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Lİ 
URTULUŞUN 

S 1RR1 

NEVZAD GÜVEN 

dana, kurtuluşunun on do
kuzuncu yıldönümünü kul· 
luyor. Adana mücadelesi-

üy(ik vatan kul'tuluşu dava
·i eh,~mmiyetli rolünü bir 
daha tekrara lüznm yok

u, artık tarıhe mal olmuş ve 
~arihinin binlerce parlak sa· 
1 arasına. bir şan ve şeref 

111 olarak, karışmış büyük ha
ardan birisiriir. 
ünkü, Çukurovaı ı ın kuı-tuluş 
elesi bütün vatan kurtuluşu
zırlıyan kanlı, muazzam mil · 
vaşınm bir safhasından baş-
r şey değildir. Tarihin aklma 
"rlü ~ığmayan bu mucizeyi 
lar bırer gurur la c ı gibi ba 

da ve o t4Şsiz zaft!rin adc;ız 
manian da hata aramızda 
aktadırlar. 

sareli tatmak bahtsızlığına 
ıyan,bugünkü kudretli,refahlı 

Türkiyenin çocukları ise bu 
manlık destanını gönüllerine 

erin gururu dolduran mukad
bir baba mirası olarak tanı
rdır. 

Bugünkü hürriyetini, saadetini 
lu olduğu milli mücadeleyi 
yen bir Tlirk tasavvur edile-
mi? 
Çocuğunu dizlerine oturtan 
Türk anası ona her şeyden 

~ bunu öğretiyor, her Türk 
ıtmeni talebesine m. tarih bil
olarak bunu söylüyor. Türk 
tıları bu ölüm V<' ya hayat kav
nın menkibelcrirıi anlatmaktan 
umuyor. 
Dünyanın çok karanlık anlar 
ım~.ta. olduğu, bir çok millet-

hurrı~et:erini kaybettiği şu 
erde lstıklal mücadelemizin za
e en büyük amil olan bir tek 
hatırlamak ve tekrar t k 

d 
eme 

ır: 

Milli birlik 
Hiç unutmamalıyız ki topsu k . ' z, 

sız, ~ar~sız bir halde atıldı 

k
.0 n:ıudhış mücadeıedeki mu
ıy t .. e ımızm tek sırrı b''t'" r b' . , u un 

10 ır ıdeal arkasında b" 
Ş f' , ır 

._ e ın emrinde birleşmiş ve yü-
uş olmasındadır. 
Her T" k" . . ur un kafasında aynı 
' ıçınde aynı arzu vardı: Vata· 
kurtuluşu. 
Her Türkün kalbinde aynı ih-
tutuşuyordu: Hürriyet ve is

Jc kavuşmak. 
lş:e ~u, histe, fikirde ve emirde 
ktır kı, Türk milletine kurtuluş 
izesini yapbrdı . 

çimizde yarın için emniyet dolu 
ıtu halde Kurtuluş bayramı· 

sevinçle kutladığtmız şu anda 
çok milletler e~aret altında in. 
tktedir. Halbuki, bunlann ara· 
la _çok büyük, çok zengin, topu 
ngı çok mebzul olanları da 
lır. 
Diger taraftan bir avuçluk bir 
et kendisinden sayı itibariyle 
para ve vasıta iti~ariyle de on 
~ büyük olan bir millete karşı 
lyet ve istiklalini korumak ce· 
tini , kahramanlığını gösteriyor. 
Hfer kazanıyor . 
::iö,.,ümüzün önünde cereyan 
D bu hadiselerin sebeblerini 
~ırd~ğ~mız zaman bize Kurtuluş 

t uesını veren sırrı buluruz : 
~ılli birlik 
r arını emniyttle bekliyoruz . 
ımıza çıkması muhtemel ha· 

• lcri soğukkanlılıkla içimizde 
cu olmadan mutalaa edcbiliyo· 
bugün de tek Şef emrinde 

tek ka1 ar etrafında sım sık; 
anmış bulunuyoruz. Vatan mü
ıası iç·n mal ve can fedakar
kla tereddüıJ edt!cek bir tek 
ındaş yoktur · işte bütün bun 

f da . Mılll Kurtuluştan sonra her 
'ı bıraz d<ılıa iÜrbüzleı:crek 
~ .. J 

ILO 

Bugün Kurtuluş hayra 
• • •• 

mı ıçın toren yapacağız 
MERASiMiN PROGRAMI 

Çukurovalllar bugUn Kurtuluş bayramm.n 19 uncu yd
dilnUmUnU sevinç, gurur içinde kutlamaktadır. Şehir da· 
ha dUn geceden itibaren bu büyUk gUnUn ,eretlne do· 
nablmış, ışıklanmış bir haldedlr. Bugün Adanalılar Saat 
kulesi etrafında, Atatürk parkmda ve Asfalt yolda yaplla· 
cak bUylJk törenlere lştlrAk edecektir • Kurtulu• bayra· 
mımıza ald programı aynen aşağıya allyoruz : 

Amerikanın 

yeni inşaatı 

Yapılacak gemiler ve 
Amerikayı temsil 

edecek yeni elçi 

Vaşington : 4 (a.a) - Ruzvelt 
gazetecilere, beheri 7500 tonluk 
200 ticaret vapurunun inşasına baş• 
!anmak üzere tedbir alındığı ve 
bu vapurlarm 300 - 350 milyon 
dolara ,mal olaca~ını söylemiştir. 

Bu inşaat programından lngil· 
terenin doğrudan doğruya mı yok
sa d0Jay1siyle mi istifade edeceği 
sualine Ruzvelt: 

- " Vapurlar yeni inşaat tez
gahlarında yapılacak ve devletin 
malı olacaktır. Bu yeni programın 

( Geri<ıi UçUncll sayfaJa ) 
~-------------

gelişerek büyüyen ve bugün arlık 
dünyaeın en kudretli bir silah olarak 
kabul ettiği Milli birliğimize borç · 
luyuz . 

On dokuzuncu Kurtuluş yıldö 
nümüınüzü kutlarken , on dokuz 
yıl içinde bizi kudretli , refahlı ve 
istikbııle ümidle bakabilir bir mil 
let haline getiren bu ~ilaha dıılıa 

sıkı sarılacak bir zamanda yaşa· 

dığımızı da biliyoruz . 
Nevzad OUven 

Kurtuluş 

bayramı 

programı 

1- 4/lkinciı;anun/ 
194 l saat ( 24 ) 
de Beledi ye tara· 
fından top atıla
cak ve fabrika 1a
rın düdükleri beş 

dakıka müddetle çalınmak sure 
tiyle Kurtu:uş gününün ba.şlangıcı 
ilan edilecek ve 5 lkincikanun 
s;..bahı saat 9,30 da top atmıık 
suretiyle başlanacaktır . 

2- 5- lkiocikanun - saat 
9,30 da Kurtuluş savaşında dö· 
vüşen Kahramanlar izciler, Ku 
ıumlar ve teşekküll~r delegeleri 
Belediye önünde toplanmış ola-
1.:ıcaklar ve tarihi bayrağı lzcıler 
eli} le önde Halkı::vi Bandosu ol· 
duğu halde Belediyeden kapalı 
çarşı yoliyle Saat Kul.:sine götü· 
recek lerdir. 

