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ERZINCANDA YiNE 1 

YER SARSINTILARI 
Erzincan : 12 (a. a.) - Bugün saat 12 16 da 20 saniye süren şid· 

detli yer sarsıntısı olmuş, orta mektep hasara uğramış diğer bazı li
nıanlarda da küçük hasaılar vukua gelmiştir. Hafif bir kaç yaralıdan 
başka nüfus zayıatı olmamıştır. 

Ankara : 12 (n. a.) - Erzincan vilayetinde vukua gelen yer sar· 
sıntısına dair alınan haberlerden merkez kazasındaki köylerde muhim 
hasar oldu~u, şimdiye kadar dördü ağır olmak üzere 36 yarahnın te· 
davi altına alındı~·ı ve 10 ölü bulunduğu anlaşılmıştır. 

Tercan kazasında hasar ve zayıat yoktur. Kemah merkezinde iki 
ev ve Kemlik nahiyesi köylerinde bir kısım evler yıkılmı~sada nufus 
zayıatı olmamıştır. Erzincan merkezinin Handereı;i, Killis, Kurt, göziler 
ve Alaya Palangaı;ı köyleri kamilen, Bilnuni köyünde de üç ev yıkıl
mış, beş kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştır. 

ıııııııı:ıııı:ııııı:ıııııııııııııııııııııııııııııııı::ı 

T lehe sayımı 
neticeSi alındı 

Şehirde tahsilden mahrum tam 
8780 çocuğumuz olduğu görüldü 

Geçen cumartesi günli bütün yurtta olı1u~u gibi şehrimizde de 
tahsil çcığıudn bulunan talebenin sayımına başlandığını ve sayımın 
tamamlandığını y~ızmıştık. Vilayet Maarif Müdürlü~ü bu işle çok ya
kından alakadar olmuş ve sayım evrakının tasnifini dün temin etmiş 
bulunuyor. Maarif Müdürlü~ünden netieeye dair aldığımız malumata 
RÜre, Adanada yedr yaşırıdan on altı yaşına kadur olan çocukların 
Sr!yısı 10770 i kız ve 9418 i erkek olmak üzere 20188 dir. 

Beş sınıflı okullardan 2057 erkek, 1271 kız meıun olmuştur . Üç 
ııııııflı okullaı da '14 erkek ve 44 kız okumuştur . Haliharnda okullaı a 
devam edenlerin sayısı 4944 ü erkek , 3136 sı kıı. olmak üzere 8080 
dır. Tahsilden mahrum olan çocuklanmı1ın sayısı da 3769 erkek ve 

5011 kız ki, ceman 8780 dir. 
Maarif idaremiı önümüzdeki yıllarda tahsilden mahrum bulunan 

bu çocuklaı 1 okutmak için tedbirler alacaktır. 

Askerlerimize 
hediye hazırlığı 

hızla devam ediyor 
----- ..... ·~- -

Dün hamiyetli zenginlerimiz 13450' 
lira para Yardımında bulundular 

Şili Türk 
konsolosluğu 

Ankara : 12 (Türksöıü mu
lıaLiı inden) - - • •Görülen lüzum 
üuıinc Tnntiya~o dö Şıli'de bir 
fahıi l..oıısoloslul.. ihdti.SI ve bu 
vazife} e evvelce Şiıi hariciyesin· 
de bulunmuş ve memleketimizi 
de ziyaret ecl erck:küıtür ve ha· 
len memleketinde c Şili petrol 
şirketi > umum katipliğini ifa et· 
mekte bulundu~u anlaşılan elçi 
payesini haiz Jorge Saavedra 
Aguerunun fahri Başkonsolos ün· 
vanı ile fahri başkonsolosluğa ta· 
Yini; lcra Vekilleri Heyetince ka· 
bul edilmiştir. 

/ngiltette Kralının 
Nutku 

Lon<lra : 12 (a.a) - Kral , 
dün parlamentodaki nutkunda 
millttin artan azim ve cesaretini 
Ö~müş ve şöyle demiştir : Biten 
Yıl içinde ordum, müttefil<lerin 
muazzam yardımı ile 'karada, de 
nizde ve havalarda harp davasını 
müdafaaya devam etmişlerdir. 
Sovyet birli~i ordularının kahra· 
manca mu1'avemeti taktire layıktır 

ı 
Şehrimizde kahraman erlere 

kışlık hediye tedariki faaliyeti 
bütün hararetile başlamıştır. Dün 
yardimc1 komiteye müracaat eden 
Dede pınarından Mustafa Nev
ruzlar isimli hamiyetli bir ihtiyar 
yurttaşımız paket yaptığı bir çift 
yün çorabı uzatarak : fakirim da
ha faıla alamadığıma üıülüyorum 
Asker evlatlarımız için bunu ka
bul edin "<lemiş ve bu ulvi man· 
zara , hazır bulunanların gözlerini 
yaşartmıştır. 

Yardımcı kolunun tahsil ko
lunu teşkil eden ve değerli fab· 
rikatöıümü Nuri Hasın riyasetin· 
de bulunan İbrahim Burduroğlu 
Halil Savatlı , Zeynel Bilici ve 
Kerim .Ulusçutürk'ten mürekkep 
heyet dün bir kısım hamiyetli 
vatandaşlarla temasa gelerek aşa· 
ğıdaki teberrü listesini temin et-

mişlerdir. 

4000 lira Yako Benyeş, 3000 
Giloda, 2000 Gorc Lütfullah, 501) 
Bekir Sapmaz, 500 Ömer Sabun· 
cu 500 iş f abtikası sahipleri, 300 
MUrşit 'Güngör, 300 Abidin Ra· 
mazan;ğlu, 300 Alber Diyap, 300 
Sül&yman Nuri Kazmirci . 200 
Lutfi Kalağoğlu, 200 Halil Savat· 

{Geri.il 3 Uncil şa;yfada' 

•• Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yll - Sayı 61&7 : 

------------------------

Şark cephesindeki harekattan : Bir 
~· 

SOVYE.TLF.Rf. GÖRE ..... o••-......................... ~ 

Tam bir 
mukavemet 

Ankara : 12 (R. gazetesi) -
Gelen haberler , Alman ileı i 
harekatının yavaşladığını bildir· 

mekte<lir . Almanlar ıayiat ver
mekten çekiniyorlar . Ve bunun 
için beklemeyi tercih etmektedir· 
ler. 

Finlandiya 
ve savaş 

Helslnkl ; 12 ( a. a. ) -
Hariciye naziri Vltlng 
dUn akşam Fin hUkOme· 
tinin Amerikan notasma 
ca"abınl Amerikan e•çl
slne tevdi etmı,11r. 

·-----------... 
harekat da yavaşlamıştır . İngiliz· 
ler , Rus mukavemetine büy ilk 

Donet'de 
muharebe 
Budapeşte : 12 (a. a.) 

Macar ajansı bildiriyor : Mütte
fiklerin Ukraynaclaki hareketleri 
plan mucibince devam etmekte
dir. Macar cebhesinde Donet'in 
doğu sahiline atılan düşman kı
taları ancak fası lala faaliyetlerde 

bulunuyorlar. Soyyet kava teşkilleri 
baz1 Macar kıtalarına kar~ı müker· 
rer tarruzlarda bu\unmuılarsa da 

bu taarruzlar tesirsiz olmuştur. 
Macar kartı koyma topçuau bir 
tayyare düşürmüştür. 

Almanlar Moskoveyı sarmak 

istiyorlar. Fakat bu teşebbüsle· 

rinde muvaffak olamıyorlar. Ya~
mur, çamur ve mukavemet buna 
mani oluyor. Sivastopol önündeki 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~--~~~- -~~~~--~~-

yer tahsis etmektedirler. 

