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Dün komitelere yapılan yardımlar ı 
-··---

JAPON BÜT~ESİ 
Meclisten 3,800,000,00 
yen tahsisat istendi 

Tokyo : : 14 (a . a.) - Di
yet meclisinden yeni yılın ilk 
döıt ayı için 3,800,000,000 ) en 
tahsisat istenmiştir. Geçen ilk 
baharda kabul edilen bütce , 
Japon tarihinin en büyük harp 
bütcesi idi. Japon mahfillerinde 
Amerikada bitaraflık kannununun 
tadilinin denizlt!rde vaziyeti de
ğiştir~c.eği ve. ~uıveltin harp si
yasetmın tatbıkı şeklinde telakki 
edildiği söylenilmektedir. 

Seyhan Kızılay cemiyeti yar
dımcı komitesi dün de faaliyetine 
demav etmiş ve aşağıdaki hami
yetli yurddaşlıır kahraman ordu
muza, isimleri hizasında gösteri· 
len teberruatta bulunmuştur: 1000 
lira Hurdavatcı Celalettin ve orta
~·· 300 Tüccardan Mehmet Sa
buncu, 250 Tüccardan '" Cumali 
Ôztürk ve şeriki Mustafa Koçak, 
100 lira Şefik ve Tahir Toplaz, 
100 lira Bayan Matilda ~Nayman, 
100 lira Tüccardan lsrail Eskina
zi, 75 lira Sarraf tahir dönmez. 

···,'" : • . . .~. ~ ·. ~-., :· ': .. "?·,. ~· •"": ... '• ~-.: 

Halkım111n yardımları devam 
etmektedir. 

Tahran Büyük Elçimiz 
Ankara : 14 ( a. n. ) - Tah· 

ran Büyük Elçiliğimize tayin edilen 
Cemal Hüsnü vazifesi başına git· 
mek üzeı e bu ak~amki Toros 
Ekspı esiyle şdırimizden ayrılmış· 
tır 

HUTZIGERIN 
EVRAKLARI 

Generalin evrak 
çantasını buldular 

11 MÜHiM VESiKALAR 

Vişi : 14 ( a. a. ) - Gene· 
ral Hutziger'in kurban gittiği kaza 
hakkında alakalı tafsilat elde edil
miıtir. Kazanın önüne geçilemi· 
yeee~ini anlar anlamaz General 
Hutziger içinde ehemmiyetli ka
ğıtları bulunan el çantasını tay· 
ya.reden atmıştır . Çanta tayya· 
renin düştüğü yer yakınlarında 
bulunmuştur. Bu çantanın içinde 
harbiye nazırının Afrikadaki 15 
ğünlük teftiş gezisi esnasında al
dığı notlar vardır . General bu 
teftiş gezisi hakkında hükumete 
uzun bir rapor vermek:arzusunda 
idi . 

~~,-· .......... ~ . ...,_..,, 
Odesada dolaşan Alman tayyarebileri 

SOVYE.TLE.RE GÖRE ALMANLARA GÖRE. 

birçok yerler 
-- DAHA 

geri alınd ı 
K alinin bölgesinde 
taarruz durJu,,uldu 

Moskova : 14 ( a. a. )- Dü.n 
geceki Sovyet tebliği : 13 Son
teşrinde kıtalarımız bütün cephe
lerde düşmanla çaıpışmışlardır . 
12 Sonteşrindeki Alman • tayyare 
kayıpları 20 , bizim kayıplarımız 

beştir . 
13 Sonteşrinde Moskova ci-

varlarında iki Alman tayyaresi 
düşürülmüştür. 5 Sonteşrinden 10 
sonteşrine ~kadar geçen zaman 
içinde gemilerimiz Barent deni· 
zinde topyekı'.in _9000 tonilatoluk 
iki düşman taşıma gemisini ve 
Baltık denizinde de topyekun 
13,000 tonilatoluk:üç düşman ta-
şıma gemisini batırmıştır . 

Moskova : 14 ( a. a. )- Sov
yet tebliğine ek : Sovyet hava 

<Gerisl 3 üncü sayfada.) 

Kerç t ışmda 
BÜYÜK 

savaş oluyor 
Sivastopol fiddetle 
bombardman f!di/Ji 
Budapeşte : 14 (a.a) - Macar 

ajansı bildiriyor : Ukrayna cep
hesinde Donet ve· Don bölgelerin 
de çarpışan müttefik kuvvetler 
düşmanı inatla müdaraa edilen 
bir çok kesimlerden atmışlardır. 

Müttefik _kuvvetler Voroşilnğroda 
yaklaşıyorlar. 

Berlin : 14 (a.a) - Kırımda 
kıtalarımız Kerç'in çok yakınla· 
rında bulunmaktadır. Ş!!hir ve li · 
man Alman ateşi altındadır. Ha
va kuvvetleri Sivastopol yakının· 
daki s&hil bataryalarını muharebe 
dışı bırakmışlardır. , Ve tam isa· 
betli bombalarla limandaki mühim 
askeri tesisatı tahrip etmişlerdir. 
Ayrıca orta büyüklükte iki yük 

(Gerisi 3 üncü sayfada) 

Şehrimiz halkının 
== aeylm· mevzaunda 

Kışlık ihtiyaçları 

Yerli Mallar Pazarı Adana 
şubesinin aldığı tedbirler 

Fabrikaların bez ihtiyacı karşılanıyor 

Amerika'da 
son durum 

Toky o vaziyeti 
nasıl göPüyor 

BiTARAFLIK 
KANUNU 

T ADILEDILDl 
Ankara: 14 (R. G.) - Bita · 

raflık kanununun tadili hakkında· 
ki Jıiyihayı mebuslar meclisi ka · 
bul etmiştir. Bu tadile göre A· 
merika gemileri silahlandırılacak 

ve Amerikan gemileri harp böl
gesine ve logiliz 4 limanlarına1 gi
debilecektir. Kanunun tadili aley
binde_ 37 mebus rey vermiş bu
lunuyor. Şimdiye kadar Ameri
kada hiç bir layiha bu kadar 
küçük bir ekseriyetle kabul edil
miş değildir. Ruzvelt layihayı 
hemen imıalıyarak kanun yüriilü
ğ~ girecektir. 

Vaşington:: 14 (a. a.) - Ja · 
pon hususi delegesi Kurusu dün 
Honoluluya gelmiştir.: Gazeteci· 
!erle yaptığı görüşmede vazifesi· 
nin güç ve mühim olduğunu 

söylemiş, fakat bu vazifeyi başa
rabileceğini ümid ettiğini ilave 
etmiştir. 

Tokyo: 14 (a a.) - M. Ruz
velt ve Albay Knox tarafından 

müzakerenin ... y1l dönümü müna
sebetiyle "erilen nutuklar j.tpon 
basınında benzeri nadir görülen 
bir şiddetli aksülamelin doğması
na sebep olmuştur. Simdiye ka· 
dar Pasifik'in öte tarafında ya
pılmış olan beyenattan hiç biri 
böyle bir aksülamel yapmamıştı. 

Sümerbank Yerli Mallar ?a
zan :Adana şubesi, Adana piya
sasında~nazım rol oynamakta de
vam ediyor. Halk ihtiyaclarını 

karşılamak için azami mesai sarf· 
eden bu müessesenin şefi Bay 
Muhlis lncirci, halkın kışlık ihti
yaçları için alınan tedbirlere dair 
bize şu malumatı vermişlerdir : 

- Depo ve vitrinlerimizde 
mevcut yeı li men&ucat malları 

lHereke) ve: di~er fabrikalarımı
zın mamul maddeleridir. 

Bilhassa Bursa Merinos fab
rikasının istihsali olan yün ipli~i, 

garp malları ile ~:rekabet · edecek 
derecede_itina ile meydana geti· 
rilmiştir. Yakında gelecek olan 
ropluk kumaşlarımız şayanı ifti
hardır. Bazı tacir ve prakendeci
lerin Avrupa malı diye yüksek 
fiatıa satışa koydukları m11lla:
(Herekc) ve (Defterdar) mensucat 
fabrikalarımızın mahsülüdür. Ya
bancı firmalar maskesi altında 

ihtikar yapan birçok esnaflar cür· 

mümeşhut halinde yakalandı. 

yalnız hayret edecek nokta şurası 
ki, kendi yerli mallarımıza ne di· 
ye ecnebi damgası vuruyorlar ? 