3- Saat ( 10 ) da Hükumet 
( Gt'rİsi ikiuci suyfadu) 

- ----............................ 
Dün b;r İtalyan 

<lenizalt.sı batırıldı 

Londra : 4 ( a.a ) -
Bahriye nezaretinden : 

1 Denlzalh gemilerimiz • 
1 

ı den biri dUşmanan lşga· 
lı alhnda bulunan arazi
deki üslerden birini mu
hal af aza için giden bir 
ltalyan denl:ı:alhamı ba· 
tırmıştır. : 

...... ·o .. 00 00 Ot ee .. Ot Ot ot e 

R! 

Garp çölü 
muharebesi 

İNGİLİZLER 
BEŞBiN 
ESİR ALDI 
T rablusgarp limanında 

İtalyan gemilerine 
hücumlar yapıldı 

Kahire 4 : (a.a )- fngiliz hava 
kuvvetleri umumi karargahının teb· 
liği: 

1 . 2 lıkkanun gecesi tayyare-
lerimiz Trablusgarp limanında bu· 
lunan gemilere şiddetle akın yap· 
mışlardır. ilk atılan bombalar dal· 
ga kıranla nhlıma bağlı beş ge
minin bulunduğu sahaya düşmüş· 
tür. Deniz tayyareleri hangarları 
civarında bir çok yangınlar çık
mıştır. Bir harp gemisine isabet 
kaydolunmuştur. İkinci akında dal
gakırana tam isabetler kaydedilmiş 
ve harp gemilerinde olduğu tah· 
min edilen beş yangıııın çıktığı ve 
infilak vuku bulduğ"u göıülmüştür. 
Çıkan yangınlar yüz kilometre 
uzaktan görülebilmiştir. Bardiya'ya 
karşı müteaddit hava akınları ya
pılmıştır. ltalyan Do~u Afrikası 
üzerinde de müteaddit keşif uçuş

ları yapılmıştır. 

Kahire : 4 (a.a.) - İngiliz u
mumi karargahının dün akşam 

neşrcttiki hususi tebli~ : 
Bardiya'da harekat şayanı 

memnuniyet bir tarzda devam e
diyor. Şimdiye kadar 5000 esir 
alınmışhr. 

frlanda dün 
Almanyayı 
protesto etti 

Dahlin : 4 ( a.a ) - İrlanda 
hariciye nezareti a$ağıdaki beyan
nameyi neşretmiştir: 

Curragh ivlianttovv'un Duleek 
ve Borrin üzerine atılan bombala· 
ıın muayenesi ndicesinde bunla• 

( Gerisi UçUncU sayfada ) 

URT LUŞ 
L LSU 
l 

llıracat Of isinin mer-
kezi Ankara oluyor 

Mersin, İstanbul, İzmirde 
üç şube açılacaktır 

• 
YENİ İHRACAT OFİSi DE 1 LEl lN 
VERECEGI ELLİ MJL YON SER

MA YE İLE KURULACAKTIR 

lsranbul: 4 TurksözU muha· 
birinden) - 50 Milyon lira dev· 
let sermayesi ile kurulacak olan 
ihracat ofisinin merkezi Ankara 
olacaktır. Ofis, daima tacirlerle 
temas halinde bulunacak, ihraç 
mallarını da mUstah~il namına 

uyğun fiatla satın alacaktır. Ofis 
ithalat işleri ile de meşgul ola· 
caktır. İstanbul, hır.ir ve Mer· 
sinde de birer şubesi bulunarak , 

• olan ofisin tesisi hazırlıklar• iler
lemektedir. 

Diğer taraftan İstanbul fiat 
murakabe burosu memurları da 

murakabe komisyonunun aldığı 

kararların tatbik edilip edilmedi

ğini kontrol işine şiddetle devam 
etmektedirler. llemen her gl\n 

vasatı beş ihtikar h:ıclisesine t>l
konmaktndır. 

Milli Fabrikalarımız 
istihsalafl artryor 
YENİ BİR 

Ankara: 4 ( TurksözU muba· 
biriodt:n ) - iktisadi faaliyetimiz· 
de gittikçe artan bir inkişaf kay

dt:dilmektedir. Bu inkisaf bilhas-, 
sa SUmerbank mUes~eselerinJe 

nazarı dikkati celbetmektedir. 

Baku· köy bez fabrikası çalışma 

kapasitesini 3 bin iğdeo oo bine 

ve Uç bin te-zıaha ç•karmışbr. 

Fabrikaya 18 bin iğ daha ilave 
edilecektir. Senelik bez istihsalata 

9 milyon metredir. 177 3 işçi çalış· 
maktadır. 

Kayseri bez fabrikası İse 1025 
trzgah, 32.500 iğ ve 2800 işçi ile 

çalınmaktadır. Senede vasati 2L 

BİLANÇO 
milyon mt-tre bt':ı.: istihsal t'tmt'k. 
tedir. Er-eğli ~bez fobrikasına 7 
bin iğ ilave edılccc!ktir. Nazilli 
ba~ma f abrikasıodaki iğ adedi 29 

bine ç•karılmıştar. Bu fabrikada 

2500 işçi çrlışmakta ve on beş mil 
yon metre basma dokunmaktadır. 

938 de knrulan Merinos fabrikası 

bir sene sonra istihsalabm Uç 

misline çılcarmışhr. Selluloz sana· 

yiimiz de inkişaf etmektedir. Ka
ğıt fabrikasının istihsal atı on u 
bin tona çıkm~tı. Bu neticeltır 

iktisadi devlet teşekkulleri umun) 

murakabe heyt>ti toplantılarındE 

tebarUz ettirilmiştir. 
~~-~~-~~--~~-~--~- ~-~~~---~ 

Milli Mücadele Zaferlerinden: 

Karbcöazmda eelr edllen Fransız taburu ( BUiak) de 
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Türk malına 
yeni pazarlar 

Son yarım 
keman 

asrın en büyük 
virtüozu: 

· Kurtuluş haramı ' 
1 
ı Progro.mı 

lzınir: 4 (Türksözü muhabirin 
den)-Bağdaddııki ticaret ateşeliği 
mizdt>n Ticaret Odasına geJen 
bir raporda rnn zamanda harb 
hali sebebiyle Jrakıo transit U · 

ziyetinin ehemmiyet kesbettiği ve 
Iraka muhtelif yerlerden pek çok 
yauancı tacir gelmrğe başladığı 
bildirilmiştir. Raporda hülasatan 
deniliyor ki : 

lhrac1t maddelerimizin Iraka 
ve bu yoldan Avusturalya ve 
M.ılezyaya fazla miktarda sevk 
\.e ihracı mümkündür . Bazı ta· 

ciıl"t; Singılpurun serbest liman 
otması sebebiyle hem ~uıada 

ihracat mahsullerimizin fazla is· 
tiblaki mümkün olabileceğini • 
l.l.•m de burada Türklere karşı 

büyük sempati bulunduğuou ve 
gerek Avu.ituralya , gı>re-k Ma· 
ltzya için muhtelif ıhracat mah

sullerimizin tr:ıosit olarak bura
dan sevki mümkün olabileceğini 
söyir.mişlt rdir , 

KÜBELİK 
Emekdar kemanını satmaktansa 

ölümü tercih etti 
Yarım asırdanberi dünyanın 

en büyük keman Virtüozu olan 
Kübelik, hayalında en büyük za
feri, en geniş refah ve serveti, en 
tatlı aşkı yaşad ktan soma geçen
lerde Prağda büyük bir sefalet 
içinde öldü. 

