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Valinin Türksözüne Beyanatı 1 

Valimiz diyorki: 

Projeler üzerinde tetk ikat bitti 
Lagi/ıalar meclise veriliyor 
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ı 
ı 
ı 

MOMKON ,, DİYOR i 
Ceyhan bölgesinde güz ekimi 

vaziyeti pek mükemmeldir 
.... ı iaşe, Maarıı, Nalla işleri 

Ankara : 16 (Türkaö.zü muhabirin
den) - }/gi/i yerlerden verilen haberlere 
r öre; koordinasyon heyeti milli korunma 
kanununda yapılacak değişikliğe dair olan 
kanun projesini kabul etmiıtir. Proje önü· 
müz.deki hafta içinde Büyük MillP-t Mecli-

Afrikada 
sekizinci ordu . 

teşekkül ediyor 
DÜNKÜ HAREKAT 

Kahire : 17 (/\.A.) - Şimali 
A.frikada sekizinci ordu adile yeni 
bir ordu teşkil edilmektedir. Bu 
Ordu batı çöliinde faaliyette bulu· 
nacaktır . 

i' 11.' 
t 

'.I 

sine sunulacaktır. 
Aldığımız. haberlere görer Ziraat Ve

killiği toprak kanun projesi üzerindeki ca
lışmalarım bitirmiştir, Proje önümüzdeki 
günlerde Büyük Millet Meclisine yollanmak 
üzere Başvekilliğe verilecektir. 

~ouget cebhesinde harekete geçen lngiliz tanklarından 6irisi 

SOVYETLERE GÖRE. ALMANLARA GÖRE 

Kerç düşmedi Kerç ahndı 

...... 
Tokyo : 17 ( a. e. ) - Ja

pon harici} e nazırı Togo bu sa
bah Parlamentoda söylediği nu· 
tulıeta, bilhassa şöyle demiştir : 
< Proğramımızın esası Doğu As
yada adalete dayanan bir sulhun 
muheraı.asını hedef tutmaktadır . 
Japonya Çin ile işbirliği yapmak 
arzusunda ve bu işbirliğini Milli 
Çin hükumetine de teşmil etmek 
azmindedir. Japon Çuoking reji-
mine boyun eğdirmek üzere as
keri hareketlere devam edecektir.: 
Almanya ile: Sovyetler Birliği ara· 
sındaki askeri harekata rağmen 
Japon.) a şimalde emniyetin mu
haf eıesı esasına dayanan Sİ) ase
tine devem etmiştir . > 

Hariciye nazırı buncian sonra, 
Japonya ile Fren!la Hiııdiçinisini 

ve Siyam: arasındaki münasebet
lerin dostane mahiyetini belirtmiş 
ve demiştir ki : < Üçüncü dev
letin kötü propağandasırıın Ja
ponyaya bu memleketlere karşı 

taarruz akınları atfetmiş olması 

pek çok teessüf edilecek bir ha
disedir. lngi\tere ve Birleşik dev
letlerin tazyiki doğrudan doğruya 
ımparalorluR1Jmuzun ha.> atına do 
kunmaldadır . Japonya Nisandan· 
beri Amerika ile görüşmelere de
vam ediyorsa da bugüne kadar 
bir anlasmayıt varılamamıştır. Ja
ponyanın tuttuğu U} sal hareket 
hattının hudutları vardır . Ame
rika bizim gibi , dünya sulhunu 

SOVYET MUKAVEMET/ ALMANTAR iLERLiYOR arzu etti~i ve Japonyanın Doğu 
Bertin : 17 (e.a) - Alman Asyııdaki ihtiyaçları ve va1.iyet 

Moıılcova :17 ( a · e. )- Bu gece· tebli~i : Fevkalade tebliğlerle da· hakkında anlayış gösterdiği tak-

Vali B. Faik Üstün 

Valimiz Bay Faik Üstün Cey· 
handaki teftiş seyahatinCten dönüş 
ve Vilayetteki vazifesine başla· 
mıştır. Dün kendisini ziyaret eden 
Muheırrimize B. Faik Üstün, son 
teftişleri mevzuunda ezcümle şu 
beyannatta bulunmuşlardır: 

- Ceyhanat. Umumi bir teftiş 
maksadiyle gittim. Merkezde \ e 
köylerde tetkikat yaptim. Başta 
iaşe vaziyeti olmak üz.ere, Beledi
ye, hususi idare, nüfus. ziraat, 
köy bürosu, maarif ve kazanın 
bütün muamelatını gözden geçir· 
dim. iki sahada çok memnuniyet 
verici intibalarla ayrıldım : Maarif 
ve belediye işleri. 