Kalitesi çok yüksek olan 
battanire lerimiz herkesin seve
rek sırtına çekeceği sa~lamlık ve 
güLeIJiktedir .• LDünya vaziyetinin 
ve piyasanın bozulduğu günden 
beri hariçten mal gelmeyince 
halk pamuklu mensucata fazla 
rağbet göstermek ve taktir et · 
mekle kalmıyarak. şehirli ve 
köylü her müşteri, bu kumaşları, 
istihsal eden fabrika isimleri ile 
tezgazlarımızdan istemeğe başla-

(\ıP1ıJ.l:ns 11ann ~: lSIJGOJ 

ı ........................ ı 
i BULGAR i 
f MECLİSİ İ 
i Çok mühim J 
f görtışmeıer oldu i 
• • • Cenupta henüz • i i1ğal edilmiyen l 
ı birçok Bulgar ı 
ı toprağı varmış ı 
ı ı 

İ SOfYAOA HEYlCAN ! 
ı...... .. .... ı 

Tlrklyenln 
vaziyeti merak 
ediliyormuş 

Ankara : 14 (R. G ) - Bulgar 
meclisinde bugün mebuslardan 
Yalef bir nutuk söyliyerek, Bul
garistanın bütün hudutlarında va· 
ziyelin tavazzuh ettiğini ve Fakat 
Türkiye hududundaki vaziyetin 
henüz malum olmadığını, Türkiye 
hududunda daima Türk ve lngiliz 
kuvvetlerinin hazır bulunduğunu 
nazan dikkate alınmasını anlat
mıştır. 

Sof ya : 14 (a. a.) - Meclis, 
kralın nutkuna verilecek cevabın 
görüşmelerine başlamı~tır. 

Milletin iç siyaseti hakkında 
müzakere esnasında, reis vekili 
Peşef ezcümle şöyle demiştir: 

Bulgarislan'ın cenubunda he
nüz Bulgar orduları laraJından iş
ıal edilmiyen ve henüz Bulgar 
idaresine tabi olmıyan Bulgar top
rakları vardır.~ 

Peşe{, işgal edilen bölgedeki 
Bulgar idaresi meselelerinden bah
sederek bu bölgede daha az mer
kezi bir idare kurulmasındaki fay
d1ları anlatmıştır. 

Ekseriyet grubuna mensup 
mensup mebuslardan M. Şişkof, 
memleket mili! kuvvetlerinin ten
sikine dair olan ve bir nevi tek 
fırka teşkiline matuf bulunan iki 
kanun ıayihasından bahsederek 

(Ger:İ::ii 3 üncii ı;ayfada) 

Japon hükumet mahfilleriyle 
temas halinde bulunan bazı yük
sek nıemurlar, Amerikan Bahriye 
Nazırı M. Knox'un nutkundan 
bahsederken şöyle demektedir
ler : 

ABABACILARIN DERDİ 

<- Görünüşe göre, M. Çör
çil ve Albay Knox Japonyaya 

(Gerisi 2 nci sayfada) 
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ugün gördü~iinü:ı şu sütun şikayetlere , derilere hasredilmiş tle~il

dir. Bu sütunu açarken , zamanımızın ve harbin sinir bozucu ve ••••••••••••• Ark- Royal ----
kafa aşındırıcı binbir haberi ve dertleriyle bunalan okuyucularımı 

e~lenceli, lıauai mevzularla e~lendirmeyi, dinlendirmeyi diişünı1gordum. 
Fa~al h11 iş içı'n kalemi ilk defa elime aldı1tm anda ocla.!Ja dört , beş 
arabacı girdi. Ellerinde gazcl~ış bir mektup vardı, Verdiler, okııdıım . 
Şikayet eıligorlardı ve şikiiyellerinde de haklı idiler. 1Jüşı111elı1m. Kendi 
kendime tayin ettilim vazife , benzerlerime biraz neşe , biraz sinir ue 

kafa huzuru, ı1ç beş dakikalık bir saa lei vermek clı!~il mi iıli ? Şimdi 
hana m•iracarıl eılen insaııların srzla11tılaruıı alakadarlara yelİ>lİrerek 
dertlerine bir çare b•ılrna~a vas la olursam lll/11İ fıcızif eyi yapmış ola· 
cokiım . Rlnaenale1Jlı ba sıltıınun apltş törenini bir şikci.11etle yapmakta 
malızıır görmedim : 

dün battı 
Ankara : 14 (R.G) - lngiliz· 

lere · ait Ark . Rosyol tayyare 
gemı;ının battığı bildirilmiştir · 
Şim<liye kadar mihver tarafından 
bu geminin üç defo battı~ı bildi· 
rilmiştir. Fakat bu defa gemi ha
kikaten batmıştır . 22600 tonluk 
ve_60_tayyare taşıyan bir gemi 
idi . 

••••••••••••• 

K oordinasgonun 
geni kararları 

Hububat ııatıarına yapılan kırk para 
zam bu ay sonu kaldırılıyor 

1 
Anbra : 14 (R.G.) Yakıııda 

iki kooı dinasyoıı kat arı çıkacak
tır. Bunlaı dan birisi Buğday, ar
pa ve mahlut hu hu bat fıa! ıam · 
mıno, ıligeıi de gcınilt're aiUir. 

Bıııı müst.ılısiıleı irı mall.mnı 

hrnüz tt'~l ııı dırıcdıklcri görül
nıı.:kleılır. 

... ,.-<:'":~·~it;:•:'!
...... ·· .... l . :·. ··

1
· b b rdıman · tayyaresiniJ 1 

Yukarıdahi resim bir ngılı~ .om ~ haberler üçüncü 
gösteriyor. H,uıa muharebelerıne aıt 

Bn ay sn ı uıı:ı kadı11 1.ıir ku 
ruş z .. nı dc\'aııı edtc<"k Vt! kanun 
c:vvel başıııılu lıulııılıot fiat!aıın · 

dan bir kuruş tenzil edilecektir. 
Hububat fiatları bir daha arlırıl

mıyacaktır . Diğer kooıdinasyon 

karari da gemilerin kömür alma 
sına aittir. Bu karar yarın (bugün) 
çıkacaktır. 

ıahifedtdir. 

Afı t'wda lngiliz süvarileri 

Afrikada 
askeri durum 

Kahire : 14 ( A.A. ) - Orta 
Şaı k tebliği : Toprukta dün düş
manın hiç bir hava faaliyeti ol· 

mamıştır . Cenup batı böl>remizin 
(Gerlsl 3 Uncil aaytad~> 

Arabacıların şikiİ!Jeli ve i.~tekleı i ş•ı : 
Diyorlar ki : 
" Fi:>ebilillalı ç ılışmıyoruz . Ma!.:saılunız ~!belle para kazarıma k 

ve geçinmektir . Fa~al memlekel için ne ka far lı1zıımlıı olılu~ıwwz da 
inkar eJdem~z . Nı.ıkil iicretlerirıin arllırılmlrnnı da MemİIJOruz . Yal· 
nız BeleJi1e olobiiçfere wıpfıJtt kola~lı~ı, İ!Jilidi bize ele yapsın .. Olo
mobiller ue ofobiisler için ucuz benzin veril~qor . Bizim de benzinimiz 
arpa. ve kep!'~tlr . Bııgiirı arpanın kilosunu 16 kuruştan ve /.:.epeJ!in/.:.ini 

- de 011 kııruştan alıyoruz . Bıı masrafla ne hartrıarılaı ımızı , ne de aile-
lerimizi beslemeğe imhiıı varclır . Mersin ııe Tarsus Belediyeleri aı a
bacılarının ba feci vazi!Jelini göz önıinde tatarak onlara 8 kuruş otuz 
paradan arpa temin ediyor . Belediyemiz Ofisten bize tle lm şekilde 
arpa lemin edemez mi ? " 

Bazan bir ha!ô.skôr gibi yollarını beklediğimiz bu nıilırıetkeş insan· 
/arın derilerine çare bulmak bizim de menfaatimizedir. 

Ya1tmurlıı, fırtinalı so~uk bir gecede sinemadan ve yalıul bir lop· 
lanluları çıkltğımız zaman uza1<tan bize do4ru gelmekte olan iki kcrmrzl 
ışı~ı nasıl bir hasrelle bekledı'tı'mizi unutmayalım •• 



• TORt<SOZO 

Qıp aleminden habee] i ~ · HABERLER 
Kanın değişen 1 Lekeli hummaya Şehrimizde açılacak . 
cereyan tarzı karşı tedbirler Erkek sanat ok ulu 

Sıhhat : ve içtimai muavenet 

Barrıt vırlıl lllr cırrabl mlcadele 
vrupa matbuatı son günlerde 
hayret verici bir cerrahi mü· 

dahaleden uzun uzadıya bahset· 
mektedirler • Mesele ıudur : 

Bundan l ay kadar evvel 
Danimarkada Aarhuı ıebrinde 
bulunan bfi.> ük hastahanenin ope 
ratörü profesör Buua'a bir hasta 
müracaat eder . 