Ktibelik servet ve şöhretinin 
en yüksek zirvelerinde bulunduğu 

sıralarda Tirollerde tarihi bir şato 
satın almış ve onu çok kıymetli 

bir müzik aletleri koleksiyonu ile 
de süslemişti. 

Fakat talisizlik ve iflas onu 
yere vurmakta gecikmemişti: Kü
belik servetini Amerika bankala
rına yatırdıktan sonra artık keman 
çalmaktan da vaz gPçmişti. Ame
rikada vukua gelen iktisadi buh
ran ve iflaslar Kübelik'in serveti
ni de kemanından çıkan nağme-

------ Yazan 

P. P. 

, ler gibi havaya savurmuş ve yok 
Avusturalya, bilhlssa halı, si 

gara , zeylioyağı w bıuı kuru 

meyvelcrirnizle palamut hüla'la
larımıza mühim lir pazar ola İ 

bilir. Yapılan temaslarda şimJiye 
kadar Yunımistandan Avustural 
yaya mühim miktarJa tütün, zey 
tioyağı ve halı satıl dığı öğreril-

miştir. 

etmişti. Sıkıntı içinde kalan zavallı 

san'atkar evvela koleksiyonunu 
saltı. Sonra şato onu takibetti. 
Şimdi e inde arhk daima konser-
lerini verdiği bir stradivarius kal· 
mıştı. 

Bir servet dejerlndekl 
keman 

( Birinci sahifeden artan ) 

ve Ordu büyükleri Jandarma ve 
Polis kıt'aları ve bütün kurumlar 
ve Parti İdare Heyetleri Saat Ku
lesi önünde yer almış bulunacak 
ve bu saatte istiklal marşiy le tö 
rene başlanacaktır. Bundan sonra 
( Dik kat ) kumandasiyle bir man· 
ga asker hava~ a ateş edecek , 
bayrak selam lana ca k lır. 

4- Saygı susma<>ından ve bay· 
rak tamam çekildikten sonra bay· 
rak hakkında bir Kız talebe tara
fından şiir okunaca~tn . 

5- Nutuktan sonra Bando ön
de olduğ"u halde izciler Askeri , 
mang-a ve kurumlar delegeleri bü• 
tün teşekküller adına hazırlanmış 

olacak bulunan çelenkleri l:Seledi. 
yeden alarak Ataı ürk parkına gide· 
cekler ve He;ıkı>le koyacaklardır. 

6 - Çelenk koyma töreni 
bilinceye kadar merasim yeti o
lan (Asfalt cadde Ü7.eıinde ve 
Atatürk parkı şimal kısmında) bü· 
tün Askeri kıt'alar, Jandarma, İz. 
ciler, nıekteplıler, spoı cu'ar, mil
li savaşa iştirak eden kahraman· 
lıır iuıubu, kuıumlar ve halk 
k ı o kide göst< rilen şekilde yerle· 
rin i almış olaca~ lard ır. 

7 - Bu toplantı yerindeki 
törene saat ( 11, 30 ) da istiklal 
marşıle b11 ş lanacak ve buradaki 
töreni Kül tür direktörü, Jandar
ma komutanı ve Emniyf t diıek· 

törü idare edeceklerdir. 
9 - istiklal marşından sonra 

Ebedi Şefimiz Al atürk 'ün ve Kur
tu luş savaşında şehit düşen Kah· 
ram,rnların aziz h atırala ına olur· 
duğu yerde saygı susması yapı-Avusturalya tacirlerine gön 

derilecek mahsul rıü,nuneleri üze 
ıine mühim siparişlu almak 
mümkündür. Hatta telgrafla si· 
pariş vertctklerioi vadetmişler

dir . Ayni zamanda memleketi· 
mize lazım olan kauçuk , kalay, 

demir vesaire gibi şeyle1in iyi 

fiyatlarla memleketimize ithali 

de mümkün olabilir . Bunların 

Loııdradan finanse edilmfsİ için 
hiç bir zor ~uk mevcud dfğı!dir. 

Kübelik bu kemanı kırk beş 

sene evvel Alınanyaya yaptığı bir 
turne esnasında bulup satın almış
tı . Kemana sahip olan tüccar onun 
değerini bilmiyordu. 

. Jacaktır , Bundan sonra Adana 
Kurtuluş savaşına ait nutuklar 
söylenecektir. 

• 
yenı Dögolün 

Afrika valisi 
Londra : 4 ( A. A )- Müs 

takil Fransız ajansına gelen tel
grafa göre , Afnkada Fransız 
hattıüstüvasının yer.i valisi l'bul 
dün Lısbravile gel.- rek vazife· 
sine ba~lamıştır . Yeni vali G e· 
ne ral Dögo1ün mümessili Gene· 
neıal Dolarmina ile asker ve si 
vil erkan , fngiliz - Amerikan 
baş konso1osları ve Belçika kon 
gosunun mümessili tarafından 
karşılandı • 

Stahn mesaj ve 
ıuakale neşretmedi 

Moskova: 4 ( A A. )- Tas 
aj.rnsı: Yabancı memlt ketler mat 
Luatı 1 Kanunusanide Pravda 
gazetesinin veyahut her hangi 
diger bir Sovyet gazetesinin 

Stalinin enternasyonal vaziyetin 
tahlilini ihtiva eden bir maka· 
lesini veyahut bir yeni yıl me-

sajını neşreylediği hakkında bir 
haber vermiştir. Tas ajansı bu 

uydurma olan haberi tekzibe 
selahiyettardır • 

Küin Elizabetin 

yeni bir seyahati 
Londra : 4 ( A. A. ) Roy-

terin öğrendiğine göre 85,000 
tonilatoluk Kiii11 Elizabet Trans· 
atlanti~i meçhul bir s'mte mü 
teveccihen Tivinite yo1iyle Nev· 
yorktan AtJantiti g~çmiştir. 

Kübelik bu adamın tozlu bir 
raftan çıkardığı kemanın üzerinde 
imzayı okumuştu. Yalnız kemanın 

hakiki bir Stradi varius mı değil mi 
anlamak istemiş ve derhal evine 
koşarak beraberinde teller ve bir 
de yay olduğu halde mağazaya 

dönmüştü. Telleri kemana geçir
dikten sonra çalmağa başladı ve 
uzun müddet devam etti. Gaşol

muştu. Bu keman tereddütsüz bir 
Stradivariusdu. 

Dükkan sahibine sordu: 
- Ne kadar istiyorsun? 
Adam şu cevabı verdi: 
- Al onu sana hediye edi· 

yorum. Kim olduğunu bilmiyorum. 
Fakat şurada bana verdiğiniz kon
seri ödeyebilecek kadar zengin 
değilim. 

Ertesi gün Kübelik bu amatör 
müzik aşıkı dükkan sahibine 20,000 
marklık bir çek gönderdi. 

Bir kaç gün sonra da bu ye
ni kemanı ile imparatoriçe Eliza
beth d' Autrich'in huzurunda bir 
konser verdi. imparatoriçe okadar 
zevk duymuş ve heyecanlanmıştı 

MARDINDE 

KUbellk 

ki, fevkalade senakar cümlelerle 
ithaf ettiği bir fotoğrafını Kübe
lik'e rözyaşları arasında bizzat 
hediye etti. 