Milli Müdafaa ve Münakalat 
Vekil/eri dün istifa ettiler 

Milli Mldalaa VekAletlne Ali Rıza Artankal , 
MlnakalAt Vekiletlne Fahri Engin tayin edildi 

Ankara : 12 ( a. a. ) - Refah vapuru hadi· tahkikatın selametle devamını temin maksadiyle 

sesinden dolayı vekaletlerine mensup yüksek rüt- istifalarının kabulünü Başvd ilden rica etmişlerdir. 
bede Subay ve memurların alakalı ;rörülmesi ve Her iki istifa kabul edilerek Milli Müdafaa Veka-
tahkikata başlanması münasebetiyle Milli Müdafaa Jetine Manisa Mebusu emekli Korgeneral Ali Rıza 

Artunkal ve Münakalat VekaletineıSamsun Mebusu 
Vekili Erzincan Mebusu Saffet Arıkan ve Müna- emekli Amiral ~ Fahri Engin 'in . tayinleri Yüksek 
kalat Vekili Sinop Mebusu Cevdıtt Kerim lncedayı Tasvibe iktiran eylemiştir. 
---~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~--=:..........::.....~~~~~~~~~ 

ı ........................ ı i 
1 TARİH ı:Adana ve Ceghanda 
i KURUMU ı / k / i iÇTiMAi 1 açı aca o an 
i ilmi toplantılara I, yeni sanat okulları 
ı yakında baflanıyor ı 

ı........ .. ...... ı 
Türk - Tarih kurumununun il

mi toplantılarına bu yıl da Dil , 
tarih • coğrafya fakültesinin 347 
numaralı dershanesinde 15 son 
teşrin 941 cumartesi günü ~· aat 

15 te başlanacak ve 2 nisan 1942 
(Gerisl 3 üncü sayfada) ............. 

Amerikanın 
harp saati 
gelmiştir 

Amerika 
Nazırrnrn 

Bahriye 
nutku 

- Buna ait haberi içeride Radyo 
gazetesi siitunumıuda bulacaksınız-

••••••••••••• 

inşaat bazırllkları b&IJlldl 

masrafları İnfaat ve tesis 
Maarif Vekaletinden verilmek, 
arsası mahallinden temin edilmek 

şartile buyıl vilfi.yetimizde üç ta

ne sanat okulu açılacaktır. Bu 

okullardan iki tanesi Adana mer

kezinde 60 - 80 bin metre kare 

arsalar üıerine inşa edilecek sa

nat ve yapı usta okullarıdır. Bir 

tanesi de Ceyhan kazasınba 10 

bin metre kare arsa üzerine inşa 
olunacak Akşam Kız Sanat oku
ludur. 

Arsaların temini ve haritası

nın vekillik makamına gönderil
mesi için alakadarlara emir ve 

direktif verilmiıtir. 

Şellerımızıe 

Rus Şellerı 
arasında telgrallar 

Ankara : 12 (a. a.) - llk· 
teşrin ihtilfüinin y1ldönümü mü· 
ııasebetiyle Cümhurreisi lsmet 
lnönü ile Sovyetler birli~i yüksek 
Soyyet meclisi riyaset divanı 

reiııi Kalenin, 8HŞ'1ekil Doktor 
refik Saydam ile Sovyetler bir· 
!iği halk komiserleri heyeti reisi 
Stalin ve Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğla ile Sovyetler birli~i 

Hariciye Halk Komiseri Mo 
lotof arasında tebrik telarafları 
teati edilmiftir. 

: ........................ : 

1 Hitler art ık ! 
İ Musoliniyi ! 
I ihmalediyor İ 
: ı 
ı Royler Ajanaına ı 
ı Göre Roma ile ı 
ı s· ı· . . . J ı ır ının vazıyetı 

ı...... .. .... ı 
L

ondra : 12 (a. a.) - Reuter 
a~ansmın siyast muhabiri diyor 
kı : Hitler'in Münih'te Cumar

t~si günü söylemiş olduğu nutku 
hır esrar perdesi örtmektedir. Nu
~uk mutat hilafına olarak, radyo 
ıle neşredilmemiş ve beyanahn 
bazı kısımlan yabancı memleket
lere türlü şekillerde verilmiştir. 
Resmi metin ancak dün geç vakit 
neşredilmiştir. Bundan çıkan mi
na, nutuktan bazı yerlerin sonra
dan değiştirilmiş olmastdır. 

Hitler, bütün Avrupa'nın Al· 
man~.a'ya yardım etmekte oldu~u
nu soylerker. sözleri her zaman 
olduğu gibi pek az kanaat verici 
olmuştur. Almanya'nın şimdiki Sİ· 
!aseti yeni nizamın bütün Avrupa 
ımanının temeli ve Almanya'nın 
tek gayesi Avrup'anın refahı ol
duğunu iddia etmektedir. HAia 
tehdit .~!tında bulunmasına rağ
men yuz Fransız rehinesinin kur
şuna dizilmesinden vaz geçilmif 
olması da belki bu yüzden olmuş
tur. 

Hitler'in Musolini hakkında 
söylemiş oldu~u methiyeler de 
kaydedilmeke deker. :Büyük boz
gundanberi LHitler, Musolini'yi ih· 
mal etmiştir. Fakat işler bugün 
arzu etti~i kadar parlak olmadı· 
ğın?an ~ d~la.yıdır ki Hitler şimdi 
eskı muttefıkıne sevgi göstermek 
ve ondan da sevgi bekler gibi 
görünmek istemektedir. 

Alman devlet reisinin nutkun· 
da Ja?onya'dan veya Uzakşark' 
tan hıç bahsetmemiş olması da 
oldukça gariptir. Hitler nutkunu 
Alman halkmın yapmış olduğu 
kahramanca fedakarlıklardan bah
sederek bitirmiştir. Nutuk, tekmi
li~le, .. Alman halkını epey düşün· 
durmuş olsa gerektir. Alman mil
leti, Hitler'ın bu seferki nutkunda 
söylediği veya sükUI ile geçirdiA'i 
şeyleri Hitler'in bundan önceki 
nutuklariyle ve eskiden yapmıı 
olduğu iddia ve vaitlerle karşılaş· 
bracakbr. Bunların arasında iac 
büyük farklar vardır. 

Yunanistanda yeni 
bir ve,,gi 

Atina : 12 (a.a)- Hükumet, 
hasılatı munhasıran içtimai yar
dım işlerine tahsis edilecek olan 
bir vergi ihdas etmeyi kararlaş· 
tırmıştır. 

Büyük Millet 
Meclisimizde 
Ankara : 12 (a.a) - Büyük 

Millet Meclisi ' bugün Dr. Mazhar 
Germenin başkanlığında toplan
mıştır. 

Bu toplantıda Denizli Mebusu 
Necip Ali ~Küçüka, lçel Mebusu 
General Cemal Mersinli, lıtanbul 
Mebusu Dr. Hakkı · Şinasi Eren 
Tokat Mebusu , Genaral Sıdk; 
Ocenin öldüklerini bildiren Beş~ 
vekalet tezkeresi okunarak hatı
ralarını anmak için bir dakika a. 
yakta sukut edilmiş ve bazı üye· 
lere izin verilmesi hakkındaki ri· 
yaset teıkeresi tasvip edilmiştir. 
Meclis, müteakiben gündetninde 
görüşülecek başka bir şey olma. 
dığından pazartesi ızünü toplan· 
mak üzere da~ılmııtır ! 

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



2 Sayfa 

C Tarihten bir yaprak J 

Timur Volga 
Kıyılarında 

M
uazzam istilalaı ın yapıldı 
ğı bir asırda yaşıyoruz ve 
bugünkü harplerin tarihte 

benzerlerini anyoruz. Bu arada ta· 
rihin büyük kumandanlarını hatır
hyoruz. 

Timurun hayatı çok kimseye 
benzemez, O iyi kumandan oldu· 
tu kadar, yaşamasını bilen bir in
sandı da. Zevkini hiç ihmal et
mezdi. işte hayatından bazı par· 
çalar,: 

Asya fatihi Timur, Buhara et· 
rafındaki göller ve bataklıklarda 
kutu kuşu avlıyordu. Yorulmak 
bllmiyen hükümdar bu e~lence 
anında, etrafındakilere : 

- Büyük sefere çıkacağız. 