Hasta takriben elli yaılırında 
bir riyaziye muallimidir . Görü
nOıü ııhhatli olan bu riyaziye 
muallimi bir miiddettenberi bir 
kompleks 'ten muztar ip bulunmak-

T etllıilcler : 

BAK OS 
E 

ski Yunanhların bu nebatat ilA 
hı, ... Dianysos,, diye de anılır. 
Tahminlere :göre Trakya Bar· 

barlannın itikatlarından Greklerin· 
.,kine geçmiı. Ağaçları ve yemiıle· 

ri o halle lediyor sayılırdı. Üzü 
mün ve ıarabın .da, sarhoşlutun· 
da bilik ve sahibi bilinirdi. 

Kendiıine ıfltninelik etien Me· 
nand ia·mli kadınlar varmıı der· 
lerdi. Bunlar , ormanların kuytu· 
luklarındı vahıi hayvanlarla bir· 
likte yaıarlarmıı. Bazen ilahi bir 
ceıbeye yakalanarak, ıaçlar dar 
mıdatm, sırtta bir keçi derisi , 
bq arkaya yılulmıı, ormanlardan, 
datlardan kota 11çraya geçerler
miı güya. Yılanları vücutlarına 

ıararlarmıı. Topraktan aüt ve bal 
pınarlarım ,f ııkartırlarmıf. Orman
lardaki kiçük kayvanları emzirir · 
Jırmiı. 

Kendilerine Baküıçü ( Bacc · 
hantes) denen sofu putperest Yu 
nan kadınlan Dionyıoı'u takdiı 
için, bu Menand'ları taklide giri· 
ıirlerdi. Geceleyin toplanarak, me· 
ıalelerin ıııtanda, onlar da keçi 
postlarına bürünüp baıtarına çe· 
lenkler geçirip, ellerinde sarma· 
ııklı bir detnek, giiraıtauı fıOt ve 
zil muııkisile huıua gelirler, ılAh· 
lama terefine vahfi çıQ'lıklar ko· 
parırlırdı. urtaya bir keçi, yahut 
dana getiralirdi. Sofu kadınlar bu 
nu canh caub parçalarlar; çit ve 
kınlı etini yerler • Sonra, dini bir 
cınnete yakalanmıtcasını, ellerini 
kollarını salhyaraktan ve haykıra· 
raktan ovalarda , kırlarda kotUf· 
mata bqlarlardı . 

Yunanlılar. Dionysoı'u evvela 
aarmaııkla çevrilmiııbir ataç su
retinde taaavvur etmiılerdi. Snn· 
ra, eline clyrse> yani ıarmqıklı 
bir dal almıt sekalh ve kuvvetli 
bir adım halinde canlandırdılar. 
Derken bu ilAh, aarı uzun :saçlı, 
bir ahenktar yürilyüıtü, çok giizel 
ve zarif bir .. delikanlı haliui aldı. 
Tıpkı kadın tavırlı ve kadın kıya4 
fetli. 

Baküı, resimlerinde, çökerti 
ve kabartı halındeki heykellerin· 
de, etrıf ında coşkun ve ıarhoş 

bir mainetile tahayyül edilirdi. Bu 
kalabaiıtın bir kısmı, bahıetliti· 
miz kıhklardıki sütnineleriydi. 
Onlardan baıka Htirler vardır ki 
datlarda yaşayan yarı insan, yan 
teke ervahmıılar. 

Keçivari bacaklarile, aivri ku· 
laklarile, ;.. kuyı uklarile neteli ne• 
teli satJl ıola :sıçrar, flüt çalar
lardı , Maiyet erkanı araıında 
Silen de görünürdü: Asyadan gel 
mit, dazlak kafalı, titmın göbek
li, çok çirkin, daima nrhot ve 
eıete binmif bir [ruh. Bu esatiri 
1ah11yet bazen de at ayakla ve at 
kuyruklu olarak teceuflm etti
rilirdi. 

Citheron datlarında gecelc:yin 
'Oerlll ..... .,,..., 

YAZAN ; 

P. P. 
tadır. Bunwı neticesi olarak hem 
nefes almalda zorluk ç.ekmekte • 
hem her bir hareketi kendisine 
pek bflyflk Hncılar vermektedir . 
Bir latan merdivenini çıktıktan 

ıonra behemehal 10 dakika ka· 
dar istirahat etmek mecburiyetini 
duymaktadı:- . 

Profesör Buuı 1 hastayı on 
bet gün aıüııhede altına alır ve 
kompleks'in kanın cevelin tarzın· 
dan ileri geldi~ini ve bu kan c~
velAnmı detiştirmek icap ettitini 
anlar. 

Profeaör Buus memleketin en 
tanınmıt aç cerrahi profeıör6nü 

daha davet eder ve haatanın his
sini iptal ettikten sonra ona, fim
diye kadar tıp Aleminde görül
memiı bir ameliyat icra eder. 

Neticede kan cevelinının mu
halif istikamette olmasını temin 
eder. Ameliyat cerrahi bakımın

dan tam mu valf akiyetle netice· 
lenir. 

Şimdi hastahanede, mütahede 
altında bulunan hastanın vaziyeti 
sıbhiyeıi iyidir . Fakat doktorlar 
üzerinde tetkiklerde balunma§'a 
devam etmektedirler. Bu cerrahi 
müdahale her tarafta pek hüylk 
allka uyandrrmıftır . 

-3:-
Şikolm kütüphaneye indi . 

Hanriyet bir rüzrAr &'ibi odaya 
girdili zaman o , derin bir hay
ranlıkla Noel atacırun tepesindeki 
yaldızı seyrediyordu • 

- Nihayet gelebildin mi? Bir 
saattanberi seni anyorum . Gelip, 
hiç olmazsa , misafirlerimizi selAm
byabilirdin . • 

Sihirli bir hareketle saçlanru 
düzeltti . Şikolm g-ülerek cevap 
verdi : 

- Oh l Merak dme çok gil · 
zelsin •• 

Kocasının bu sözleri Hınriyet' 
in hoşuna gitmişti • Kocasını ba· 
rakarak tekrar misafirlerinin yanı
na gitti • 

Bir saat sonra , Şikolm tek· 
rar hastanın bulundutu odaya çık· 
b • Simit dudaklarında müstehzi 
bir tebessüm oldutu halde eivar· 
daki kiliseden gelen çan seslerini 
dinliyordu : 

- Şu anda ilaht çocuk dot· 
du . • Acaba dünya hakkında 
timdi n~ düşünüyor ? Ne ise • 
Artık kalkmalıyım • 

- Hayır 1 Kalkmayacaksanız .• 
Daha iyisi benimle beraber geli· 
niz . Sizi misafir odasına götiir• 
yim • Orada daha iyi rahat eder· 
siniz • 

Simit ev sahibinin fiddetli ıs
ran üzerine geceyi orada pçir· 
mete razı oldu • Odaya airmeden 
evci Jorj Şıkolme dönerek: 

- Bu akıam size &ayledikle· 

vekilllti , memlekette lekeli ham· 
ma vak'alarmın artmakta oldutu· 
nu gördütflnden bit mücadeleıine 

Bina bulunursa okul bu 
kış faaliyete geçecek son derece ehemmiyet vererek 

han, otel ve misafirhanelerin yol· 
cu ayrıldıktan sonra yatak, yor· ----------- Maarif Vekilliti Vilayetimiz 
fan ve yastık örtilerinin yıkan· ı 

2 
ı merkeıindl bir erkek ıanat oku· masını ve toplu yerlerle hamam· S P O R lu açılmasına :karar vermittir. Bu 

larda bu muzir mahlukların inti· u s okula ait binanın inıaatl bitirilin· 

farını önlemek için tedbirler alan· YARINKi MAÇLAR ceye kadar vakit kaybetmemek 
masını ehemmiyetle alikadarlara için, bu ders yılında tedriıata 
bildirmiftir. bulatdmuı dilfünilmektedir. 

1111 tetlrlAHa 
Viliyetimiı Gazipaşa ilk okul 

ötretmeni ı Hatice Atalay lçel vi· 
layeti emrine verilmiıtir. 

Ormaa lladroıaada 
Konyanın Şeyh-Sadretlin ma 

hallecıinden lbrahim Sezgin on li· 
ra aıaatla Seyhan ımıf 3 orman 
Utiplitine tayin edilmiıtir. 