Keman1 yam bafmda •• 

Yeni Avrupa harbi yaklaşı
yordu. Kübelik büyük ve eski 
dostu Mazariki kaybetmişti. Güç
lükle yaşayabiliyor ve sefalet için
de bulunuyordu. Kıymetli kemanı
nı da satmasına mani olmak için 
Prağ filarmonik orkestrasının ikinci 
şefi olan oğluna bir Londra tur· 
nesi tertip edildi, Bu turnenin ha
sılatı ile dc:~a bir müddet yaşa

yabildi. Fakat bu son menbaın 

suyu da kurumakta gecikmedi. 1 

Kübclik'in elinde son servet ola
rak kemanı kalmıştı. Fakat onu 
satmağa bir dürlü razı olamadı. 

Kemanı yanıbaşında ve imparato· 
riçe Elizabeth'in foto~rafını elle
rinde tutarak hayata gözlerini ka
padı. 

Sevdiği kızın anasını öldüren 
babasını yarahyan 

Haydut yakalandı 
Mardin 2- 1 - 941 (Hu· 

susi Muhabirimizdttn) - Dött 
ay t>vvel Şeyhmus oğlu Has<'ln 
adında birisi, bir gec'! kardeşi 

l Faris, Davut, hemşiresi Emine 
akrabalarından Şeyhmus ve Hay· 

' riyenin iştiı akile Savur kapı 
mahallesinden Hızırın evini mü · 
sellahan basarak kızı Suphi)e· 
yi cebren kaçumağa ttşebbüs 

etmiş, hane halkının feryadına 

zabıtanın yetişmesi üzerine kızı 
şehir haricinde bırakarak firar 
etmişti. 

Evi bastığı gc:ce kızın anne
sini hançerle öldüren ve babası 
nı da yer alı yan bu azılı şerir o 
iÜnden beri zabıtamız tarafın. 
dan şiddetle aranmak la idi, 

Şüphe üzerine, geçen gün 
Savur kapı ~arakolu bir kaç 
t vde araştırma yap:nış, suçlu 
arnnmakta olduğur,u hissedince 
saklı bulunduğu evden dışarı 
fırlamış ve kapı önünde btkle · 
mekte olan bekçiye ateş ede· 
rek kaçmıştır. Civar evleri ara 
makta olan komiser muavini 

1 İhsan Lüleci ve maiyetindtki 
polis müfrezesi derhal Hasanıo 

peşine takılmışlar ve şehrin dı. 
şındaki dereler içinde yarım sa
at dtvam eden şiddetli bir mü· 
sademeden sonra katili silahi~e 

beraber yakalamağa muvaffak 
olmuşlardır Suçlu ş• hre getiri· 
!erek adliyeye teslim olunn uş 

ve tevkıf edilmişti ı.- C< mallşınay 

9 - Nutuklardan sonra ge· 
çiş törenine başlanacaktır. Bu 
esnada Aıf >tlt cadde üzerindeki 
durum ve h1lkın yer alması işi· 

nİ!l düZ!r.e koııması Emniyet mü
diirüne aittir. 

10 - Öğleden sanra Hal · 
kevi tarafında şehir sinemala 
rında matine başlangıcından ev· 
vel Ku. tu luşun ve yurt müd~ fa
asının manasırıı anlatan söy1evler 
verifect ktir. 

11 - 15,30 da Belediye 
adına seçilecek bir heyet Ordu · 
ya tc.-şekkür için kamutanlığa gi
decektir. 

12 - Saat 16 da büyük 
günün onuruna B~lediyede bir 
kaLul töreni yapılacaktiı. (1) saat 
sürecek olan bu törene trş, k· 
küllerin delegderi ve halkımız

dan istiyt nler gelecek ve ş bir· 
kurtuluş bayramını kutlayacak· 
lardır. Bu esnada Halkevi Ban· 
dosu belediye önünde çalacak· 
tır. 

13 - Saat 17 den itibaren 
Halkevi tarafından hopa• lede 
müzik yayını yapılacaktır. 

14 - Saat (19) dan itiba
ren Beledi) e öniinde havai fişek· 
ler atılacaktır. 

15 - Saat (1930) da ön 
de Halkevi Bandosu olduğu hal :> e 1 
Fener Alayı yapılacaktır. 
Fener alayı Bt"lediye ö 
oünde yürüyecek Abidin-
paşa, Irmak boyu caddelerinden 
geçerek Asfalt Dörtyol ağı:ı ve 
Kuıuköprü, Borsa önünden be· 
lediyeye gelip son bulacaktır 
Fener alayı bir kıta asker, izci· 
ler, okullar, Parti teşekkülleri ve 
halkın iştirakile yapıl<.caktır. A· 
layın idaresi Tümen tarafından 
göstrrilecek subay tarafından 
yapılacaktır. 

16 - Bu büyük günün o
nuruna bütün dükkanlar, rumi 
ve husuııi daireler gündüz bay· 
raklarla donaltılacak ve gece 
ışıklandu ılacaktır. 

Bugün bütün yu 
Çukurova koşusu 

Beden Terbiyesi Genel Di
rektörlüğünün bölgelere gön
derdiği atlP.timiz faaliyet proğ· 

ramına göre bugün bütün yurtta 
yapılacak olan büyük kır ko~u
ları " Çukurova koşusu,. o 'arak 
isim lendir ilmiş lir, Ko~unun kur 
tuluş l'ayram11nıza tesadüf el· 

mesi ve bu münı;sebet!e Genel 
Direktör Cemil Taner tarafın· 
rfan Çukuıova koşusu olarak i 
simlel)dirilmiş olması atletlt ri· 
miz arasında büyük alaka ve 
memnuoiy .. t uyandırmıştır. 

Koşuya grnçlik ~ ulü,Jerimiz 
den v~ mekteHerdı-n büyük lir 
kafile girecektir Koşu, küçük· 
lt!r ve büyükler arasında bugün 
saat 10 da yapıla caktır. Küçük· 

i' .... ~ ....... ~ --.,t· ... ·~·-. 
• . • . • . • . • 'i . 
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Teşekkür 

17 ncl yıld~ 
mUnasebetlle ıa 
alAka gösterer 
la gazetemizi 
mek IQtfunda bu 
buat Umum rJ 
Sellm Sarpere, 
sin) arkadaşım 
sinde Sedad S 1 • 

1 ! seseslne te~ek 
,~..., . ...., . ..,, ......... ._.. 

Mebusu 
Tek nan 

şehrim 
in 3,000 hüyükler 6,000 m"t re Se- }-haıı mebu ~ 
koşacaklardır. Te!celiöglu Adan 

Martın iık haftası içinde ls bayrt'mın la hazır 
tı n')ulda )tapılacak olan Tüı ki re dünkü tkı.pre 
ye Kır Koşusu Bi r inci liği Mü , ge' miştir. 
sabakalarına da " lrıönü Koşusu,. Adana kurıu'u 
adı vetilnııştir. 

1 
Bugün yapılacak i 

1 

güreş müsabakası 
1 

t 
Şehir Stadyomunda bugün 

saat 14, 30 da keza ve köı·le· 

rimiıden davet edi1en pehlivan
lar arasında güreş müsabakala 
rı yapılacaktır. Bu güreşinde 

başa 40, ortaya 20 ve ayağa 
10 lira verilec ktir. Bu güreş· 
(erden sonra proft syonel namlı 
pehlivanlar arasında da serbest 
Anıtı ikan güreşleri olaca ktır. 