Boş durmak, vücudumuzu uyuştu· 
rur. Düşmanlarımız çoktur. Üstlin· 
lütümüzü dt:vam ettirebilmek için 
daha çok çarpışmak lazım ola· 
cak ... Dedi. 

Siriderya üzerindeki Taşkende 
gelditi vakit, şiddetli bir yağmur 
yatıyor, kar, tepeleri kaplıyan or
duyu yüı ütmiiyordu. Yolun açıl· 
masını beklediler. 

Ordu, küçük dağa, sonra U· 
ludafa geldi. 

Timur, nihayetsiz çöllerr, ye· 
rin en yükseğinden bakmak için 
datın tepesine tırmandı. Zümrüt 
bir halı gibi uzayan yeryüzü, Ti· 
muru coşturuyordu. Askerleri, bü 
yük seferin hatırasını muhafaza 
için tepede hemen bir kule kur· 
dular ve Timurun buraya ayak 
baıılıtı tarihi kulenin taşlarına kaz· 
dılar. 

Asker, bir aralık yiyecek hu
susunda güçlük çekmeğe başladı. 
Timur onları güçlükte görmeğe 

hiç razı olamıyordu. Kumandanla· 
rı yanına çatırdı: 

Da~laıı inleten_ lıu sesler U· 

~uldayarak uıaldar a , düşman se
ınaııına yapıldı . Timur askerleri 
trampet sesleri arasında yıldırım 

gibi düşman üzerine akmağa baş· 
laclılar. Çoğu;gene Cengiz nes· 
linden olan kumanlarla Toktamış 

mağlup oldu. 

Timur ordusu , Vo!ga nehri 
kenarlarında çadırını kurdu . Bir 
çok hayvanlar ve esirler Volga 
sahillerinden buraya iclirilmişli . 
Yapılan .şenlik, taı ilıin kaydettiği 

ıenlikleıin en büyük ve güzeli · 
dir· 

Binlerce 1.af er şarkıları , aşk 
şarkıları, etrafı iııletmeğe haşladı . 

Elmaslarla süslü altın tabaklar 
içinde en leuetli yemekler da . 
ğıtıldı . 

Fatih, bu rnuıaffeı iyetten son· 
ra kışı Semer kantta gene a} ni 
debdebdi ıerıliklerle geçireli . 

N. A. 

MERSiN HALKEVI ' 

REIRI SEÇiLDi 

Mersin : 12 (Türksözü Muha
birinden) - H ılkcvi Reisi Bay 
Siıkuti Süzenin Merkezi Ankara
da bulunan Malatya bez ve iplik 
fabrikaları Umum müdürlüğüne 
tayin edilmesi üzerine Halkevi re 
islitine Cumhuriyet Halk Partisi 
vilayet azasından Doktor Bay Hayri 

1 
Toluner seçilmiştir. 

Atıı poligonunda 
gençlerin laallyetl 

Beden terbiyesi mükellefleri 
ve okul talebeleri atıcılık pnligo
nurıda alış muallimi Biııb:ı~ı Kerim 
Kııılkayanın nezareti :aıtııııla atı~ 
talimlerine muntazaman devanı 

etmektedirler. 

TORt<SôZO 13 ikinci Teşrin 1941 

KÖY KADINLARI İÇİN 
BİÇKİ - DİKİŞ YURDU 
Geçen yıl Misis nahiyesinde 

açılan ve büyük muvaffakiyet gös · 
leren Köy Kadınları. Gezici - Biç· 
ki, dikiş kursu bu yıl da Merke· 
7.e ba~Iı Kadıköyiınde faaliyete 
geçınişlir. 

Kalabalık bir talebe ile tedri· 
sata başlııvan bu kurs köylr:ıiıni
zin mulıı ~ bul mduğu iş bilir ev 
kadınlaı ını } cliştirecektir. 

Okullar arası Spor 
müsabakaları 

Her yıl yap1ldığı gibi hu yıl 
da vilayetiıniı.<le okullar arası Spor 
müsabakaları yapılacaktır. Bu iş 
için Beden terbiyesi öğretmenleri 
Maarif Müdürlüğünde toplanarak 
çok zengin bir program hazırla 
mı şiardır. 

llkkoullar Mesai birlikleri 

12/11/941 Çarşamba gilnii öğ
leden sonra ilkokullar mesai bir 
likleri ilk Tedrisat Müfettişleriyle 
birlikte Ga7.ip;ışa ilkokulunda mn· 
tad toplantılarını yaparak esaslı 

konuşmalar yapmışlar ve kararlar 
almışlardır. 

Hamiyetli bir mebuıumu%un 
yaptıracağı okul 

Seyhan Mebusu Damar Arık· 
oğlu Büyükdikili köyünde bir okul 
binası yııptırmaktadır. Bu okul 
Maarif Vek!ıletince açılan müsaba· 
kadıı birinciliği kazar.an Yüksek 
mimarın sıcak iklimlere mahsus o
kul planına göre yapılacaktır. Bu 
hususta gereken esas ve tafsilat 
planları Maarif Vekilliğinden vila· 
yetimize gönderilmiştir. 

Tapa mtldilrl 
Şehrimiz grup tapu sicil mü 

dürü Hakkı Ebilenin almış olduğu 
mezuniyet bitmiş , fıtkat rahat
sızlığına nıüstenideıı lstarıbııl gı u
pu lıasınııt'si sı lılıi heyetin hen al. 
<lığı ı npurla iıııi 25 gün u:rntıl
m ştır . 

ss 2 u s xaz=ı ±±2±! 

Zirai Bahi•ler 

·' 1 

Çeltikten iyi 
baıııat almanın 
çareıerl!nedtr 7 

Eğitmenli geni 
okullar açılıyor 

ı ........................ ı 
ı "Çocujun gUlmealne ı i kar•• nefret duyan adamf 
ı dan Çekininiz.,, ı 

l Çocuk.Eıir6eme_Kurumu i 
ı Genel Merkezi ı 

ı ı .......................... 

Kaçak rakı 
imalathanesi 

Yakalanan kaçakçılar 
Dün gece Ak kapı • mahalle:ıi 

bahçelerinde rakı·· çıkarıldığı hR · 
ber alınması üzerine mahalline 
gönderilen devriye tarefından Ak· 
kapi mahallrsinden Ali Esat oğlu 
1331 doğumlu Mehmet· Limonçi· 
çeği ile ayni mahalleden Yusuf 
n~lu 1325 doğumlu Salih Sisli ta 
rafından t bahçelerinde kurdukları 
rakı çıkarmağa mahsus bir kazan 
ve kapağı , bir :söğütlük, bir bo
ru , bir tencere , honi , üç kilo· 
luk boş şişe , iki:adet puçu ve 
kapakları, karıştırmağa mahsuc; 
değnek, gaz. ~tenekeleri içerisinde 
rıümunelik 300 kiloluk cibre ile 
suç üstü yakalrnmışlar ve cibre· 
lerin sevkine imkan oimadığınclan 
mahallinde ehli vukuf huzurunda 

1 
imha edilmiş ve diğc(teferrüatla 
suçlularda iuhisarlar başmüdürlü· 
ğü vasıtasiyle adliyeye teslim e· 
dilm'şleıdir. 