Onbef lira maaılı Finike ıı· 
nıf 2 orman kltibi Mustafa Erten 
yirmi lira mıqla Seyh_.n aınıf 2 
orman bııUtiplitine naklen ve 
terfian tayin edilrr.iıtir. 

Alet lllr111b1& 
Oıman oj'lu Mehmet Darende· 

linin demirhaneıinden dokuz par· 
ça alet ve edevat çalarken yaka 
yı ele veren Haaan kılıç ile Vak· 
kas otlu Ali Saraç mahkemeye 
verildiler. 

EVi SOYARKf'N 
Apturrazak otlu Mithat yar

dımcı isminde bir adam Yortan 
mahallesinden Hasan otlu CelAJ f 
Onal'an evinden bir takım eşya 
çalarken ıuçüalü yakalanarak Ad· 1 
!iyeye verilmiştir. 

Teni• tarnuoa•ı 

ifİn elc••ıialer 

Y arm Adana atadyomunda ••· 
at 11,30 da hakem Nihat Calbanın 
idaresinde incirlik gençlik Ceyhan 

ıençlik ~•at 13,15 de Adana ıenç· 
lik - Malatya Mensucat gençlik 
hakem Kenan Gtllgin • Saat 15 
de Milli Mensucat ıençlik-6ıncı 

Demir ıpor ıençlik kulüpleri ara· 
11nda hakem Abdi Ata•erin ida· 
resinde lilderin ikinci hafta maç· 
!arana devam edilecektir • 
Bu haftaki kartılaıacak olan ku· 

Ulplerin kuvveli miaavi gibi ol· 

dufundan çok heyecanlı olacak· 
tır . 

• •• 
Beden terbiyeai Seyhan böl· 

geıi ile Halkevi ıpor komiteıinin 

müıtereken haıırladıtı tenis tur
nuvaanan ilk ebenizi bugfln ıaat 
ıs de Clodo f abrika11ndaki teniı 
piatinde yaptlacaktır. 

Bl RKAÇ &UNLUK !llR HiKAYE 

Yıldız Işığında 
ÇEViREN l ___ •_ı_v ... ıA_D_ı_ı_v_ı_• _ __ I 

rimi unutmanızı rica ederim • Her 
halde onun da bir noktai nazarı 
vardı •• 

- Gecen ve bayramın hayır· 
b olsun Simit 1 

- Bayramın hayırb olsun No· 
el Baba 1 

jorj kapyı UJJIJ&rak odadan 
çıktı . Merdivenleri inerken qa· 
tıdaki etlencenin bitmit oldutu· 
nun farkına vardı • Hanriyet onu 
gördütii zaman öfkeden lupkır· 
mızı oldutu haldp batırmııb : 

- jorj l Ne kadar ayıp bu l 
Ne kadar .• 

Şehrin en yiiksek şahsiyetle· 
rini böyle tahkir ettin • Sonra da 
bir bayram recesinde • • 

- Davetliler arısanda benim 
yoklutumu her halde çok azı far· 
ketmiştir • 
• Hanriyet tatkın gözlerle ona 
bıkarak : 

- Bugün seni anlamıyorum • 
Nen var jorj ? 

- Bilmiyorum • • Yalnız çok 
dütündüm •• 

- Neyi düfindün ? 
Şikolm cidct bir tavırla : 
- Bizi 1 izdivacumzı • • 
Kan11nın çehresinde beliren 

endioeyi rörür rörmez derhal bu 
mevzudan vazieçerek : 

- Ehemmiyetsiz • . Yalnız 
dütünüyoru:n ve kendi kendime 
soruyorum: 

Daha ne kadar bu rüriiltülü 
ve sunr hayata devam edeceliz? 

- jorj biliyorsun ki , seni 
mes'ut etmek için elimden releni 
yapyorum • 

- Hakt°katen ? 
Bu manidar ve müstehzi keli· 

meden ıonra Jorj kansarun omu-

zuna hafifçe vurarak sözüne de 
vam etti : 

- Seni incitmek iatemedim .• 
Yalnız biraz yorıunum da • • • 

Fakat Hınriyet'in cevap ver· 
meditini görünce : 

- Bugün Noel biliyor mu· 
sun ? 

Kanımın yanını yaklafh ve: 
- Sanı meı'ut bir bayram 

dilerim Hanriyetcitim 1 
- Şu anda hiç de mes'ut 

delilim • 
- Olabilir •• Fakat habnm· 

da kalclıtına röre , Noel saadet 
detil neı'e retirir tellkki edilir .• 
Bu iki tey arasında bir fark 
vardır •.• 

- Zannedersem sen bu ak· 
ıam çok içtin .• 

Bu sözlerden sonra Hanriyet 
yatak odasına dotru yüriidü • • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ertesi gün jorju çocuklar uyan• 

dırdılar • 
- Baba Noel •tacını ne za. 

man röreceliz ? 
- Tam iftat dokuzda , bir 

dakika bile evvel detil • 
Bunun herine çocuklardan 

birisi sordu : 
- Bu gece odama niçin rel· 

din babı? 
- Odana mı ? Ben mi ? 
- Evet • • Sen • • Uyanık· 

bm , reldin yatatımın önünde 
diz ç6kerek uzun 1 uzun bana 
baktın •• 

- Rüya rörmediline emin· 
misin Patrisya ? • 

- Hayır rüya delildi babı •• 
HattA pijamanı bile tanıdım • • 

Şikolm birdenbire büyük bir 
enditeye diiftü • Simitin rece ya· 

Eau binama inıa11 tamamla· 
nıncaya kadar .sanat okulunu ba· 
nndıracak ve bilahare tahliye edi· 
lecek olan bu binada her biril 
150 kilometre murabbaı tutan ve 
teıviyecilik , demircilik ve ataç 
itleri atelyelerine tahsiı edilecek 
olan Oç bfiyik salon, iki dersane 
üç idare odası ile ınbar olarak 
kullanılacak bir oda bulunması 
icap etmektedir • 

Böyle bir bina temininin mim 
kin olup olmayıcatıoan bildiril· 
-mesi ve temin edildili talttirde 
taksimat ve ebadını 16ıterir bir 
kroki ile dııtan ve içten c;ektiril· 
mit fototrafltrı merkeze ıönde· 
rilmesi bildirilmiotir. 

YAKALANAN 
KUMARCILAR 

Dün Kanh fabrika civarındaki 
köıelerde kumar oynayan Fahri 
Erkan, Mustafa Kaplan, Mebmer 
Büyük renç Polis tarafından çev
rilmek sureliyle yakalanıp Para, 
zar ve fincanlariyle birlikte C. 
MOddelumumilitioe verildiler. 

nsı evin içinde dolaşmıı olması 
fikri hiç de hoıuna gitmemiıU . 
Bu adamın bir hırsız çıkmasa ka· 
rısiyle araaında büyük bir fırbna 
çıkarabilirdi . Hemen yıtatından 
11çrıdı ve Simitin 11ulundutu oda-
ya koştu • Onu yatatında , de· 
rin bir uykuda bulunca ferahladı. 
O bir husız detildi • Yalnız bed· 
bah bir baba idi . Kendi çocuk· 
lıunı kaybettiti için bir bayram 

receıinde baıkalarının çocuklarını 
rörmek , hayranlıkla seyretmek 
ona derin bir zevk vermiı ola· 
caktı • 

Şikolm tekrar yatatına ai· 
rerken : 

- Zavallı adam 1 Zavalb 1 
Diyordu • 

Saat akizde kalkb, pyindi ve 
kan11nın yanına aitti • 

Hanriyet kollannı açarak kar· 
ştladı • 

- Kocacıtım • • Bütün dün 
akpmki söylediklerim için af di· 
liyorum • Çok ıinirli idim . • 
affet •• 

- Bende senden af dilemek 
için relmiıtim • o halde kucak· 
laşahm •• Ve barışalım 1 

Hanriyet kocasanı batrında 
11kıyor ve saçlannı okşuyordu . 

- Bilaen , seni ne kadar se
viyorum Jorj • • 

- Biliyorum • 
- Dün ak1&mki etlenceden 

nedamet duyuyorum • • 

- Hayır 1 Bu kabahat be· 
nim .. Çok garip zevklerim var .• 

Ne ise • Gidip timdi trat olayım. 
Çocuklar qatıda bizi bekli· 
yorlar •• 

Odadan çıkarken : 

- Hanriyet 1 Miilude eder· 
sen Simite ötle yemetini bizimle 
yemesini teklif edecelim • Zavalh 
adam , daha Jiyade yaralanan 
rururundan muztariptir • 

- Yemeli odasana ıönder· 
mez miyiz? 