Tutulan katil 

' i 

nin en başta gelt
drn 0L10 sa"JO m 
sevinçlı gür,de ara 
h:ç şüphe )Ok k" 
çok mütahassis e 

Kendi"erine ho 

İktisad ve 
Bahkes 

Balik~sİr : '~ ( 
vekili Hümü Ça 
gelmiştir. 

hir ci 
dav 

Dört kiş 

mahku'l1 
Adananın Kı 

den Ahmed Gökç 
Gökçeni öldürme 
kardeşi Abdullah 
yaralömakt~n suç' 
Osman oğ u Hüse 

Gazianteo'm Ceyde köyünde i 
üç yıl evvel bir cinayet ol •[ uş ' 
ve kız kardeşinin istc:diği eı ke· 
ğe verilmesine bir tür'ü rıza 

göstermiyf'n üvey ımasını öldü
ren Mustafa fırar ederek izini 
kaybettirmşti . Katil Mustafa 
dün şe hrimizde polisçe yakala
narak aJliyeye verilmiştir. 

' oğul a ı Oıner gü 
Güney, Abtu!lah 
malan Abtu.lah 

Halkevi gençl~rinin 
f 

bu akşamki müsameresi ' 

Halkevi Temsil kolu gençleri 
tarafından kurtu!uş bayramımız 

şerefine bu akşam Arsi Sinema 
da ;ki eser temllil ediJ,..cektir 
Bunlardc.n ti ı incisi Mabmut Ye· 
sariııin " Sancağın ŞF'rdi ,. isim 
li bir perdelik milli p iyesi, ikin· 
cisi de lsm~il Hakkı Baitacıoğ
lu'nun " Kafa Tamiıcisi,. adını 
taşıyan iki pudelik fars kome
disidir. Temsil için gir iş kartla 
rı Halkevinden halka dağı t ıl · 

maktadlr. 

17 - Saat (19) da Beledi· 
ye tarafından Kurtuluş savaşı 

kahramanları şerefine akşam ye· 
meği ziyafeti veı ilecektir, 

18 - Bugünün onuruna 
Haikevi Temsil ko'u tarafından 
halka mahsus o'mak üzere saat 

(21) de Asri Sinemada ıcSan · 

cağın Ş erdi., ve "Kafa Tamircisi., 
isimli piyesler temsil . edilecek· 
tir . 

19 - Kurtuluş Bayramı tö
reni için kimseye davclİ)e gön 

deıilmcmişti. Bu program da
vc:ti~e yerine i~çer. 

!andıklarını ve aiı 
kemesine vuildıkl 

velet- yazmıştık. 
oğlu ıle bırlikte 

ruşmtısı yapılan 

Güney 6, Mchmed 
n,., Ôıner Güney 
Abtullah Gün"y 4 
h"pse mahkum ed 
ma Abt ulıah Çevi 
ve Hüseyin Güne 
Güntyden bin lira 
lınarck maktulün 
rilmesirıe karar ve 

Seyhan Vila 
Encümenind 

Adanıt Memlek 
ihtiyacı 494 lira 
hammcn bedelli 
ve malzemei tıbbi 
zarlıkla açık eksi 
muştur. 

Eksiltme 23-
Ş ' mbe günü s ııat 

Daimi Encü ct: euind 
Ta iplerin liste 

görmtk üzere he 
hane idart sirıe mu 
eksi!tmf günü de 
atta Vı ay. t Daim 
hazır l ulunmaları · 
12633 



HADiSELERiN iCMALi 

lrlandaya tecavüz 
M alu_mduı ~ı lrlandanın muh 

tcııf şehırleri üzerine Al· 
man tayyareleri tarafmdan bom 
balar atılmış ve İrlanda bu ha
reketi şiddetle protesto etmiştir. 

İrlanda vaziyeti cidden mü

himdir. Ve İngi!tereyi iyice ala 

kadar eder. lngiltere lrlandanm 
daima bitaraf kalmasını ister. 
Ama İngiltere Lu memleketin 
istilaya uğramasınJan çok kork 
maktadır. ~unun ıçın Dablın Ü· 

zerine düştn bomüalar İrlanda 
kadar logiiteıeyi de endışeye 
düşürdü. 

1rlaııdalılar asırlJrJanberi in· 
gilizlc::rle mücad.:le halındedir. 

lrlandalılar İngi ıizler i hiç sev.nez 
Son gün'erde anlaşıldığma göre 
Amerika lııgiliz- İrlanda arasın
Lir köpı ü vazift'sini görnıeğe 
amadedir. 

ltalyaya geleo A iman 
tayareleri 

S on günleı irı mübi ın ha o ise 
lerindtn biriıu de, Alman 

Yunan Jıları n 
bir faaliyeti 

Elbasan şiddetle 
bombardıman edı\di 

Atina : 4 (a.a) - Yunanistan· 
daki lngiliz hava kuvvetleri umumi 
karargahınd.ın: 

lngiliz bombardıman tayyare
leri dün Arnavutluktaki Elbasanı 

çok büyük bir muvaffakıyetle bom· 
baı dıman etmişlerdir. Yüksek in fi. 
lak kudretli bombalarla yangın 

bo:r.baları kullanılmış ve bu bom
balar şehrin üzerine düşmüş!Ür. 

Üç büyük yangın çıkmıştır. Şehrin 
merkezinde büyük bir binaya is ı· 
bet kaydedilmiş, ve binanın alev
ler içinde kaldığı görülmüştür. Bü- 1 

tün tayyarelerimiz salimen iislerine 
dönmüşlerdir. 

Atina : 4 (a.a) - 69 nunıa· 
ralı lehli~: Keşif kollaıımız ve top
çu l uvvetimiz mahsus faaliyette 
bulunmuştur. 

Atiııa: 4 (a.a) - Ytın<ın dahili rm· \ 
niyet nezareti tebliği: Dünkü gün . 
memlekette si.ikı'.iııetle geçmiştir. 1 

lr landa dün /\lmanyay1 

protesto etti 

Garb f ngiltereyi 
bombardıman 

Sahil bölgesinde de 
hava faaliyeti oldu 
Londra : 4 ( A. A )- Havı:ı, 

dahili emniyet nezaıetlerinden : 
Cumayı Cumartesiye bağlıyan ge 
ce düşm \n tı-ı:yyareleri İngilterenin 
g;u b·nde hir şehir ii7e ine de
v ;1ın!ı bir hücum yapmış v~ } iik
sck infdak hombaları y <ıngm ve 
binalarda buyiik ha.,aı vıı~ ua ge
ti ı m işlir . Bir ıniHar ö lii ve bir 
miktar yaralı va rdır . Mc ınleketın 
d p,-cr kısımla r ı üz eı ine:: de bom
b<ıld r atılmış , fak <.t hasar lı<>fif 

olmuştur . Ôlii ve yar lı yok tur • 

Lond·n : 4 ( A. A.. ) - Hava 
ve d<ı hili emniyet neıarell e ı inden: 
Dün günd üz di.işman sahil l öge
leıin:k cüz'i hav.ı fcı o li~ eti gös- '. 
inmişt i r . Bomba düşlü~ürıii l..n}de
dcn hk bir r:ıpor Kent l\onllu· ! 
ğunda ı ir ş hiıden gelıni~tir. lfa
S cı r cüz'ıdır . 