Maarifte, gerek ıneı kez.de ve 

Kahire : 17 (A.A.) - Orta 
Şark İngiliz hava tebliği : Bomba 
tayYarelerimiz 15 Son teşrinde 
Tinimi ile Ga1.ala tayyare meydan· 
larına muvaffakiyetle hücum etmiş· 
ltrdir . Tinimiye yapılan hücumda 
düşman tayyareleri hasara uğra
tılrnış ve yangınlar çıkarılmıştır . 
Cazalada tayyarelerimiz düşman 
tayyarelerile çarpışmışlardır. Gaza
lada da: yangınlar çıkmıştır . Bu· 
tada bir tayyare denize düşürül
müştür . Av tayyarelerimiz cumar
tesi günü iki düşman tayyaresini 
düşürmüşlerdir . Cuma gecesi do
nanma tayyareleri Gombat tayya· 
re meydanını bomhalamışlardır . 
Bir tayyaremiz dönmemiştir . 

ki Sovyeltebliği : 16 sonte.şrinde ha önce <le bildirilmiş olduğu Ü· dirde konuşmaların dostane bir 
çarpışmalar bütün c phe boyunca A zere, iman ve Romen kıtaları tarzda neticelenmesinin imkAnsı1. 
devam etmiş ve bilhhassa Kalinin çok çetin bir muharebeden sonra olmayaca~ı fikrindeyim . Bu mü· 
bölgeşinde ve cenup batı kesimin K h erç şe rini almışlardır. Kırını ı.akerelere fazla dikkat hasıedil-

ı gerekse mülhakatta müstesna bir 

hareket gördüm. Yirmiyi müteca· 
viz köy okulu inşa ediliyor. Bun· 

ALMAN /S TILA 
BÔLGELERINDE 
SiViL iDARE 

şiddetli olmuştur . d ı. · · a asının doğu ıı;ısmı şimdı elimıı.- mesine artık lüzum kalmamıctır . 
Londra : 17 ( a .a . ı-moskova v dedir. Kırımda yarma ve kovala- imparatorluğun ha}·atını tehdit 

radyosunun cepheden olarak yaz· ma sırasında alınan esirlerin sayı- edebilecek ve'-'a Japonyanın bü· 
dığı bir telgrafa göre, Ruı birlik· J si 101,600 kişiyi bulmuştur. yük devlet nüfuzunu bozabilecek 
leri kalenin cebhesinin bütün sağ kanadı üzerincl ki ilerleyişlerini vemet garşı taarruzlara geçtıği her hangi bir~fırıat zuhur ederse 
muvaffakiyetle genişletmektedir. bildirilmektedir. Japonya aıimle bu vaziy~te karşı 
Alman piyadeııinin büyük zarar- "B,. Remzi ile bildirilen şehrin koyacaktır. Bütün millet bugünkü 
lar verdi~i fakat çetin bir muka· (Geri•i 3 üncii ııayladaı misli görülmemiş ı.or va1.iyeti ttt 

~;,;.,_..:.;.~:.:..---~~=================== 
1 

!atmak için biı leşmelidir . 
Tokyo : 17 ( a. a. )- Beşve· 

Beri in : 17 { a .a ) - Führer 
Alman kıtaları tarafından işgale
dilerı ve artık muharebelerin sona 
etcliği topraklarda mülki idare ku 
1 ulmasını emretmiştir. Sivil i'1are· 
ilin yegane vazifeAİ umumi ha· 
Vatın işlt>mesini temin etmektir. .~~~~~~~~~-----

Kurumumuza 
gapılangardıml0:r 

Büyük Millet 
Meclisinde 

kil, Ayan Meclisinde Japon ve 
Amerikan müna!lebetleri hakkında l 
yaptığı beyanatta Japonya ile 
Amerika arasında yapılan müza
kerelerin neticesini kestirmek güç 
olacağını söylemiş ve şöyle devam 
etmiştir : 

- c Vaşingtonla müzakere
lere tekrar başlamakla Japonya 
şu maksatları gütmüştür : - -· . ,..... ... --

Aıkerlerımıze 11edlye verme ve Bava 
Karamana yardım taallyeU devamdadır 

yan Ziya'"Dura ve Bayan Meliha 
Sun•da iştirak etmişlerdir. Yar
dım .. faaliyetinin neticelerini pey· 
derpey neşrediyoruz.. 

1 - Çirı nizamının üçüncü 
bir devlet tarafından ihlal edil
mesi teşebbüslerini bertaraf et
mek . 