- Sonu Var -

tS ikinci Tefrin 1941 

............ 
lllwı••_,.. 

B
ritanyadıı bir kadın. onba· 
11divana harpte muhake· 
me edllmif ve riltbainin 

ıeri :a1ınank askerlikten çabnl· 
ma11na karar verilmiftir. Kadın 
onba11 Frances Conochi isminde 
Ti yatında bir kızdı. Otomobil 
nakliye kıtalannda çalı .. yordu. Bir 
gün izin almadan ortadan kaybol· 
muş ve birkaç ıün görüomemif· 
tir. 

Genç kız pnce derhal d&.la· 
nı harbe verilmiftir. Bur.ada nifU
bsını çok ıöreceti reldilini, onu 
ıörmek için izinsiz aittilini itiraf 
etmiştir. Divanı harp onbqı ıerid· 
lerinin ~ıkanlmasma ve aalterlikten 
ıhracına karar vermiştir. Şimdi 
mi~ Conochie diter kadınlar fibi 
eteklik aiyecektir, 

lngiliz kadınlannın en büyük 
rururu asker kıyafetiyle rezmek 
oldutundan bu ceu çok atır le· 
IAkki edilmektedir. 

U~an Can6aa/aane ~aJırı 
Brezilyanın Rio de janeiro ve 

Minas Geras mıntikalannda çok 
ıiddetli bir psarra hiiküm ıOrmiit· 
tür. Bu sarada Rio de janeiro'da 
bir cambazhanenln çadm uçmuı, 
direkler ve demir putreller düı· 
müı cambazhanede bulunan halk 
deh,et içinde kılmqbr. 