BiR HIRSIZ TUTULDU 
Gnziantehin 'Şelıreküstü ma 

hullesin<len lbrnhim adındaki şa
tıııı muhtelif köylerde lıır ıJıılık 

1 \'ııptı~ı görüldüğünden suç üstü 
tutularak şehıinıiz. adliyesine tes· 
tim edilmiştir 

Bu yıl Dür.içi Köy Enstitü
sünden vilayetimiz._ için: 24 tane 
yeni e~itmen yetiştirilmiıtir. Bu 
eğitmenlerle, Adananın Feyıiye, 

Balıçenin Yadamazlı, ~Haıuııiyf', 

Cumaf akılı, Örencik, Karder~. 
Kadirliniıı!.Mchirli, :Bozkuyu, Top· 
raktepe. Karakütük, Kallinci, Ka
ratepe, Cığcık,.Mecidiye, Tartar
lı, Karaisalının, KaŞ•)ba, Kırıklı, 

Salbağ, Fadıl, Kozanın Bucak 
köylerinde olmak:üztre yeniden 
(20) tane eğitmenli ilkokul a,·.ıl
mıştır. Yeni açılan:bu ilkokullar 
1/lı.aııuııuewel/194l:günü f aaliye
te gt"Çt-ceklerdir. 

Bunlarla birlikte vilayetimiz
deki eğitm<"n sa} ısı 88 e ve eğit
menli köy okulu sayısı 85 e ha· 
liğ olmuıtnr. 

Ariana Yemişli, tBaklalı, Sı 
rınsı. lsmailiye, Suluca,:Boyııuyo
ğun, köylerinin ilkokul binaları 

ikmaı:edilerek tedrisata açılmış

lardır. 

Abrlülhaci, Abdioğlu, Dağcı, 

Bürükkahılı, incirlik, Büyükdikili 
köylerindeki okul inşaatına da 
hızla devam olunmaktadır. 

Kaza köylerinde de okul in
şaatına hızla devam edilmek·edir. 

Tevkil kararı 
Kaçakçılık suçundan mahke

mesi gayri meykuf yapılırken son 
duruşmada ~suçu sabit görülen 
Sa it oğlu Musa bü} ük , ikinci 
asliye ceza:~mahkemrsinin kar arı 
ıle tevkif edilmiştir. 

Bir umumi ev iradını 
halt"hında ıikdyet 

Genel ev ~kadınlarından Os · 
maıı kızı Hanife Nernıinin, Ah
mr:t oğlu lhrahime ait için<le 2 l:l 
lirası bulunan 'çüzdaııınırı çalırıdı
~ı şikayet :edilmiş ve bunun üze
rine Hanife yakalanarak haktaı lil· 
Cia takibat başlamıştır. 

Yazan : Harun ONUK 
Mır.tıka çeltik muteıhanı~ı 

Ç 
eltik ,.iraatıncla iyi ve 
fazı~ lıasılit almak için 
çeltık ekincilerine bu ) a. 

ıınıızla bazı öğütlt:r vermt'yi fa\'• 
dalı bulduk. Bu itibarla zamanla 
mütenasip olarak yazacağımız 
hususların önümüzdeki r-kim yı
lırıda dıkkat nazarına alacağını 
ümit ediyoruz. 

Her mahsütün ekilmesinde, 
yetiştirilmesiııde göz önünde bu. 
lundurulacak hususlardan bilfarz 
arazinin tabiatı, tohumluk, tarla 
ihzarı su ve sulama ışleri... Gibi 
önemli cihetlerden bahsederek 
de~ilim. Bunları zamanında başka 
yazılarımla bildireceğim. Fakat 
bu güıı bazı çeltik salıaların<ia 
halkımızın (mihrican) dedikleri 
poyraı. rü1.garlarından müteessir 
olması sebeplerini bildirece~iı. 

Cenup bölgemizde eheriyet
le eylül ve teşrini evvel &) larında 
bir iki gün fasılalı esen poyraz 
rüığarlar ılık, sıcak rüz.aarlardır. 
Tane tutma zamanına rsla) an 
bu rüzgarlar çiftli~in baıağındald 
taneleri yakar, hasılatın aıalması· 
nı ve binnetice çeltik ekicisinin 
zararını mucip olur. Bundan do
la}·ıdır ki umulan ve beklenen 
kaıanç temin edilmez. Her ne 
kadar cevvi bir hadiseye karşı 
kati mücadele ve korunma imka
nı yoksa da bidayette teclbir al· 
mak imkinı vardır. 

ister cenup:bölgemizde, ister 
di2'er çeltik mıntıkalarımııda çel· 
tikcil~r arasında bilinen ve ıöy
lenerı meehur bir söz vardır. 

Yaslı ve tecrübeli çeltikciler hu· 
nu söylerler - <ÇeltiQ'i Hıdrel· 
lezdeıı yirmi güıı evvel ekmeli ve 
hıdrelleıden 20 aün ıonraya kal· ! mamalı> -

j Buııtt ~öre, çeltik tohumu· 

1 

rıun nisanın on beıinderı evvel 
t-kmeli ve ıer'i) atın 20 mayıata 
ıkınali laıımdıı. 

1 Nısaııda ekilen çeltıkler mih-

- Şu gördüğüniiz dağlar, av· 
la doludur. Üzerine yürüdüğümüz 
orman, bize en semiz hayvanları

nı verecek... Haydi hazırlanınız. ""!""'!~""!!'"'~'!!""'!'-'!'!!!!~-----ı~~~~llml'!!~~~~---~--~!!"'-~~·-••~~~~~!'!!ı.~!!!!"P.ı &l!!!'!"!!"""~'!'!IA-~!'!!!!!!"'"....,'!""- 'l!!a'!'"!!!~sc!l!!"!s:l""-""!'!"~-~~ ricanın esm<"~e başlayaca~ı za. 
1 mana kadar taııe-.ini iyice tut-
1 muf olaca~ından rüzaar tehlıke

ııinden Luıtulur.:Bunun için me· 
teorolojık zarar tanlan korunmak 
ıçin çeltik ekicilerimiıin mümkiln 
olduğu kadar erken ekmeleı i ili· 
ıımdır. 

Bütün ordunun iştiraki ile ya· 
pılan av, Timur ordusunun yeme· 
tini tamamladı. 

Hükümdar, buııdan sonıa as
kerine bir geçit resmi yaptırdı. 
Başın.Ja yaktı tlaıla sü'ilÜ bir sarık, 
elinde öküz k:ıfası şeklinde bir 
g-ü• z bulunuyordu. 

Nihayeti gelmiyen ordularını 

örıünden geçirdi. Askerleı ine, ku· 
mP.ndanlarına iltifatlarda hulundu. 
Gördüğü intizamdan dolayı onla· 
rı tehrik elti. 

lık muharebede en mahir ku 
mandanlar ından dördünü ka} bet
miş, fakat muzafferiyet ktndi as· 
kerlerinde kalmıştı . Bu muzaffe
riyet, Timuru çok memnun etti . 

{ Aık~rini hediyelere bo~du . 
Bir ço~una Tarhan ünvanını 

verdi. Bu ünvanı taşıyanlar , ser
best olarak hükümdarın çadırına 

girer , istedikleri hareketi emir 
almadan yaparlardı . Buna , hü · 
kümdar darılmazdı . 

1390 yılı 5 temmuz günü ( 15 
Recep ( 793 ) hükümdar aman
aıı hücumuna hazırlanmıştı . As · 
kerini yedi fırkaya ayırdı, hücum 
haıırlıQı yapılırken Şerif Seyit , 
ordunun önünde başı açık yere 
kapanarak baıı dualar okuyordu. 
Şerif sonra yerden bir avuç toz 
alarak:lcolunu havaya kaldırdı . 
Düşmana do~ru serpti . Ayni za
manda ıöyle bağırdı : 

- Onların yüzleri ma~lubi
ye &rırıdan böyle kararacaktır . 

Timura döndü : 
- Şimdi istediğin yere git . 

Her yerde aatip olacaksın .. dedi. 
Ordunun, kumandanların ma

neviyatı o kadar kuvvetli idi , ki 
Şerif ıöılerini bitirmişti , bütün 
süvariler : 

ır-_Sürün . di)e ha)lmdı· 

lar ~ 

1 -
- Bir mösyö sizinle goruı· 

mek istiyor , mösyö Şıkolm. Ôğ· 
leden sonralan kimseyi kabul et
mediğinizi söyledim . Fakat israr 
ediyor. 