Amerikanın yeni 
inşaatı 

Zayi nüfus kağıdı 
8or k., zJsı r.ufus mü üı üğüıı 

den alıı ış olduğuın ı ı üfus cüz 
danırm z.ı yi 'ttim • Y t r.isini çı 
karacağımdan zayi ı;üfos cüda. 
nırı hükmü yoktur • 

12629 
l ıalJı nıahallesindt:n 

Dutmuş kızı 

Ayşe Mu.ılla 

Zayi tezkire 

57 ir.ci Fırka 39 uncu Alay 
1 inci Tabur ağırlığından aldı 

ğıın terhis tnkiremi zayi ett ı m, 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hukınü yoktur • 
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Tar3usuo Yunuso~'u 
köyünden olup C"y
han Altıkara köyün 
de o' uran \ı. ustafa 
oğlu 317 dogumlu 

Cumali 

Seyhan P. T. T. Mü -
düdüğünden : 

Otomatik telefon santra' mın 

t s'.si için Adana P. T. r. bina
sında yı:.pıl?c>k 3176 lira dokuz 
kuruş keşif bedı-lli tamirat ve 
tadilat işlerirıio eksi tme ve iha
ft'si 15-1-94 l Çarşamha günü 
ı:aat 11 de yapılmak üzere on 

ASRİ SİNE A 
SUVARE 

AKŞAM 
MATiNE 

BU 8.30 2.30 
Hiçbir filme nasip olmıyan bir muvaffakiyet 

Yüzlerce sayın müşterilerimizin gözyaşları içinde 

Leyla Yusuf 

MURAT VEHBİ 
nin Türkçe sözlü - Arap musikisif e süslü 

LEKELi KADIN 
Şaheseri devam ediyor. 

iLAVETEN: 

GEORGE OBRIEN'in 
EN GÜZEL SERGÜZEŞT FiLMİ 

ılf HIRSIZ KiM? Ilı 
BugUn gUndUz 2.30 matinede 

Lekeli kadın - Hırsız kim? tayyarelerinin ltalyaya gelmeııi
dir, Bir kaç gündenberi şu sual 
dairna hatıra geliyor: Acaha hal 
yaya gelen Alman tayyardl"ı i 

(Birinci sayfadan artan) 
rın Alman bombası olduğ'u anlaşıl

mıştır. 

( Birinci snhifeden aı tan ) giin uzatılmıştır .lsttkli erin eksilt 
tatbiki için lazım tahsisat ayrılmış· 1 me gün ve saat nde 238 liı a 21 

Pek Yakında 
tır. Yeni v purlardan bazıları bir j' kuıuşluk muvakkat teminata ait IH rede:: kullanılacak? 1 u henüz 

meçhuldür. Bu }O 1a h ç Lir e 
llaslı lldber alınamıımıştır. 

İrlandanın Berlin müslahatgüza
rı Alman layyaıelerinin İrlanda 
topraklarında yaptığı tecavii7den 
ve bunların infilakı ile çıkan yan 
gınların insanca ve ve maddi ola· 
rak sebep olduğu zara dan dolayı 

sene içinde sefere başlıyacaktır.,, I 
demiştir. : evrak ve Vi ayd vesika Ko ı. is· 

Ruzvelt Amerik tnın Londrayal 

1 

yonuodan lu iş için a[ı r nrış ve· 

Tarakanova 
Kadınlar Saltanatı 

Filof'un seyahatı 
}B u·gar başvekili Ftlofun Vi 

tayin edtceği yeni büyük t:lçiyi ta- sikalariyle Hrlikte müracaatları. 
yin edinciye kadar esl..i ticaret ı 12632 •'========================· 

yana seyah· tı atrafınia de 
<lıkoJuları devam eJiyor. Fakat 
Başvekilin hak i~at .::: n hastalığını 

tedavi ettirmek için mi yoksa 
Vıyanada nazi ş ı fı~riyle konuş 

Alman hükumetini şid·Jetle protes
to elmeğe memur edilmiştir. 

müsteşarı Harri Hatkin'i şah~ı mü- ---------------

i LAN 

, malard.ı bu·unmak için mi bu 
şeyahatı ihtiyar ettı? Bu vaziyet 
de esrarmı muhafa ediyor. 

ıAmerikada h ueketler ı 
A Amerika tezgahlarına ıki 
· yüz gemi daha konacağı 

bai:a:rleri geldi. Ve Ruzv dtin 
gazeteı..~ilere yeni beyanatla bu 
lundugu .anlaşıldı. 

Maslahatgüzar tam tazminat 
istemek ve bır daha bu gibi hal
lerin vuku bulmaması için lazım 
gelen müessir tedbirlerin alınması 
hususunda Alman hükumeti nez
dinde ıs•ar etmt:k için de talimat 
verilmiştir. 

Başka yerlere atılan bomba
ların muayenesine de devam edil
mektedir. 

messili olarak lngillereye gönde 
receğini ifşa etmiştir. 

Ruzvelt demiştir ki: 

- ' Hatkin lngiliz hükumetiy· ı 
le şahsen tema sı idame etmek ü
zere gidecek ve bir resmt sıfatı 
olmıyacaktır. lngiliz hükumeti nez
dindeki Amerikan elçisinin istifası 
üzerine tayin edilecek büyük elçi· 
nin memuriyeti önümüzdeki hafta 
ayan meclisinde tedkik edilecektir. 

Büyük Bir Müsamere 

Ceyhan T .C. Ziraat bankasından: 
28 \ 4 numaralı kanunun şum ulu dahillndtki bor çlarinı ödemeyen aş:ığıda adı yazılı eşhvsın ad 

lan h; zasında yazılı gayri menkulleri tahsiıi emval kanunu hükümlerine göre müzayedeye çıkarıl
mıştır. 

Birinci ihale 13-1-941. kat'i ihale de 23 -1-941 tarihinde Ceybıtn idare Heyetinde saat 
J 5 le yapılacaktır. 

B.ırıkadan başka ipotek sahibi alacaklılarla diter alakadarların bu ga}'rİ menkuller üzerindeki 
haklarını hususile f .,iz ve masrafa dair o'an iddialarını evrakı müsbitt. leı iyle 20 gün içinde Ziraat 
Bankasına bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilleıile sabit olmadıkç1 satış bedeli· 
nin paylaşmasın fan h~ıiç kalacaklardır. Taliplerin şeraiti öğrenrnek İstiyenleıin her gün Ziraat 
Bankasına müracaatları ve ihale gününde idare heyetinde bulunmaları ı' Ja"n 1 o urıur. . Bugün anlaşılan şey şudur 

kt, Amcı ika kat'i olarak logilte
reyc yaa-dımı devam ettirmeğe 
karar vermiştir. Malatya Bez ve İplik Fabrikası genç

leri pazartesi akşamı Asri Sinemada 

Gayıi menku'ün 
Dönümü Cirısi Hududu Mevkii Karye~i Borçlunun ismi ve adre~i 

Vişide vaziyet 
V işide yeni. bir kaLine kuru!· 

du. Üç kışılık bir hükumet 
1Bur.un en kuvvetli iki azası Peten 
ve ı'D.arland1r. Afhk ~u anlaşı\· 
mıştır ki: D.trlan hemen Peterı 
kadar bir nüfuz sahibidir , Ve 