Tamam bu sırada :elektrik ce· 
reyanının kesilmesi seyircilerin 
1'.orkusunu büsbütün :artbnmtbr. 
Batrtflllalardan ve fimpklerden 
korkan bir fal balkm üzeriııe :a1ta
hr.ca karıaflibk IOD _.dehi bul· 
muttur. Derhal poü ve itlaire ye· 
tişerek iAtir.am1 i•de etmiıtir. Fa· 
kat seyircilerden 2q ldfi ~IJl'alan· 
mııbr. 
~~~~--~-----

TORKIYE RaJ.qam 
ANKARA Raclgo• 

Cumartesi IS.l t.941 
7 .30 Proıram ve memleket aa· 

at ayan 
7.33 Müzik: Hafif proıram (Pi.) 

7.4S AJANS haberleri 

8.00/ 
8.45 Müzik : Senfonik parçalar 

(Pi.) 

13.30 Prorram ve memleket • 
at ayan 

13.33 Müzik : Türkçe pllkJır 

13.4.S Ajans Haberleri 
14.00 Müzik : Türkçe Pllklar 

Prorramının deva• 

14.30 Ankara Sonblhu et pnt 
larının tahminleri 

14.40/ 
1 S.30 Müzik : Riy..,aicumhur 

Bandosu ( Şef huan Kün 
çer ( 

18.00 

18.03 

18.40 

19.00 

19.15 

19.30 

19.45 
19.55 

21.00 

Proıram ve memleket ... 
at ayan 

Miilik. : Çifte Fasıl 

Müzik : Radyo Cp ve 
Tanro Orkestnsa 
Konuıma : ( Kahramanlar 
Saati ) 
Müzik : Radyo w tan 
ıo O,~ası proıramuun 
deva 

Memleket ~t .>-AJ8rf , ve 
Ajans Haberıerr:; 

._ ...... ( uab) 
: Muh_, am· 

~ 

: Keman • Viyola , 
Kimençe ve Alto Kemen 
çcden saz eserleri 
Ziraat Takvimi • 

tı.ı O Mlzı°k : Dinleyici istekleri 

1l.45 Konatma : ( Ghla meı'e 
leleri 
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SIY..ı.<:/ ve ASKERi 
GÔRU~LER ve 

MÜT ALEALAR 
Ankara Radyo Gazetesi 

Bltaraftık kanana 
tadili meselesi 

Amerika ilanıharpıiz 
bir harp içinde ! 

Japonya - Amerika 

IRAN PARLAMENTOSUNDA 

ŞARK CEPHESiNDE V AZlYE T 

B 
itaraflık kanununun tadili la· 
yihası za) ıf hir ekseriyetle 

Amerikan meclisinde kahul 
edilm iş bulunu} or. Kanun bugün· 
lerde meriyet mevkiine girecek· 

tir . 
Bundan bö} le Amerikan ge· 

mileri lngiliz limanlarına t'Ş} a ta· 
§ıyabi~ecek, eğer ~iman g~mileı i I 
Amerıkan gemilerıne tecavuı. eder 
se bu gemiler de onlara hücum 
edecektir . Yani Amerikan deniz 
kuvvetleriyle Alman ~uvvetleıi 1 
arasında ilanıharpsiz bir harp baş · 
layacaktır . 

* •• 
Berlinde Üçlü paktı imza eden 

Japon delegesi Kuruıu Amerika}'a 
ayak basmış bulunmalctedır . Ja
pon - Amerikan münasebatı hak· 
kında henüz bir şey söylemek 1 
caiz olamaz . Bilhassa Bitaraflık 
kanununun tadili layihasının ka
bulü iiıerine Japon matbuatının 
yaptığı ıırşriyat şu daldlca için 
malum de~ildir . 

••• 
lrao parlamentosu açılmış ve 

yeni Şah bir nutuk söylem iştir.Şah 
son hadiselerden bahsederek bü
tün komşularla d(lst geçinmek 
arıuaundan \'e milli birlıkten bah· 
aetmiştir . Rundan sonra seçime 
geçilmiş ve Meclis Reisliğine ls
fendiyarı tt"kr:ır seı;ihniştir . 

• * * 
Sov} et cephesine gelince 

Karşılıklı muharebeler devam et
mektedir . Mühim bir değişiklığe 
dair haber gelmi§ de~ildir. 

MlkAlatb atı' 
mlaabalıaıı 

Be-den lerbiyui umum müdür
lüğünden gelen lali nala göre mil 
11 mensucat , Malatya n'ensucat 
ve 6 ıncı Demir spor gençlık ku· 
lüpleri Beılen tcı biyesi mük~lld· 
leri arHında 23 - 11 - 941 pa· 
ıar eünü öğleden evvcr nıükaf atlı 
atış müsabakaları yapılacaktır. 
Memleketimiz atıcılık , avcılık ve 
okcu luk ajanı Dr. Ekrem Baltacı 
alakadarlara Jazımgclen tebligatı 
yapmış ve proğramı hazırlamak 
üzere sclAhiyattar murahhasları 
içlimaa davet etmiştir. 

SIHHAT VEKALE11 
VE SÜNNETÇiLER 

Vilayetlerde yapılan umlimf 
teftişler esnasında bazı kazalar· 
da bir takım sünnetçilerin berber 
dükkanı açtıkları ve bu dükkan 
cemAkanlarına •fenni sünnetçi ve 
berber,. levhasını nazarı dikkati 
calip şekilde yazdıkları görülmek· 

tedir. 
Vilayetler dahilinde bu şekilde 

berberlik yapan ruhsatlı sünnetçi· 
ler varsa kendilerine bu iki sanat· 
tan birini seçerek münhasıran O· 

nunla iştiğal etmeleri bildirilmiş· 
tir. 

22.00 Müzik : Ratlyo Salon Or 
kestrası 

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

22.45 Müzik : Radyo salon or 
kestrası Programının ikinci 

kısmı 

2'.?.55/ 
23.00 Yarmki proiram ve kapa· 

nıı 

TORKSOZO 

D15 HALBERLER 
liTVİNOf MES[lESi 
Nevyork : 14 (a. a) - Talı· 

randnki Sovyet Büyük Elçilii:i, 
Mösyö Litvinorıa arkadaşının 
İrnııda pelılc\ i ta} yare meydanı · 
na indikleri lıııberinin yanlış o l. 
duğunu bildirmiştir. Resmi mah
filler ta)}are hakkında endişe 
duyuyorlar 

Sovyetıere gire 
(Birinci sahifeden artan ) 

kuvvetleri 12 Sonteşrinde 47 tank, 
11 küçük tank ve zırhlı otomobil 
asker ve yiyecek } üklü 300 kam
yon, muhtelif çapta toplar ve bir 
piyade ala} ı imha etmişlerdir . 
Karad-:niz filosuna meıısup deniz 
tayyareleri iki gürı içiJl(le 48 tay · 
yare, asker ve yi) ecek yüklü 20 
kamyon ve bir kaç tayyare mey
danı tesislerini harap etmiş l erdir. 

Moskov:ı : 14 ( a. a. )- Tas 
Ajansına göre , Sovyet tayyare· 
leri tarafından 12 Sonteşrinde 
J(önisgbcrg ve Riga}a hücumlar 
yapılmış ve bu ş e hirlerdeki as· 
keri hedeflt::re ya ngın ve infilak 
Lnınbaları atılmıştı r. Bazı infılak· 
lar olduğu ve yaııgınlar çıktı ~ı 
göı ülmüştür . 

Mosko\'a : 14 ( a. a. )- Taıı 
Ajansına göıe, 12 Soııteşrin günü 
ve 12 - 13 Sonl t'şrin gecesi bir 
çok Almaıı tan aresi Moskovıı 
Lıölgesi üzerind~ uçmuş ve asker
likle alakası olmayan lıetlefler 
üzerine gelişi güzel iııfil§.k bom
baları atmış•ardır. Ôlii ve yaralı 
vardır . 

Londra : 14 ( a. a ) - Sov-
yet radyosuna göre , Kızılordu 
kıtaları ıiddetli bir göğüs göğüse 
muharebeden soııra Na7.ileri Mo· 
layoroslavcsk kesiminde müstah · 
kem bir tepeden atmışlardır. 

Almanlar bir tabur piyade 
zayiat vermişler ve bir çc ık mit
ral} Öz, havan topu hırakm•şlar
dır . Alay saııcagı da Rusların 
eline geçmiıtiıtir. Leııingrad cep 
hesin de bir Sov} et Birl iği salı 
günü A lmanları ismi bildiri l ıni}en 
bir mevziden geri atmıştır . Bu 
hücum ) apılınadıın evvel diişınaıı 
müdaf aala ı ı ıidddli surt'tte bom· 
balanmıştır. Sovyc:t lopçu.;u clüş · 
manııı inııtçı mukavemetini kır
mak için piyade de kuvvetli yar· 
dımda lıulunmuıtur . Almanlar 
kaybolan mevzii yeniden ele ge· 
çirmck için be} lıude ~ay rdlrr 
saı fdmişlerdir . Faket tcş c:bbüs 
Rusların elin<le kalmıştır . 

Almanlara gire 
( Birinci sa) fadan aı tarı ) 

gemisi hasara uğratılmı~tır. Bun
dan başka Kerç'ten kaçan kıtalar 
üzerinde de hava hücumla ı ya· 
pılmıştır. Bu hücumlarda savsş 
tayyareleri top yekün 5.500 ton 
hacminde iki dr.ııiı. t:ışısı Latıı · 
mışlardır. 

Alrlkada askeri 
daram 

(B:ışt.ır:ılı Biriııt>ide) 

önünde haı ekatta bulunan bir 
Polonya devriyesi , tank karşı 
koyma tertibatı inşa etmekte olan 
bir düşman miifreıcsini oıtad;ırı 
kaldırmıştır . 

Süngü ile yapılan hücumda 
düşmana bir çok kayıplar .verdi
rilmiş ve 5 ltalyan esir edilmiştir. 
Devriyelerimizden dört kişi hafıfce 
yaralanmıştır . Başka bölgelerde 
müfrezelerimiz düşrn:rn müfreze· 
Jcrinc rnsllamadan seıbestce ha 
rekette bulunmuşlardır. 

laklı 
( •lkiııci sahifeden oı tan ) 

meşalelı bir kafileyi koşuşurken 
gördüğünü iddia edenler olurdu. 

Bu, Bak üs ve mai} etidir! ) diye 

iman olunurdu. 
Bir itıkada naıaran Bakus, 

ilah Zeus'le Semele'niıı o~lu i· 

nıif. 

lngiltereye 
hava akınları 
l.nndra : 14 (a.a) - Hava 

ve iç t> mniyet nazırlıklarından : 
Dün gt>ce ilk saatlrrde az miktar· 
da düşman tayyaresi lngilterenin 
cenup batısıııa _bo mbalar atmış · 

!ardır. 

B a zı hasar ve az miktarda 
ölü ve yaralı vıırdır. 

Londra : 14 ( a . ıı . ' - Resmen 
bild irdiğine göre , lık teırinayı 