- Pekata 1 Bir kaç dakika 
sonra kendisini kabul edeceğimi 

söyleyiniz . Bugün Noel'in arefe
sidir . Bizzat şeytan da miiracaat 
else memnuniyetle kabul ederim 
madmazel 1 

Genç kiz ona bir kaç z:ırf ve
bir de çek verdi ( Hizmetçilerin 
parası ) dedi . Ve ilave etti : 

- Ve Madam Şıkolm'un çeki .. 
Mösyü Şıkolm'un katibi olan 

bu genç kız Madam Şıkolmu kat'i· 
yen sevmiyordu . Patronunun 
onunla evlenmesini hiç bir suretle 
hoş görmemişti . Bir gün dostla
rından birisine şöyle demişli : 

- iki çocuklu bir dul. . Evet, 
filhakika çok güzel bir kadın . 
Fakat kocasını soymaktan ve pa· 
ra harcamaktan başka birşey dü
şünmiyen bir mahluk . . 

jorj Şikolm çeki görünce , 
aklına sabahleyin karısiyle arasın· 
da geçen bir muhavere geldi : 

- Erken gelmeğe çalış Jorj 1 
Biliyorsun ki her sene oldu~u gi· 
bi bu bayramda da misafirimiz 

BiRKAÇ GÜNLÜK BiR HiKAYE - - --- ,...,..,._,,, 

Yıldız Işığında 
• ÇF..VIRF.N 

NEVZAD GtlVEN 
var . 

Pı:ki nına , lııı b:ıyıamı 
çocuklarla geçirme~e karar ver· 
menıiş ıııiydik? 

- Sanki , keneli çocukların· 
dan bahsediyor gibi konuşu

yorsun .. 
- Bir övey babanın böyle 

düşiinmesi mübalağalı bir şey mi 
olur . Sonra çok para sarf ediyo· 
ruz 1 fanriyet J 

Bu sözler iizerine karısı hid
detli bir tonla şu cevabı ver· 
mişti : 

- Arzu edersen bayram mas· 
rafını çekimden kısabilirsin . . 

Mösyö Şikolm çekleri imza 
etti. Ve katibine kendisiyle görüş
mek isteyen adamı içeri almasını 

söyledi . Bu kısa bekleme anında 
kdrısını ve çocuklaı ı diişünmeğ"e 

başladı . Evlendikleri günden iti
baren - Altı sene olmuştıı -
Daima karısiyle iftihar etmişti. Za· 
rafeti, güzelliği , monden hayat· 
laki ınuvaff akiyeli ona gurur ve
riyordu . Yalnız şunu da çok iyi 
hissediyordu ki Hanriyet biilün 
bunlara kocasından daha çok 
ehemmiyet vrriyor, ve dalı:ı çok 
meşgul oluyordu. 

Uzun boylu , bol elbiseli , 
kılı~ı kıyafeti pek yeıinde olmayan 
bir adamın içeri girmesi Şıkolnıu 
bu düşüncelerinden uzaklaştırdı. 

- Buyurun ! Dedi . Sizi bi
raz beklettim ama .. 

Ne ehemmiyeti var .. Ben 
bun3 çok alııkanım . Hep de ay-

ni hikSye .• Kısacası Mösyö Şi· 
kolm bir iş arıyorum . Ama ne 
olursa olsun ! 

• - Bana , sizi kim göoderdı? 
- Hiç kimse .. Yolumun Üs· 

ıüııe çıkan her müesseseye müra
caat ediyorum • 

Cenubi Aınerikadan geldim . 
Orada altı sene kalmıştım . Ma
den mühendisliği yapıyordum. Fa
kat bir gün yerimi kaybettim ve 
yeni bir iş bulmak üzere lngilte· 
ıeye geldim . 

- Ben de Koloracio'dan , bir 
maden mühendisinin karısiyle ev· 
lendim 

Bizim meslekte olanların 

çogu , genç ölürler .• 
Bir kaç dakikalık bir sükOt 

devresi geçti • Sonra Şıkolm 
biraz sıkılmış vaziyette : 

- Sizin için bir şey diişünii· 
yorum ama belki biraz gülünç hu· 
lacaksınrı . Vereceğim borç para
yı reddettiğini7. takdirde bunu ttk· 
lif edeceğim. 

- Borç adıyle verilecek bir 
sadakayı hiç bir suretle kabul ede· 
mem. 

- O halde ikinci teklifimi 
yapıyorum : Karım bu akşımı hir 
7.İyafd vc-tiyor . Yardımcı iki ada· 
ma ihtiyacı vardır .. Ücret bii
yük hir şey dtğildir . K;ırnınm 
doyurduktan sonra altı dolar ala· 
caksınız . 

- Bir hayli zaman varki ce· 
bim ııltı dolan bir arada iÖrme· 

di .. Ve sonra .... Bir Noel 
gecesinde bir aile içinde bulun· 
mak ban:ı uiiyiik bir zevk v re
cektir. Zamanında kanın da lıöy

lc t'~lenceler tertip edeıdi . 
- Evli misiniz '? 
- Evli idim . Fakat işimi 

kaybettiğim gün karımda beni 
terketti . Ve oıtadan kayholdn . 
Yedi , sekiz sene oluyor. 

Birdenbire mevzuu deQ"işti· 

rerek : 
-· Fakat , gece giyecek el· 

bisem yok .. 
- Benimls.ilerdcn birisini ve

ririm . Zannederim nşağı yukarı 
ayni boy ve endeyiz. 

- Teşckkiir ederim . Evin 
adresini verir misiniz ? 

................ 
jorj Şıkolm eve dönerken 

ruhunda bir çocuk sevinci duyu
yordu . Gözlerinin önünde daha 
lıeııüz çocukken geçirdiği Noel 
bayramlarının neş'e hatıraları can· 
!anıyordu . 

Her sene annesine yalva
rıı eh . 

- Anneciğim ne olur izin 
verde Noel ağacının tepesine yıl· 

d17.1 ben yerleştireyim .. 
Kapıdan içeriye girer girmez 

oda hizmetçisi Hobsa sordu : 
- A~acı kütüphaneye yerleş· 

tirdin mi ? 
- Evet efendim . 
- Yıldız iyi bir vaziyette mi ? 
- Adamakıllı temizledim . 

Yepyeni oldu . 
Hanriyet , hiç bir zaman ko

casının yıldızı Noel ağacının te· 
pesine bizzat yerleştirmeyi bu ka
dar arzu ettiğini bir türlü;_anlıya· 
mıyordu . Bu yıldızın , onun için 
ne olduA"unu , neyi temsil ett:ğini 

anlıyamıyordu . 
- SONU VAR-

Nii!tnda sular ve lıa-.a ı!iııı· 
clı~ından so~uk)c-hlik<"ıi }'oktur. 
20 mayıstan sonra elcilecek çel· 
tiklC"t elcaeriya iyi h11ılat verme· 
dıkleri ııibi rüıalr ve yaQ'mur 
ıararlariy le kar4ıtaıırl11r. 

Erken ekimi yapabilmek ıçın 
de elcicilerin erkenden ruhsat ta· 
lebinde bulunmaları ve komi•· 
yonların ~·ağmurlardan evvel 
keşıflerini yapıp m6racaatlara 
vaktında cevap vermeleri aerek· 
tir. 

Şu halde bölgemiz çeltik e
kicilerine fimdirlen mahalli ko· 
misyonlara baı vurmak ekim 
müııaadaı;i istemelerini tavııi) e e· 
deriz. 