KANUN ADAMI 
adlı piyes~ sahneye koyacaklardır 

Darlanın Almanya ile arayı t1Ç· Muhtelif varyete numaraları yapılacak ve 
mak istemediği anlaşılmaktadır. 
B ·· k F memleketin tanınmış saz san~l~ arlan h~rafın-uiun Ü · ransız kabinesinin is 
tikbali için neler düşündüğü ise dan seçilen bir çok havalar çalınacaktır 

ma ~~,~~~:~· vaziyet ~u müsame~eyi kaçı_r'!l.ayınız 
A !.ikada hmkit ıamamiyle Musamereye Halkev; bandosu da ışt.rak edecek 

lrıgiliı kuvv titri I· h·n-fe 
.İukişaf etmektedir • Son gün'erde 1 

a 1 ı n a n l t a 1 y a n esirleri ı K 1 
nin adedi 8000 i buldu . Taar- • •• •• • iZi ay balosu 
ruzlaım daha kuvvetli bir saf- ' • k ld 
haya g'ireccti .t ,hnıicı olunabilir. gerı a 1 --1 
Diger taraftan Grasyaninin de K 1 C • ' S l h~z.ırlıklarla meşgul olduğu bil- ızı ay em1yelı ey han Merkezinden: l 
dmlmektedir • 1 5 Kanunusani Adananın Kurtuluş Bayramına rastlayan pazar ge-
Alm an tayyare adedi '. cesi verilmesi karar altına alınıp ilan edilmiş olan senelik balomuzun 

hazırlLklara ait çok mühim ve gerekli levazım ve eşyanın vaktinde A iman h:wacılığı hakkında bir ' hariçten gelememesi yüzünden teehhürüne mecburiyet hasıl olduğu, 
tctlcık yapıc·ık olursak , binaenaleyh balomuzun gün ve tarihinin ayrıca ilan edileceğini özür 

AlmJnların tayyare imalatında dileyerek arzederiz. 12625 4-5 
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· anla§ılır. Bugünkü Alman tay· '-----------------------------:. 
yare adedi 30,000 olarak tah- Abone ve İlan 1 TÜR.K.SÖZiJ 
min ediliyor Şüphes. Z bu rakam ş aft 1aY1 l - GONDfJ.Jıl CAZill - AD~ ,,.. 

yalnız harb tayyarelerine aid l d Seneliği 1200 Kr. 
eğildir. Bunun için,fo Almanla Allı aylığı 600 ,, 

rın her çeşit tayyaresi vardır • üç aylığı 300 ,, 

Bu yekfi ıda A l ın 1 nların ancak Aylık ta abone edilir. 
5000 - 6000 ilk h rb tayya· -hanlar için idareye 
resi vardır. Yani son modeller mUracaat etmelldlr. 
bu rakımı aşam~z • 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD G0ÇL0 1 

Basıldı~·ı yer : TÜRKSÖZÜ Matbaa~ 
i 
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ş. Mahlul Yani hali iken muahharcn 
Durdu bey namına bedeli misil ile 
verilip ahiren Hüseyin beye ferağ edi· 
lerek tarla ga. Mehmet tarlası iken el 
)'l"Vm Hüııeyin bey tartası şi. Mahlul 
olaı ak mukayyet ise de işbu tarla ile 
mahlul arasında tarik mevcut olmakla 
tarik iduki ce. tarikıam 

Kızıl 

Koyak 

Tarafları tarik ve lskender ve Ab Toktamış 
dulgani ve Yusuf ile mahdut nıa1azı 
şa Molla Mustafa iken elyevm Hafız Kızıl 
Mt-hınd t fendi ve biradeı i ga. Hüse Koyak 
yiıı oğlu Mthmet ik~n elyevm Hüse. 
yin bty tarlası şi. Keli ce. tarik 
şı due ga Arılı Taş şi. Dere ce. 
Yu~ us ve Koca Hasan tarlalarile ma. 

Malaz 

şa. Hdfız Mehmet ga. Kara ltırahim Mal taş 
oğlu Hasan şi. Keli tariki ce. Yarsuvat 
tarikile mahdut 
şar. Mustafa ga. Hafız Mehmet şi. Arılı hış 
Mercin tariki ce. Keli tarikile mahdut 

şa. Tumarı ga. Ahmet bey çiftliğine 
giden tarik şi. Hasan tarlası c~. Esme 
tarlasile mah Jut 

Malaz 

şa. Kasta) ga. hrahim tarlası olup e1· Karye 
yevm işbu tarla ile l')rahim tarlası a· civarı 
rasından mürur eden tarik şi Yunus 
ce. Hali o'u;> işbu hali ile ferat edilen 
tarla arasından tarik olmakla tarik 
iduki 
şa. Diyarbekirli Mc:hmel ga. Ytğ(:n Tt p"sİ 
Ahmet ve Kamil oilu tarlaları ~i. delik 

Tepesi delık ce. tcıik ile mahdut 
şa Kara lbrahim o~lu Mehmet ve 
Mustafa şi tarikiam gar. H1ıfız ağa 
ve Kamil ?ğa tarlaları ce. tarikiam 
ile mahdut 

Ha,aç 
çukuru 

------~~~----~~-
Hamdilli St'yit zade Hafız Mt h. 

met o~lu Hüse)İn 

Hilmi 

Eski Hamam 
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HamdiUi il " 
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" il " 
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(Gerisi Dördrncü Sayfada ) 
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Ceyhan Ziraat Bankasından: 

Radyo Satmak 30 
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- Üçür.cu Sayfadan artan -

şa. Hacı Murat tarlesı ga. tarikiam şi. Karye 
Karye civarı ve Kındak ce. tarik;am cıvau 

şa. Sültü ve müştereki tarlası gar· Arılıtaı 
Durdu bey iken ttfe-rruan Hüccyin 
bey tarlası şi. Mercin tariki ce. Keli 
tariki 
şa. Hacı Murat tarlası ga. Esme tar· Malaz 
lası şi. Yunus tarlası ce. Yeğen Ah· 
met tarlası 

şa. Gökşen oğlu iken k f, rruan Sa it Tepe si 
geriye geçen taıla gar. Veysi oğlu Ali drJik 
şi. Hali iken bedeli misil ile Huı şit 
beye geçen tarla ce. H. Murat tar lası 
şa . Hüseyin İlcen vereselerin ferağın- Halaç 
dan Hafız Mr:hmet ve biraderi ga, çnkuıu 
Mahlul olup ş .uktaki Höfız Mehmet 
ve biraderi tarlasın3 kadar 400 hatve 
mesafe olduğu şi. lbrahim ikf n tefcr-
ruan Çer kes Salıh tarlasına ce. Tarik 
şa. ve şi. f arik gar. Demiıci Meh Arılıtaş 

met o~ulları Mustafa ve lsmail tar· 
Jaları ce. Arılı taş kıyasile mahdut 
ş1 . ve ce. Cebel garben Halil oğlu Kızıl 
Hüseyin tarlası olup şarktaki Cebe· Koyak 
le kadar altmış hat ve oldu~u şi. Yar· 
suvat taı iki olup cenuptaki ct bele 
kadar 140 hatve mes<ıfc iduki 
şa. l:Stkir iken teferruan sai geri tar 
lası ga. femucu oğlu Mehmet iken 
ltf~nuan Hüseyin Bey tarlası şi. Hl· 
li bedtli misil ile Huı şit bryin aldığı 
tarla ce. Şib Mehmet iken Haf .z Meh 
met ve biraderi Hacı Hasan tarlaları 

Tepesi 
del ık 

şa. Tar.k ga. Himmet oğlu tarlası MalAz 
şi. yiğcn Ahmet tarlası ce. Göi olup 
işbu }İgcn Ahmet tarlasından Göle 
kadar 11 O hatve iduki 
şa. Belana giden yol ga. yİğt'n Ahmc.: t ,, 
t&rlası şi. Bağd~t dt'miryo'u ce Hıdır 
ev:atları tarlası ikf"n H. Mete tcrlası 

şa. Ahmet bey çiftliğine giden ta 
rik ga Kaytancı tarlası şi. Ab~iş 
tarlcısı er. Kara lbrahiın oğlu 
şa . Ahmet tarlası ga. yol Jİ. Baidat 
demiryolu ce. Balkanfık olup işbu 

Bağdat yolundan Balkanlı~a kadar 
320 hatue olduğu 

.. 