2 - Yabancı devletlerin Ja-
<Gerisi 3 lıncii sayfada) 

lardan bir kısmı bitmiş, büyük bir 
kısmı da bitirilmek üzeredir. Yal· 
nız bir kaçının üç dershaneli, bü
yük salonlu son tip büyük okul· 
!arıdır. Merkezde de halkın yar
dımı ile kısa bir zamanda altışar 
dershaneli iki okul yHpılmıştır. Ha· 
li hazırda bunlarda da tedrisat 
devam ediyor. Bu iki okula mu· 

kabil de eski Cumhuıiyet ilk oku-
lunun büyük binası hususı orla 
okula tahsis olunmuştur. Şimdi bu 
okulun 940 talebesi ve 14 Mualli· 

mi vardır. Önümüzdeki sene bu 
okulun maarif hesabına işliyeceği 
tahmin alunmaktadır. 

Kozanın Belediye işlerine ge
lince. Belediyenin bütçesi ve vari
datı mütemadiyen yükselmektedir. 
Geçmişten müdevver 13,000 lira
lık borç tamamen tesviye edilmiş 

tir. Belediye memurlannın maaş· 

lan muntazaman verilmektedir. 
Hiımetlerini zamanında yapmakta 
olan Belediyenin sandığ"ında da 

Dün akşam Valimiz. Bay Faik 
Üstün Parti Reisimi:r. Bey Rifat 
Ciitekle birlikte Kızılay merke
~~ne gelerek yardımcı komitesi· 
llın faaliyetile alakadar olmuş 
'-'e icap eden tedbirleri almııtır. 
Valimiı. kahraman orduya kışlık 
lıcdiye teberrüatını alaka ile ta
ltip etmiı ve yardımcı komitenin 
featiyet tarzından memnunlukla-
11nı he.yau erlemi~tir. 

500 lira Mahmut ve Rifat 

Ankara : 17 (a. a.) - Bü
yük Hillet Meclisi bugün toplan
mıştır. Milli M~dafaa ve Münaka· 
lat vekaletlerinde yapılan eleği 
şiklik hakkındaki riyaseticümhur 
tezkeresi okunmuş, rnuvaffakiyet 
temennileriyle karşılanmıştır. Er
zincan şehrinin kurulması hak· 
lı:ındaki kanun layihasının geı i 
alınması haklondald teklif kabul· 
olunmuş ve meclis çarşamba gü
nü toplanmak üzere dağıtılmıştır, 

BAŞVEKiliMiZ 
BUGON MERSİNDE 

Alman Basın Heyeti 
Ankara'ge Geldi 

. Şehrimizde kahraman erleri
lllı;r.e kıflı~ he<ii\ e tedariki faali-
Yeti fevkalade hararet kesbet
llli~tir. K ı zılay yard ı mcı komite
~1nin dünkü çalışmalarına, dün 
0 tleden evvel, Yardım Sçt,enler 
Ctıniyetinden Bayan Güzide Üs· 
tiln, 8&)'an Tevfik Pamukcu, Ba-

Gülek, 500 lira Çakşırlı Hasan 
Aksoy, 200 lira Mustafa Akdağ, 
l50 lira Alirıza Kelleşeker, 125 
lira Isa Candan ve kardeşleri, 
l20 lira Ali ôı.kan, 100 lira lb 
rahim lnrlirkaş, 100 lira Meh
ınef Tanrıver, 75 lira Mehdi Mu
sa SO lira ihsan Gülcan, 50 lira 
Y~suf Kızılkaya, 50 lira Şirk~ti 
namına ce·mal Sı.ıraçoğlu, 50 lira 

Rıza, Alkaıı, 
Halkımızın teberrüatı devam 

etınektedir . Yardımcı komite 

Ankara : 17 (a.a) - Başve· 
kilimiz Doktor Refik Saydam bu· 
gün hususi bir trenli! şehrimizden 
ayrılmıştır. Başvekile B. Şükrü 
Sara.çoğlunurı vekdlet etmesi yük
sek tastike iktiran etmiştir. Baf
vekilimiı Merıinc gitmiılerdir. 

Ankara : 17 ( a. a. ) - Alman Hariciye Nazır/llı Basın da;resi 
Reisi Orta Elçi Doktor Simit'in başkanlı~ıncla Alman Basın Heyeti 
bugün Anadolu Ekspresiyle şehrimize gelmiş ve Garda Alman Büyük 
Elçisi Fon Papen ile Matbuat Umum Madü.rü Selim Sarper , Hariciye 
Vekaleti istihbarat dairesi Reisi Ce/61 Osman Abacıoglu tarafından 
karşılanmıştır . 

(Gerl•I 3 üncü sa>·fada) 

daima 10,000 lira mevcut bulun· 
m_~kta~ı~. 85,000 liralık Belediye 
butçesının 38,000 lirası yol, kaldı· 
rım inşası ve istimliikat gibi Nafia 
işlerine ayrılmış bulunuyor. Geçen 
seneki 70,(100 liralık bütçeden yo
la sarfedilan miktar 27,000 lira o
larak tesbit edilmişti. Görülüyor 

ki Ceyhan Belediyesi, varidatının 

hemen yarısını memleket imarına 
tahsis etmektedir. 