ZA Yl - Nanııkkemal Millet 
mektebi gece dershanesi B sını
fından 930 ıeneıinde aidatım me· 
ıuniyet veaikamı kaybettim . Ye· 
rıiıini olıcıA-ımdan esk ıinin hük
mü olmadı§'ını iları ederim. 13599 

Muharrem Ottay 
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S/YA~i ve ASKER/ 
GÖRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 
:=- Ankara Radyo Gazetesi iıiııı1J 

lnglllz endlstrlsl 
A.MERIKA - F'~LANDA 

Japon -lngiliz 
münasebatı 

A m~rika bahriye nazırı 

mühim bir nutuk rıerdi 

SOVYET CEPHESiNDE 
DURGUNLUK 

B 
ritanya hükümetiııiıı iıldiala· 
rıııa göre , İngiliz hava kuv· 
vetleri Almanya hava kuv

vetleri seviyesine gelmiştir . Bu 
İddia mübalağalı bile olsa , lngil
tcrcniıı her bakımdan geçen yıla 
nisbetle lrnvvetleııdiği muhakkak
tır. Her gün gelen haberler , ln
Rilterede endüstrinin gen işlediğini, 
istihsalin artmakta olduğunu an· 
latıyor . 

Bugün Avam Kamarasında 
Verilecek bir kararla , Amerikan 
gemilerinin lngiliz limanlarına gir
mesi hııkkındaki yasak kaydi lı-al
dırılacaktır . 

* • * 
Helsinki hükumeti , Ameı ika

hın He lsirı kideki elçisine Fin ce
vabını vermiştir . Finlandanın bu 
Cevabı Amerikan teklifi red 
llıahiyetindedir. Fin hükumeti bu 
tıoktada harpten çekilememesinin 
Sebeplerini izah etmektedir. 

Gelen haberlere göre , Fran
sız somalisi ve bunun merkezi 
Cihuti şehri aç kalmıştır . İngiliz· 
ler buranın kendilerine teslimiııi 
istenıı-ktedirler. Vişi Fransası ise 
•omaliyi tf-rketmeme1' gayesinde· 
tlir. 

"' * * 
Japon gazeteleri Çürçilin son 

11\ıtkuııdeki tehditlc:ı iııi gülünç bul· 
Illaktııdır. Bu tehditlt'riıı Japonya 
U2t'rinrle hiç bir tesir icra etmi-
) eceği ve Jeponyırnın lngi lteı edeıı 
asıa korkmadı~ı bilhaıua kayde-
1litmektedir . 

• • * 
Ameı ika lıahriye nımrı Knokı l 

fıir nutuk ııö}liyerek , Japoııyeya 
karıı lıarelccte geçuıek saatinin 
keldiğini sö} !emiştir. Diğer taraf
tah Amerika Genel Kurmay baş
kaııı da hir nutuk söyliyerek A- ' 
ll'ıı:rikadaki mihver tebasının ha
teketlerini sıkı kontrol lüıunıun· 
dan ve muhtemel tehlikelerden 
bahsetmiştir . 

i~GAl Al TINOAKİ 
f RANSAYA TAARRUZLAR 

--4 ... --

Mlhvercllerln bir 
gemisi batırıldı . 

DEMiR YOLLARI, HAN
GARLAR, FABRiKALAR 

BOMBALANDI 
Londra : 12 (a. a.) - Hava 

nezaretinden : Bir tayyaremiz Hol
landa açıklarında düşmanın bir 
iaşe ııemisini • batırmıştır. Av tay· 
yarelerimiz işgal allmdaki Fransa· 
ya taarruzlarda bulunmuşlar, bir 
hangara ateş vermi~ler ve bir fab· 
rikayi mitralyöz ateşine tutmuşlar· 
dır. Dört av tayyaremiz kayptır. 

ısveçte polis bir 
baltalama hareketi 

keşlettl 
Stokholm : 12 (a. a.) - Da· 

gens - Nyheter gazetesinin ver· 
eliği bir habere gare, lsveç po~ 
lisi yeni bir baltalama hareketı 
keşfetmiş ve geçen ağustosta 
Hammer - Byhammen limanın· 
da bulunan bir Fin vapuruna sa· 
atli bomba kaymağa kalkışan bir 
İsveçli ile bir yabancıyı tevkif 
etmiştir. Zanlılar, Stokholm bele· 
di}e mahkemesinin <casusluk ve 
boıgunculub idaresi tarafından 
muhakeme edilecektir, 

Yagosıavya•da iki 
ayda 893 kişi 
idam edildi 

Kahire : 12 (a. a.) - Mih
ver taraftarı Yugoslav ve Macar 
geazeteleri tarafından neşredilen 

resmi tebli~lere göre eyliil ve 
ilkteşrin aylaı ında işgal makam
larının f'mrile Yugoslavya'da 
idam edilenler 893 kişiyi bulmuş

tur. Bu haberi Ortaşark'ta çıkan 
bir Yuguslay gazett"si vermekt~
dir. Bu gazeteye göre idam edı· 
!enlerin hepsi komüniııt pı opa
gandası yapmak la itham edilmi~ 
!erdir. Bunlar tırasındtı yalıudı
ler de vardır. 

Yunan Kralının A hdeniz. 
Kumandanına verdiii 

madalya 
Londra : 12 (n.a) - Yunan 

Kralı Jorj , Yutıanistana }:aptık· 
ları hiımetlerden dolayı Brıtanya· 
nın Akdeniz filosu kumandanına 
ve kumandan muavinine li} akat 
madalyaaı vermiştir. 

Kızıll.acın,' Elenlere 
gönderditi buğdaylar 

Atina : 12 (a. a.) - - 1500 
ton buğday yüklü bir yapıır •. s~lı 

'l'arlh korumu lçlmaı günü Pire limanını:ı 2eımıştır. 
Bürrday, enternasyona. ı Kı.zı.lhaçın, 

(Başlarafı Bidnciıle) 6 d B 
Yunan milletine hedıyesı ır. u 

tarihine :kadar ~devam edecedktir. gelen ikinci vapurdur. pek Y.8· 
Verilecek konferanslar şunlar ır.: kında bir vapur daha gelecektır. 

Profesör Dr. Şevket Aı~z I Yiyecekler halka parasız dağıtıl· 
l\.ansu, Anadolu Tüı k tefek~ur 

1 
maktadır. 

~o~rofyası, P~~fesör KabP.n, Hın~·! BUlGARl"STAHOA M[MURlAR lılerler de Tur kler de ve Sha 

Sofya : 12 ( a. a. ) - Bul-

şimenciif er nazırı Goratof 5-
gar 1 t' k 
5_ 941 tarihli nazırlar 1eye ı a· 

dayanarak demiryollarında 
rarına 

bütün işçi memurların se· 
çalışan . t' 

b d '[mesine karar vermış ır. fer er e ı . .
1 B dan başka liman ameleııı ı e 

B~~gar deniz seferleri kumpanyası 
işçileri de askeri kanun memur ve 

. lara tabi olacaklardır 

kespeare de bir masal . Profesör 
F'uat Köprülü bizde tarihi çalı~· 
l'rıalar. Doçent Dr. Arif Miifıt 
Manscl. Trakya hafriyatları. Pro· 
f<=sör Rohde, Anadolu da bulunan 
Yunan ve Latin kitabeleri. Nus· 
t1:t Hızır Condillac'ın tarih telak 
kisi . P~ofesör Güterbock, E.ti 
1'anrı· ve tns/\İr isimleri . Profe· 
•tir Rcmzı Oğuz Arık , Konya 
~ıtfriyatı. Profesör Landsberger, 
<ln Asya-laki Substrat kavimler 
Ve diller , Dr. Hamit Koşay, Ala· 
cıı köyii hafriyatı. Faik Re~it U· 
tıat, Nt-şri tarihi metinleri ü1erin 
<leki çalışmalar. 

ve nı:ıam 
• i3u kumpanya tek Bulgar vapur 

ş:rketi olup meık~zi Varrıada bu

lunmaktadır . 