içind e İngiltere üzerine yapılan 
hava akıııları esnasında 262 sivil 
ölmüş ve 361 kişi yaralanarak 
hastahaneye kaldırılmıştır • 

Amerlkada 
son daram 
CBaştar:ıı"ı B:dncide} 

karşı t&hrikçi beyenat yapmakta 
bi rbirleı İ) le rekabet ediyorlar.> 

Gene ayni memurlar, şu ka
naati ileri sürüyoı!ar ki, Japonya 
müşkülleri ortadan kaldırmak 

için son dakikada M. Kurusu'yu 
Vaşington'a göndermekle büyük 
b ir sabır eseri göstermiş bulun
maktadırlar. 

Amerika Bahriye Nazırının 

nutkunu «harbe tahrik> diye vasıf. 
!andıran Tok}o Nişinişi gazetesi 
Ameıika Pasifik"te muhasamatı 

a ı;mak husususundaki niyetini 
açı~a vurmu~tur, demektir. 

Nevyork : 14 (a. ıt.) - M. 
Ralph lng ·rsoll, P. M. gdzetesin
de şunları yazıyor : 

cBu harp blıim haı blmizdir. 
Buna inanmıyarak hata işlenıeyi

rıiı. füıgün yalnız biı tek ınesele 

vaı dır o da ne zaman döğüşmek 
icabe<lcceği meselesidir. Artık 

dövüşmcğe mahal olup olmadığı 

şı:alinde bir mesele }'Oktur. Şim· 
di lııu kıc olan başka milletler 
evvelca dövüşmek ve dövüşme

mek şrkilleri\ıden biriııi srçmek 
hakkına malık olduklarını zannet 
mişlerdi. Bu hal kendılcriııe hiç 
bir fa} ela temin elmİ} Or. Bizt! de 
de temin etmiycccktir. Dövüşe
ceğiz. zira dövüşmek meı.;buriye
tiııde} iı, zira 8 yıldan beı i her 
2üıı dalıd kuvvetlenen bir dilf · 
roan kaı ş ısında bulunu} oı uz. Me· 
sele, lıu düşmanın kuvvetlerine 
b ir yıı daha aıtınanının verilmesi 
nıi, yoksa şi mdiden vurmak mı 

lazım aldu~unu bilmektedir. Bu, 
nu istezen kendisidir. Onun iste
diğini ne zaman Vl!rt'Ceksirıiı?~ 

Bulgar meclisi 
(H~ışlıırafı Uirlncidt') 

Bul~a· i!ilan'da büyük bir halk ha 
rekelinin ihdası lüııımunda israr 
eylemiştir. Bu har:ket hüklıınetin 

kontrolü altında gelişecektir. 
M. Şişkof şöyle demiştir : 
Hükurnctin, milleti yeniden 

hükumete az çok doğrudan doğ· 
ruya iştirak ettirmek için kararlar 
alması lazımdır. 

Bugün öğleden sonra mecliste 
yapılan bu muhtelif beyanat Sof· 
ya'nrn selabiyetli mahfillerinde a7. 
çok heyecan uyandırmıştır. Müza· 
kerelere yarın devam edilecektir. 

Şebrlmlz balkının 
giyim mevzvanda 
Piı,bk llltlyaçları 

(Baştaralı Birin<'ide) 

dılar. Mesela gelip, kayseri kaput 
bezi, Ereğli patiska, örtülük, 
gömleklik ve muhtelif cins etek-
liklerini, nazillinin basma, pazen, 
jorjet, Divitini Malatyanın göm
leklik, elbiselik yollu çülaki, hi· 
z.et, yatak yüzleri ile diğer milli 
fabrikalarımızin br:ı ve kumaşla
rını soruyorlar. Geçen gün §eh· 
rimizde çok yüksek bir fiatla 
satılan Macar ve İtalyan malları 
bizimkilerden hiç de üstün de
gildi. Hatta bizim pijamalık ve 
divitrinlerimiz dokunuf itibarı ile 
dah& iyidir. Yeni gelen pamuklu 
ve yünlü mallarımız şayanı tak
tirdir. Fakat mağaramızın mtrke· 
ıi Mersin olduğu için maalesef 
elimize çok az mal düşüyor. Hal· 
buki nüfus keaafeti Acianada 
90,000 olduğuna ve kazalarla 
köylerde bulunduğuna göre, bu 
nıücıısesenin bize çok fazla mal 
vermesi liıımdır. Ben şehir, kaza 
ve köy halkının ihtiyacını kar· 
şılayacıık malı bulabilmek için 
bJ k<>yfiyt'li müstacelen merkeze 
bildirdim. Belki bundan sonra 
umumi merkez, Mersin müesse· 
sesine t:mir verecek ve daha çok 
mal alabilcceA"iz. Mersin müesse· 
ae mildürlü~il günde 13 - 14 
bin lira arasında mıntakasına 
bağlı muhtdıf tüccara mal ver· 
mrsine ra~mcn bize aııcak b~§ 
balya efya düşlü. Esnaf ihtikar 
yapmadan bu malları saha biz 
hiç } orulmayız.. 

• Puartesi, salı, çaışamha, 
cuma halka' Perıcmbe köylüye, 
cumartesi memura satış yapıyo· 

ıuz. 

Son aldığımız habere göre 
Ticaret Odasıııın fabrikatörlere 
verilmesi için istedi~i 100,000 
metrelik bezin taraf ımııdan tev· 
ı.ii için emir geldi. 49,000 metre· 
li~ stokumuz olduğuna göre bu 
malları bizzat biı dağıtacağız. 

ilan 
SEYHAN ORMAN ~~YiRGE M000Rl060NOEN : 

Genişliği Kalınlığı Boyu Adedi Cinsi 

0,11 0,11 4 63 Çam beşlik 
0,15 O. 15 4 83 ,. dörtlük 

O, 10 0,04 4 1127 salma 
" O, 10 0,06 4 72 salma ., 

Yukarıda Cinsi ve miktarı yazılı olup lt'zker~siz nakledil· 

diğin<len dolayı müsadere edilen ve halen Misis istasyonunda 

mevcut bulunan 1345 adet kereste 15-11-941 gününden 

itibaren 15 gün müddetle sataşa çıkarılmıştır. Taliplerin satış 
günü olan 1- 12 941 Pazartesi günü saat 1 O da Orman Çe· 

virge Müdürlüğünd,~ müteşekkil komisyona müracaatları. 
15-19-23-27 13605 

SEYHAN HUSUSi MUHAS[BE M000Rl060NOEN : 
1 - Aşağıda evsafı yazılı gayri menkulün 6 aylık 

ıcar bedeli açık artırmaya çıkarılmıştır. 
2 - Artırma 941 yılı ikinciteşrinin 27 inci perşembe 

gunu saat onda yapılacaktır. 
3 - Şartnameyi hususi muhasebe kaleminde görebile· 

cek isteklilerin artırma günü Vilayet Daimi Encümeninde bu 

lunmaları 15 - 18 · 22 - 25 13607 
Sabık icar bedeli 

Altı aylık 
Lira Mevkii Cinsi • Numarası 

----,5~5~----cse~y~h~a~n~m~~ek~t~eb~i---dr.u~.k~k;in~--~:.:.:;l;l=J:.:::......._ 
altı 

Sayfa 3 
!2!L21& 

~-DOKTOR ,l 

Hüseyin Rif af Evi;-~-! 
Birinci ııaıl Rab Bastabkları 

Mltebassısı 

~UA YENE. SAATLER.i Sabah : 6-9. Öğle- : 12-14. 

Akşam 1 7 den sonra yeni taşındığı AbicJin Paşa caddesi 

~ Şekerci Turan apartmanı 114 ııumarolu daire de : 

( (Hergüu hastalarım kabul eder - Fakirlerde n para 

ı alınmaz) • 6-10 13591 

~~-

Nazarı Dikkate!. 
Yırtık, berelenmiş elblseıerlnlzl, 

kumaşlarınızı, yilnlft ve lpeklllerlnlzl 
an dikkatli bir gizin göramlyeceğl 
,ekllde lren ıanatkAr 

MEHMED ADAL 
lstanbuldan şehriqıize gelmiştir. Muhte r e m ınüşte· 

rilerimizin Kapalı Çarşıda 21 numaralı terzi dükkanında 

terzi Bekir Kuruluk'a müracaatları 6 - 6 

tur . 

YARDIMSEVENlER C[MİYETİ 
REiSlitiNDEN : 

Toploııt ı cla cemiyetimizin bu 
güne kadar yapmış olduğu işler 

izah edilecek ve yapılacak işler 

konuşulacak \'C d üze:ılene cektiı. 
Sayın bayanlar 

Bugün saat 16 d a Halk evi sa· 
!onunda cemiyetimiz namınn umu 
mi bir toplantı yap ılacaktır. nu 
içtima yalnız bayanlara mahsus-

Kayıtlı ka) ıls z hnyı rseven 

tekmil bayanların her işe terci
han bu içtimada bulunan\~rı bu 
il anın da davet ve ı i ca olunur. 

c. 3- 3 

C. H. P. SEYHlK VİLAYET İDARE HEYETİ REİSLİGİNOE~: 
1 - Parti konferans salonuna ait sahne tesisatı ve bir kı· 

sım noksan inşaat: Mütaahhidin taahhüdünü ifa etmemesinden 

d~!ayı, mütaa~hit nam ve hesabına yaptırılmak üze re 15 gün 
mud<letle yemden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif tutarı: (6635) lira (28) kuruştur. 
3 - ihale; 29-11-941. Cümartesi günü saat ( 1 1) Parti 

binasında yapılacaktır. 

4 - Proje ve şartnameyi görmek iste yenle rin , her gün Par
ti kalemine müracaat etmeleri. 

5 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ıhale tarihind e n bir 

hafta evvel, şimdiye kadar yaptıkları bu gibi işlere ait vesikala _ 

nı ldare heyeti reisliğine ibraz ederek bJ işe girmek için vesikrı 
almaları lazımdır. a 

6 - Taliplerin ihaleden bir gün evvel keşif bedelinin % ye· 

di buçuğu olan (497) lira (67) kuruş muvakkat teminat paras 

P · k kb mı, 
artı asasına nıa uz mukabilinde yatırmaları ilan olurıur. 

15-?.0-27 13604 

SEYHAN HUSUSi MUHAS[8[ MÜDÜRlÜGÜHOEH 
1 - Aşağıda evsafl yazılı g ayri m enkul ikincitt>şrinin 

27 inci perşembe günii saat 11 de Vi 1 fıyet Daimi Encüme

nindn açık artırma ile satılacaktır, 

2 - Şartname bura ve Osmaniye hususi muhasebe 

kalemlerinde görülebilir. 15 - 18 . 21 - 24 13608 

Mahallesi Mevkii 