" 

ş·Kcmser Must~fa ve Aslan aga Tuzlu g-öl 
tarlası ga. Mustafa Abdullah tar· 
ması şi. Toktamış yolu ce. Bağ· 
dad <lemir yoliyle mahdut 
şa. ga Tatikiam şi Karaltıkul 
Hacı ce. Necati efe ile mahdvt 
şa Tarikiam ga. Nuri tarlası şi. " 
Çift tariki ce. ktza çift tariki 
ile mahdut 
p. Yalaktan Kfüeliye giden ta· 
tarıkiam ve gı1, Ali o. Seydi 
verı:>stsi tarlası \ e şi. lbo o. 
lbrahim tarlası ce-. Memiş oğlu 
Memiş tarlası 

Nl hri Mt>ıcin ve arslan ve: büyük ve 
Hali 

Pı~oğlan 
Çukuru 

şa. Sarı Hasan ga Nehri Mercin şi. 
Nc-hri Mercin ce. Hılcı ihn elyevm 
Mehmet Can ile mahdut 
şa. sahibi stnet ga. Hamdifii tariki 
şi. küçük brahim ce. Cerrah çukuru 
şa Hamr il!i tariki g ı. Ahmet tarlası 
şi Arslan tarlası ce. Veysiye hu fudU; 
ve trpt'sİ dik i1e m;ıh:ut 
Ş;\. Hasan ik~n M, hmet Can ga. Hafi 
o'up Mehmet Can tarlasına kadar 

· 280 hatve şi. Ctptcr o. Ahmet ce. 
Şaban ile m.1hdut 
şa. ishak tarlası ga Şaban ve Nuti 
bey o'up şarktaki ishak tarlasına 
kadar 280 hatve olduğu şi. Arahacı 
Ömer c.-. Molla fbrıııhim tarlaaiyle 
mah~ut 

ş l , Sahihi S"'net aa Nu · b · o ıı ey şı . 

Recep cc. Sait Giray 
şa tarikit:m ga. hali şi. ishak ce. 
Hacı Şaban 

ş~ . Arslan ağa tarlaıııı g3 • Çiftci yolu 
şı . Musa tar!ası taıiki ce. Mı hınet 
Çavuş iken elye \ m Mehm. t Can ile 
mahdut 

şa . hali i 3• Hamdilti tariki işbu heli· 
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Hacı Müçteba 
otlu Abdulhakim 
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çok kolaydır 
Asıl mesele satılan radyola
rın servisini temin etmektir 

Radyo alırken, size en iyi radyoyu satıyorum 
diyen kimseden değil, size en iyi 
temin ediyorum diyen (müesseseden 

• • 
servısı 

alınız. 

En iyi radyo ile en iyi 
servisi beraber bulacağınız 

müessese şudur 
1 Muharrem Hilnıi REMO 
1 Abidinpaşa Caddesi No: 112 Telgraf: Remo - Adana - Telefon: 110 1 ... ______ ____. ____ .....,..._...,._ .... _________ _ 
1 

lı ilan 1 İliin 
Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi baş tabip- l Halkevi reisliğiL den: 

1 liğinden ~ 
1 Müesse'semizin mali sene sonuna kadar ofan Et ve sebze ihtiya (Müsamere] 
1 cıoı:bf ş ıün müddetle açık ebi1tmt:ye Çıkarılmıştır. ihalesi 
1 13-1-941Pazartesi2ü~1ü ıaat 14 de sıhhat müdüılüğü salonun- 5 Kanur.usani 941 akşanıı 

da icra edil~cctindm taliçlerin daha önceden teminatlarını Maliye A!ri Sınemada 'laat 20 de Evi 

1 

veznesine yatırarak alacakları makbuzu Komisyona birlikte getir- 1 mi:z temsil kolu tarafından 
meleri lüzumu ilin olunur, 12602 25- 31-5-8 i (Sancağın Ş~rtfı ) ve (Kafa Ta· 

-------·---------
1 mircisı) adlı piyuler trmsil e· 

Her Akşam 
Asfalt Caddede 

ı dilecektir. Giriş kartlarının HBI· 
__,_.~,,.._..___... kcvinden tcmiı.i 

12626 4 5 

- İşarıyor -

i ı . 
Ç~~GLAYAN Salonunda 

lbrahim o. 
Ali 

Çoban lf 
~ 

Tamam en yeni kadro 
lstanbu\un en güzide san'atkarları 

Okuyucu bayan Altınay - Varyete san'at
karları bayan Sevim - Süreyya - Cemile 

Sabahat - Leyla. Çift yıldızlar 

Yüksek tah~il gôrmiiş 
ıyı Lir ınuhıtsebtci günün 
muayy(tı saatleri için iş ıırı. 

yor. 

MuhudJtnin her ş ı- kil 

ve usuluns vakıf ve her nevi 
mües!H se nıuhas~btsini idare 
edebilir Ş~rait ehvendir. 
Türdözüııüo (cezmi) rrmzi 
ne tahtiren müracaat edil Hacı Ali ata zade 

Mehmet Can ve 
lbrahim 
•• .. 
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u il 

il " 
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.. " 

il " 
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5 Kanunusani ve Bayram Günleri 
sabah saat 9 dan itibaren matine 

12626 2-5 

me.sı. 4-4 G. 12596 
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50 .. 

50 " 

bO " 
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150 " 

den tarika kadar 500 arşın mesafe 
iduku şi. Hali ce. Hasma tarlası Ha
liden hasma tarlasına kadar 160 hat· 
ve iduki 
şa. Aslan ilctn Mehmet Can ga. Hali 
iken lzmirli Süleyman şi. Aslan tar 
lası ce. Sarı Hlsan ve Veysiye hu 
dudu ile mahdut 
şa, Veysiye huJudu ga. Aslan tar · 
laSJ oi. Hali ve tarik iıbu haliden ce· 
nuben Sarı Hasan tarlasına kadar yüz 
hAtve oldu~u 
şa. Hali iken Mehmet Carı ga. Sarı 
Hasan şi. Veysi ye tariki ce. Muşist 
ile mahdut 
ıa . Molla ÜJ oan tarlası iken tarik 
ra. Hali iıbu haliden tarika kadar 
400 hatve olduğu şi Molla Bayram 
tarla11 ce. Sarı Süleyman ile mahdut 

iHamdilli tc:.riki ve küçük lurahim ve 
Molla Bayı am ve hali 
Hacı bey Sarı lsmail ve Hali ve 
.Şaban 

Sarı Hasan ve Veyııiye Hasan hudut 
ve hali ve taıik 

" 

.. " il 

.. " " 

" il " 
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