Profesör Dr. Şevket Aziz 
Kansu Safl"sun hafriyatları. lhsan 
Sungu

1 

Kemalizmin büyük eseri. 
fırofeaÖ~ Sadri Maksudi Arsal, 
kadim lsparta devletinin siyest 

1 

Ve hukuki teşkiUltı ve bu trşkita
tın iılinat ettl~i prensipleri • 

ırezllya hariciye 
Nazır• 

Riyo Döjent>yro : 12 (a.a) -
Brezilya Hariciye Nazırı Oranha 
Şili hükumetini ziyaret etm~k 
iiıere tayyare ile hareket etmı~· 

tir . 

Ortaşarkta 
askeri vaziyet 

Kahire : 12 ( a. a. ) - Ür· 
taşarktaki müttefik hava kuvvet
leri yakında pek ziyade arttırı
lacaktır . Talimini bitirmiş olan 
bir Hür Fransız tayyare filosu 
Batı çölüne giderek lngiliı, Avus
turalya ve Cenubi Afrika hava 
kuvvetleriyle birleşecektir. lngiliz 
öğretmenleri tarafından yetiştiril· 

miş olan bu filo dünyanın belki de 
en büylik birliğ'i olaı ak vusıflen
dırılmaktadır. 

Fran!ızların müsadere 

ettikleri vapurlar 

Londra : 12 ( a. a. ) -;- Ce
nup Afrika sahili açıklarında son 
günlerde yakalanan Fransız vapur 
kafilesi arasında bulunan gumpeg
ne vapurundaki on Yunanlı de
nizcinin dün verdikleri ifadeye 
göre , Almanya Yunanistana hü
cum ettiği sırada Madagaskardaki 
Vişi makamları iki Yunan vapu
runa el koynmşlar ve müretteba
tını hapsetmişlerdir . Bu mürette· 
bat sonradan Fransız vapurlarına 
konmuş ve bir müddet sonra da 
Madagaskardan ayrılmıştır. 

Askerlerimize hediye 
bazırlığı hızla 

devam t!,dlyor 
(Başlarah Birloride) 

lı, 200 Zeynel Bilici, 200 Mehmet 
Soytürk, 150 Salim Semre 150 Isa 
Şakir, 100 Süleymarı Ekici : 
50 Ali Münif Yegena~a, 50 lira 
Kerim Ulusçutürk. 

Faaliyet hızla devam etmek
te<lir. Dün, Kızılay merkt"z heye· 
tinin karen üzerine, yerdımcı ko
mite katihi Zeynel Besim Sun 
yardım sevenler cemiyetinin halk 
evindeki .toplaııtıs._un gi.derek umu~ 

1 
mi meı kezin yenı talımatını bil
dirmiş ve yıırılım .. sev.enle~ cı::mi- 1 

yetine mensup munasıp mıktaıda . 
bayanlar ~ard~m.cı komi.~eniıı t~~- j 
viyesini dılenııştır. ~ug.undeu ıtı- \ 
beren Kızılay komıt~sıle yardım 

!leVenler cemiyeli el birli~i ile Çil ı 
ı ışma~a başlay acakluriJ ır. 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Dolaplı , Kiremitli , Yassıve· 

ren , Meletmez , Karagöçer, Cır· 
rık , Çavuşlu , lnnepli , lsahacılı 
ve Kadı köylerini teşkil eden bin· 
lerce hektar arazide ekili hasılatı 
onbeş senedenberi geceli gündüz· 
lü tehdit ve hasara uğratan ve bu 
:yüzden mütemadi şikayetlere yol 
açan 1sahacılı , Dolaplı , Melet· 
mez , Karagöçer ve Çavuşlu in
nepli köylerindeki sürülerce ko
yunları bu sahadan uzaklaştırarak 
ötedenberi koyun merası olan 
( Kapu . Dededağı ve Adalı ) 
mevkilerinde barınmasını temin 
ve bu köyler 'halkının bu husus
daki maı.bata ve şikayetlerini tak· 
dir ederek temadi eden büyük 
zaraılarını önlemek ve korumak 
suretiyle tedbir ve alaka gösteren 
Sayın Valimiz Bay Faik Üstüne 
borçlu oldu~umuz teşekküratımı· 

zın alenen iblağına delaletinizi 
rica ederim . - Dolaplı ve Bah · 
çe köyü Çifçilerinden Hacı Seyyjt 
oğlu Bekir Akata 

Halkevı Reisliğin· 

den: 
Belediye sokağında Halk

evi kütüphanesi her kesin 
istifade edebilmesi için salı' dan 
başka her gün saat 15 den 
22 ye kndar devamlı surette 
açık bulundurulacaktır. 

13600 

1(RKSC20 

NORVE~TEKİ YAHUDİLER 
Londra : 12 (a. a.) - Norveç 

telgraf ajansının verdiği bir babe 
re göre, Norveç Kilingleri, aldık

ları talimat üzerine bütün Norveç· 
te 1400 Yahudi :bulunmasına ıağ. 
men Yahudilere karşı mücadeleye 
hazırlanıyorlar. Alınması derpiş 
edilen tedbirler, Alınanyada şimdi 
meriyetle bulunanların ayni ola· 
caktır. 

TÜRKiYE Radgosu 
ANKARA Radyosu 

Perşembe 13.11.941 

7 .30 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

7.33 Müzik: 1 Iafif program (Pi.) 

7.-15 AJANS habcılcıi 

8.00 Miizik :Hafif Programının 

devamı (Pi.) 

8.15 Evin saati 

8.30/ 
8.45 Müzik : Hafif Programının 

Son Kısmı (PJ.) 

12.30 Program ve memleket sa 
at ayan 

12.33 Müzik : Peşrev ve saz se 
maileri 

12.45 Ajans Haberleri 
13.00 Müzık : Şarkı ve türkliler 

13.30/ 
14.00 Müzik : Karışık Program 

(Pi.) 
18.00 Program ve memleket sa· 

at ayan 

18.03 Müzik : Dans musiği (Pi.) 
18.30 Müzik : Geçid Programı 

19 00 Konuşma : ( Derdleşıne 
Saati ) 

19.15 Müzik : Dans musig-i prog 
ramının ikinci kısmı (Pi.) 

19.30 Memleket Saat Aytırı , ve 
Ajans Haberleri 

19.45 Müzik : Yuıltan Sl.'sler 
20. ı 5 Radyo Gazetesi 
20.45 Miizik : Rast makamındntı 

Şarkılar 

21.00 Ziraat Takvimi. 
21. t O Müzik : Tüıkçe rılm şar 

kılaı ı 

21.30 Konuşma ( Şiir saati ) 
21.45 Müzik: Radyo Senroni Or 

kestrası 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri Ziraat, Esham -
Tahvilat, Kambiyo - Nu 
kut Borsas ı ( Fiyat ) 

22.45 Müzik : Dans muzi~i (Pi.) 
22.55/ 

23.00 Yarınki program ve kapa
nış 

B-ORSA-1 
PAMUK - HUBUBAT 
=---= 

KiLO F/ATI 
CINSı En az En ç9k 

K. S. K. S. 
Koza ı=b,oo 15-:00 
Klevland Ç. 00,0~ 
Klevland l 68,50 70,00 
Klevland ll 65 00 67,50 
M. Parlağı 57 :50 - 58,001 
P. Temizi 56 00 57 ,00 

11-::--:.----o-- --' -ı-- -, 
Kapı malı 
Y. Çiğidi 05,00 
K. Çiğidi -6JS 
Susam 41,50 . 
Bu~day yerli 8,43 ı 8,75 

il Arpa 6,63- 6, 75 

Yuıa_f _ f43_L~o : 
~ 

12 - 11 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA ı 
iş bankasından alınmıştır. ' 

lfr~ Fra~~;z ı -- ~~ 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) ingiliz ı S.22 

IJQ_Oi3r)Amerrkail. n2.20 

Sayfa 3 

Adana Devlet Havayolları 
meydan müdürlüğünden : 

Katlı iplik fabrikasının cenubunda Devlet Hava yollarına 
ait 15000 metre murabbaı sebze bahçesilartırma ,suretile icara 
verileceğinden taliple rinin 29/tl /94l;günü saat 10 da meydan 
müdür1üğüne müracaa~ları ilan olunur 13-20-26 13598 

ZİRAAT M(KJ[Bİ MÜDURlOGONOf H: 
75 takım harici elbise diktirilecektir . İsteklilerin şeraiti 

anlsmak üzere meklebe müracatları ve ihale "günü·, olan ikinci 
Teşrinin 24 üncü Pazartesi günü Hükumet konağında Ziraat 
müdiriyeti odasında toplanacak olan mübayaa komisyonuna 
dipozit akçalariyle müracatları . 8-13- l 8-22 13584 

DOKTOR 

Muza! fer Lokman 
Bergin hastalarını muayeneba· 

nesinde kabul eder. 

