kadın hizmetçi ara- ı 

ı yor. Matbaamıza müra- ı 

ı caat etmeleri ı 
ı ........................ ı 

--- ......... --.... 

Is 

Bltlll Atr11arm paazelllrldlr. bit 

Beyhude ıstırap çekmeyinit ~ 
J TORKİYE CUMHURiYETİ 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

J -

, TÜRKİYE iNGİLTERE İTlif AKI VE 

BOYOK BRİTANYA İMPARATORLUGU ~ 
:== YAZAN:=== MÜMTAZ FAiK FENiK ====: 

1 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 Türlıt. Lüa .. 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zir&l 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 daAıtılacakhr. 

4 Adet 1000 Liralık ~()()() Ura 
4 • 500 • 2000 

" 4 
" 

250 
" 1000 

" 40 .. 100 " 4000 
" 100 

" 50 ,, 5000 " 120 
" 40 " 

4800 .. 
160 .. 20 " 3200 

" 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 

20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUl, 11 Birincikanun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

----------------------------------·----------~---.........._-............ .--M ..... ü ............... TE,...,ll--A...,..,... .... Ss_l_'S......,..,"-""-""'-' ....... ~ 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HfR GON MUSTAFA Rlf AT[CZAHARESİ 

~~J 

1 

----------------------.... " .. ~ ........ ~ ...... ~~~~~~~ .. " ........ 
!!Abone ve UAa TÜR Ksöziflıl 
ıı tartları GON~Elljt ~E • AD"NA 

ı Sahıp ~e Başmuharriri 
ı Senelifi · · · 1400 Kr. FERIO CELAL GÜVEN 
ı 1 Aylıfı . . . 125 • 
ı Umu.i Neşriyat Mıldürü 

ı llınıar için idareye MAC:ID 80ÇLU ·ı J müracaat etmelldlr Basıld1ğı yer: TORKSOZO M~ .................................. ~...!!!...~~~ı 

BIB TIK KAŞE 

NEYROZIN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
rını sü~atle izatcye kAfidir. Ro
matiı:ma evcaı, sinir, mafsal ve 
adele ısbrapları NEVROZIN'le 

tedavi edilir. Müessir ilaç : 

N E V R O Z t N 'dir 

NEVROZiN TERCiH EOMU 
lc•bında Günde 3 Kaşe Alınaiilir. 

• 
iş Bankası 

Klçlk taıarral lleıapıarı 

1941 
İkramiye plbı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Ağulto•, 3 /kincitefrifl 
tGrihlerinde yapılır 

1941 lllrualyelerl 
1 Adet 2000 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 > 1 
TUrklye ı, llllnka•ına para yabrmakla yaınt• .' 

. biriktirme olmaz, aynı zamanda talthllll# 
deneml• oluraunuz 