Osmaniye - Rızaiya Dikilitaş 

Beher dekarının 
nınhammen bede li 

30 

iLAN 
BElEDİYE RİYASETİNDEN 

• 
D e kan 

28 

Belediye parklar müstahdemine ait ( 16) takım kışlık elbise 
nin yaptırılması işi eksiltmiye konmuştur. 

A) Muhammen bedeli (beher takım (25) liradan) 400. Muvak

kat teminatı (30) liradır. 
B) Bu işe ait şartname Belediye yazı işlerindedir. lstiyenler 

oradan parasız alabilirler. 

C) Eksiltme 25- t1 -941 Salı günü saat (15) de Bt-lediye 

encümeninde açık olarak yapılacaktır. 
isteklilerin t.eminat -~akbuzlariyle birlikde gösterilen gün 

ve saatte Beledıyr. Encumeninde hazır bulunanları ilan olunur 
7-10-15 - 21 13576 . 



Sayfa 4 TORKSôZO 

Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
C 1NS1 

Çam kerestesi 
Ardıç to pak 
Çam mertek 
Düven tahtası 
Çam latası 
Kızak 

Salma 
Toprak 
Mertek 
Çam odunu 
Çam odunu 
Çam kerestesi 
Mertek 
Salma 
Çam kazma sapı 
K<ıtran kereste 
Çam mertek 
Mahlut kömür 
Mahlut kömür 
Çam merteği 
Çam mert~ği 
Çam dikkeç 
Mahlut kömür 
Çam kömürü 
Çam kömürü 
Mahlut odun 
Çnm odunu 
Mahlut odun 
Mahlut odun 
Mahlut ,odun 
Çam odunu 
Çam kömürü 
Mahlut odun 
Mahlut kömür 
1\ıleşe kömürü 
Mahlut odun 

MiKTARI 

14 Adet 
41 

" 20 " 
3 " 
9 ,, 
3 " 
9 " 3 

" 
• 5 " 1 Kental 

1 ,. 
10 Adet 
10 

" 5 .. 
68 

" 15 ,, 
20 

" 75 Kental 
36 " 
30 Adet 
4!) 

il 

30 
" 

17 Kental 
4 

" 50 " 
60 .. 
10 " 2 

" 57,5 .. 
6 

" 5 .. 
7,54 

" 2 
" 1.90 " 15 .. 

3 .. 

• 
HALEN NEREDE BULUNDUCU 

Salcılarda kerestec i Mahmut Mantıda 
Adananın Kahraman köyünde Alide 
Adana Belediyesinde • 

" " 
,. " 

Adananın Karslı köyünde Ali Yağlıkçıda 
• 

ti " " .. " .. il " " 
" '' ., •• " Adana Belediyesinde 

,, ti 

., 't 

', ,, 
" " . 

Adana Aşiret hanı sahibi Alide 
Adana Belediyesinde 

,, ,, 
Adanada Küçük Küpeli hanı sahibi Mahmutda 

,, ,, ,. ,, " " 
Adana Belediyesinde 
Kömür pazarında Hacı Mahmut oğlu Ahmetde 
AdaM Belediyesinde 
Küpeli han sahibi Ali Ya~Iıkçıda 
Aflak köyü muhtarında 
Belediye Yavehanesinde 
Adana Odun pazarında oduncu Vasfi, Ahmetde 
Müdüriyet anbarında 
Adana odun pazarında Vasfi ve Ahmetde 
Adana Yeni istasyon anbarında Cumali 
Adana odun pazarında Sabit<le 
İdare anbarında 
Arık zade hanı sahibi Nuride 
Adana Belediyesinde 
Kömürcü Hammadi Çavuşda 
idare aobarında 
Adana Belediyesinde 

17 .. Çam merteği ., ,. 

MAHKEME KARARINDA 
TARiHi Nü: 

28/12/940 
12/ 12/940 
11/9/ 940 

2/9/940 

17;8/ 940 
17/8/940 

27/4/940 

Suçlusu yoU ur. 
2416/940 
24,6,940 
6/6/940 
6/6/941 
6/6 '940 
13/4/940 
6161940 
7/71939 
7/7 '939 
1816/939 
24/5/939 
Suçlusu yoktur. 
24/5/939 
13/12/939 
8/6/939 
Karar yoktur. 
23/5/939 
Karar yoktur. 
2818/939 
27/ 11/939 
7/11/939 
21/9/940 

15289 
900 

1943 

10185 

716 
71':1. 

7906 

7731 
7731 
6911 
6914 
6913 

69 
6912 
712 
544 
488 
628 

627 
11515 

577 

560 

789 
1007 
1002 

10964 

Yukarıda cins ve miktarı emvali mazbute 15-11-941 gününden itibaren 15 gün müddetle satışa konulmuştur. Taliple· 
rin satış günü olan J.12-941 pazartesi günü saat 14 de Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğünde müteşekkil komisyona mü· 
racaatları. 15 - 19 - 23 - 27 13606 

.,--------
TÜRKİY( CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sumayeıi : 100.000.000 Türk Liraıı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zira! ve ticari her nevi banka muamelel~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~ ıtılacaktır . 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 .. 2000 il 

4 il 250 ., 1000 il 

4'0 ., 100 ,, 4000 ,, 
ıoo ., 50 ti 5000 .. 
120 ., 40 " 

4'800 .. 
160 .. 20 ,, 3200 .. 

DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 f azlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylı11, 11 Birincikinun, 
Mart ve 1 l l-1 tzirıın tı .-i hl~rin 1e ı~'<ilec ~ ktir. 

·----------------------------------------------
• ADANA ZİRAAT MEKTEBİ MUDORlÜGÜNO[N 

Mektebin portakal mandarin ve sair meyveleri 10~ 11-931 
pazartt>si g ünü müzayedesi talip zuhur etmediğinden yapıla

mamıştır . 

Mezkur müzayede 20 - 1 J - 941 perşenbe gününe 
bırakılmıştır. Şartları öğrenmek isteyenlerin mektep müdür-
lüğ üne müracaatları. 13596 12- 15 - 18 

'1111:.:a:=::zr:z:::zr:n:::cc xı::n:=::::ı:ca::zr: = tt::a:xı:::a:zc:::zı::m:::zıca:: ... 
~ NEZLE ~ " ~ = Kırıklık, Baş, M 
st Diı ve adele = 
= ağrıları = 
it En seri ve en kati şe· R 
N kilde yalnız· kaşe A 

: GRIPIN: 
~ R 
: ile geçer : 
M 

" R 
R 

Havaların serinledi~i bu R 
günlerde alacağınız ilk n 

H 
tedbir evinizde birkaç GR!P.N bulundurıaak olmalıdır. " 

~ KA\hi t.bozmadan,~mide ve böbrekleri ~ 
n yormadan . ıstırapları dindirir. ~ 
M Lüzumunc!a günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve H 
U her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. ; 

Nxı::==:::zcır:.:a:::a:::a::ıc::zru:::u:::= »t• ** '* :n=• ' 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GOH MUSTAf A Rlf ATECZAHAHESI 

OSTOHOEKİ MUAYENEHANESIHOE KABUl EDER 

15 ikinci Teşrin 1941 

rı A * Xtt # « '* A ** * =~'U'-ZC!«fi A * tt ,, * =--=~, 

En Büyük Hakikat 
R 

IA 
aD 
!Y 
10 
nL 
i i 
DN Dİ$ MACUNUNUN YARA TTIGI SIHHAT, 

CAZiBE VE GÜZ(llİKTİR 1 
"Radyolin., harikulade mües- de parlak neliceler veren 

i sir terkibi, daima tazeliği ile "Radyolin,, sizi terkibi meçhul 
temayüz etmiş ve onbinlcrce ve birkaç misli pahalı ecnebi 

kişinin tercih ettiği yegane dlş müstahzarlarından da ınüstağ-
N macunu haline gelmiştir. Diş ni kılmıştır. a hıfııssıh.hasında ve güzelliğin-

~ RADYOLIN 
• 

" it ::= n: ":n"2'" * xc A xrx;ac '' * * * * # * A-= uzr:xw:z:it 
ı ................ ff.+ff .. H••++ .. ••Hff••••••••H••ı 

i Irmak Hamamı 1 
ı ı 

i Yeni mttıteclr elinde Adananın l 
i en temiz, en .. konlorll J 
i - Yegane Hamamıdır i 
ı ı 
ı ı 
ı Miikemmel bir seruisle i1lemeye başlamııtır ı 

f Erkeklere : Her gün saat 5 den 11 e kadar f 
; ve 18 den 24 e kada r ı 
ı Kadınlara : Her gün 12 den 18 e kadar ı 

ı - HUkQmet c ivarmda Emnlyet~MUdUrlUGU arkasında- : 

: ...................................... " .. """": 
~:~42C::xı:::::::z:::aaıı::mı::zar~====:; 

• 

NEVRO·ZIN 
Bitin atrdarın panzehiridir. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

BiR TEK KeŞE 

NEVROZIN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla

rım sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafs~• ~'t: 

adele ıstırapları NEVROZ \l'!t 

tedavi edilir. Müessirilaç : 

N E V R O Z 1 N 'dir 

"NEVROZiNİT[RCİH EDIHZI : .............. """" """ .. """""""""": 
i A K A GÜNDÜZ'ün f 
ı : z:ı: :: = :: :: ·: ::, :: :: :: :: :: :: ·: :: :: :: = :: : ı 
ı : 
! Türk Duygusu 1 ~;;n~ j t~~====~::::~:::====J 

şartları ;:~:0:. :::.~:::~ ,:: 1 T. ~:b~~i~~! ~~J~ş~~~L~O~~.~~~!~~~.~~ ~ir daktiloğral ı ı 

i Veni Çıktı 1 
ı ı 
J 75 BURUŞ J 
ı .................................................. ı 

Sene/ili ... 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN ı·~ 1 alınacaktır • 

• ~ 1 Aylıtı · · · 
125 

• Umumi Neşriyat Mildılrıl ~; 1 T aliplerin muvaffakiyet derecesine gore yetmiş beş Jiraya 
ı ilanlar için- idareye MACiD GÜÇLÜ kadar aylık verilecektir. 

mOracaal etmelidir BasıldıO• yer: TIJRYSOZLJ Molboosı j imtihan 17 - 11 - 941 ' tarihinde şubemizde ,icra edile· 
1 ~ cektir. Taliplerin vesaiki ile birlikte bankamıza müracaat ları. 
~ .... -· ···; .. -··· ... ~ .. ·· 12 - 15 13494 