~~DOKTOR~! 

· Hüseyin Rifat Evirgen 
Birinci sınıf Rub Hastalıkları 

Mütebassısı 
MUAYENE Sl\ATLERl Sabah: 6-9. Öğle: 12-14. 

Akşam 1 7 den sonra yeni taşındığı Abidin Paşa caddesi 

Şekerci Turan ·apartmanı 114 numarolu dairede : 
(Hergün hastalarını kabul eder - Fakirlerden para 

l~ 4-10 135:___ 

Nazarı Dikkate!. 
Yırtık, berelenmiş elblıelerınızı, 

kumaşlarınızı, yünlü ve lpeklilerlnlzl 
en .. dikkatli bir gözOn göramlyecetı 
şekilde lren sanatkar 

MEHMED ADAL 
lstanbuldan şehrimize gelmiştir. Muhterem müşte

rilerimizin Kapalı Çarşıda 21 numaralı terzi dükkanında 

terzi Bekir' Kuruluk'a müracaatları 4 - 6 

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

1 

TORKİY[ CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticart her nevi banka muamelelc!r 

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 da~ıtalacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 • oOO • 2000 ti 

4 250 " 
1000 il 

il 

•o 100 " 
4000 .. 

il 

100 50 " 
5000 ,, 

" 120 40 il 
-4800 .. 

" 
160 20 .. 3200 il .. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkhğı takdirde yüJde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUl, 11 Birinaikanun. 
Mart ve 11 n l'. i rıı tı·i 11 1 ~.-ini"' q.-!:Cilecektir. . _______ ..... ___________________________________ ___ 
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R. C. A. 1 •• •• •• • 
ı TU ZU ! • • • • 
1 Gazete ve ~atbaası : 

BRODWAY 

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

• • ! . 1 
1 Türksözü OKUYUCUlARINA DONYANIN HER TARA- : 
İ flNDA VUKU BUlAN HADiSElERi GONO GÜ- İ 
• Gazetesi NONEVERİR. TORKSÖZONO TAKIP EDiNiZ. : 
·ı • • • • Bitap, mecmua, çek, bilet, allş, •ı 
: plAn, harita, bilumum matbaa TürksözÜ • 
• ışıerlnl Tiirklyede mevcut mat- • 
1 baaıara rekabet eder derecede Matbaası : mutlaka görünüz • tab ve silratıe elden çıkarır. • 1 • • • 
İ _T_ü_r_k_s_ö_zu~··_c~i~lt-~~-'s~m __ ı 1 . 

Muharrem Hilmi REMO : . 
1 SAGLAM, TEMİZ, ZARİF CilT iSlERİNİZİ ANCAK TORKSÖZO 1 
I MÜCEllİTHANESINUE YAPTIRABillRSİNİZ : • • 

ABIDINPASA CADDESi NO : 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TElEf ON : 110 

. : 
~-·-.. ~ .. __ ._._._ .. _~•-·-·~~·~~~~~~~~:.-=-::~········ 

nwwwunx• u•u•A********~~ 

En Büyük Hakikat 

R .~ 

IA 
=D 
~y 

iü 
nL 
1 ·i 

DIŞ MlCUNUHUN YARA TTIGI SIHHAT. 

CAZiBE YE 60ZEllİKTİR ! 

• 
iş Bankası 

Kflçlk tasarruf besapıarı 

1941 
ikramiye planı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayıı, 1 Ağuıtoı, 3 lkinciterri,, 

tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri ---· 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 > 1000 > -- 3,000 > 

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

8 > 250 > - 2,000 ~ 
ss > ıoo , - J,sor > 

80 > 50 > - 4,COO » 
300 > 20 

TUrklya ı, Bankasma para Y•l'rmakl• yalmz para 
biriktirme olmaz, aym zam~na:" tallhılnlzl 

denemlf olursunuı. 
tt l r -

M 1 ı .................................................. ı 
N ı •• ·· ı 

"Radyolin., hariku15de mües· de parlak neticeler veren ı A K A G u N o u z ' Ü n : 
sir terkibi, daima tazeliAi ile 11Radyolin,, sizi terkibi meçhul ı : : :: ::. : :: :: :: 00 

:• •• -:.:: :: :· .. :: :: :: :: •: -: : 

temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi ıif Tu··rk Du .. ygus u :.::= 
ki~inin tercih ettiği yeg~ne diş müıtahzarlarından da müstaQ'· 
aacunu haline relmiıtir. Diş ni kılmıştır. 

= hıfzı .. RıhhasınAda ve gDüzellityin· OLI•N = f Yeni Çıktı i 
a . = ı 75 KURUŞ 1 
.. fifiAA##XWA#A"A*#AAAAAAAAS:ı. : ................................................ ..: 

~~~ ı-~--"------~----~~~-------
MÜTEHASS~ ............ ~ .................. M ...... ffi'M 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAllRINI HER 60N MUSTAf A Rif ATfCZAHANESI 

OSTONOEKI MUAYENEHANESINO( KABUl EDf R 

Abone ve Ula ']CÜJl:ı.lE~SÖZllJ 1i 
~ ,artları GONOl!UK GAZETE • ADANA i 

Sahi1l fJe BaşmııJıarriri ı 
Sıntlili . · · 1400 Kr. FERiD CELAL BOYEN ı 
1 Ay/ılı . . . 125 • ı 

_ Umumr Neşriyat MüdıJr~ ı 

hanlar için idareye MACiD GOeLO Jı 
:ı mUrecaat etmelldlr Basıldı~• yu : ~OZO Motboaıı ı 
tttttt .. •••••tttffttffiittiQ+ttffffi!!•tM!•ijllf~ı 

ı······ ............................................. ı 
1 Irmak Hamamı 1 
: ı 

f Yeni mftstecır elinde Adananın f 
i en temiz, en konlorUl f 
i - Vegane Hamamıdır - i i ..... , i 
ı Mük•mmel bir &ervisle i'lemeye ba,lamıf tır ı 

i Erkeklere : Her gün saat 5 den 11 e kadar ! 
• ı ve 18 den 24 e kadar • 

: Kadınlara : Her gün 12 den 18 c kadar i 
ı -HUkQmet civarmda Emniyet MUdUrlUğU arkasında- ı 
ı1>••••• .................................. H ........ ı 

-,: XC # ::a::::=21:~::a:-=-:xc:u A # acar *C P" x:r V it it ft#,. 

N M 
= N E Z L E ~ 
" Kırıklık,Baş, it 
N Dif ve adele = 
n ağrıları = 
N En seri ve en kati şe· R 
N kilde yalnız kaşe H 

i GRIPIN: 
N R 
R ile geçer : 
H Havalann serinle di~i bu A 
ft _ günlerde alacağınız ilk M 
= tedbir evinizde_birkaç. GRıP.N butundur1ı1ak olmalıdır. - = 

N Ka\bi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
~ yormadan ıstırapları dindirir. ~ 
N LüımmunGli günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve ft 
a her yerde pullu kutulaı ım ısrarla isteyiniz. ~ 
H=:::::ss::sac:==x::zzxnu::::sa:I 