Ekim meselesi: Havalaıın ga
y~t müsait gitmesi Ceyhan bölge· 
sınde güz ekiminin hemen yüzde 
sekseninı tahakkuk ettirmiştir. Bu 
miktar, daha şimdiden geçen se
neki ekimin heyeti umumiyesini 
geçmiş bulunmaktadır. Öyle an· 
!aşılıyor ki. Vilayetin her tarafın
da güz ekimi, nadir. Yılların müs
tesna şeklini göstermektedir. 

Büyük Ceyhan köprüsü inşa
alıda devam elmektedir. Köprü· 
nün demir aksamı tamamiyle bit
miştir. Belon aksamıda iki üç aya 
kadar tamamlanmış olacaktır. 

::ııııııııııı:ııııı:ııııııı 

MiLLi ŞEFiMiZiN 

ZONGULDACA AYAK 
BASTIKLARI GÜN 

Zonguldak : 17 ( a. a. ) -
ismet lnönünün Zonguldağa ilk 
gelişlerinin sekiz.inci yıldönümii 

olan dünkü günü Zonguldak halkı 
bir bayram günü olarak yaşamış· 
tır . 

Her taraf bayraklarla donan
mış ve binlerce halkın iştirak ey
lediği törende sÖ7 alan hatipler 
Milli Şefin Uluı ve Yurdrı yap· 
tığı büyük hiımetleı i ve bu arada 
Zongulda~e hediye ettikleı i vük
ııek enrlü tri tesislerinin verimli 
gelişmelerini belirtmişlerdir. Gere 
de Halkevindt: bir toplantı ya
p;lmıştır. 

ıııııııııııııııııııııııııııı 

Misiste Gençlik 
Kall bö kuralda 
Nahiyedeki okula bir 

öğretmen daha lazım 

Misis : 17 ( Türksfo.ü muha-
birinden ) - Havraniye ve Mi
sisteki Beden Terbivesi mükellef
lerinden müteşekkil . Gençlik Ku
lübü kuru!mıış ve idare heyeti 
seçimi de yapılmıştır. 

Gençler ilk talimlerini rlün 
nahiye müdürümüz , karııkol ko
mutanımız ve köy ihtiyar heye· 

tinin iştirakiyle yapmıştır . Genç· 
ler haftada iki gün çalışacaklar
dır . 

Gençlerin talill'line Gedikli 
başçavuş Osman ve diğer iki on
başı memur edilmiştir. Kürkçüler 
ve Baklalı köylerinde de birer 
Genç lig Kulübü kurulacaktır. 

Misiııte bugün mevcut oları 

beş sınıflı okulun bir tek öğret

meni vardır . Bu ö~retmen kafi 
gelmediğinden bu okulun kadro-

suna bir öğretmen daha illveıi 
pek lüı.uınludur . 



1 Askerlik Bahis_leri_. i '·HABERLER 
Libya Çölünde 
askeri durum 

Teknik öğretim Bakkalların vilô.ge
bürosu kuruluyor te dünkü müracaatı 

on gelen haberler, Libya- reketi aı bir zaman sonra kum S da askeri hareketin tekrar bulutları arasında eriyivermişti. 
Haber aldığımıza göre , Maarif 

Vekaleti bütün vilayetlerde birer 
teknik öğretim bürosu kurulması 

için bir layiha hazırlamıştır . Ve
kalet bu suretle teknik öğretim 
kadrolarını kuvvetlendirmeğe ka
rar vermiştir. Şehrimizde de böy
le bir bürü teş Hül edecektir. 

Şeker tevzii meselesi 

Zirai mıcadele 

bqlamak üzere bulunduğunu bil- Tabiatın bu şiddtt ve hiddeti 
diriyor. lsviçrede çıkan lllustre durulduğu ıaman harp harekatı 
mecmuasının askeri muhabiri bu yeniden alevlenecek mi ? 
münasebetle, kanlı muharebelere Tobruğun şarkında Mısır hu-
sahne olması muhtemel bulunan, duduna kadar 120 kilometre uznn-
Tobruk ve sollumdan ve çöl har- tuğunda çorak , berbat bir ova 
binin giiçlüklerinden bahseden uıanıyor. Bu saha dahilinde Ca-
bir makale yazmışhr. Makalede puzza ve Müsait tabiyeleri bu- Ziraat vekaleti mücadele b!lf 

lunmaktadır. Bunların çelik man- teknisiyenliği tarla fareleriyle mü-· deniliyor ki : 
cTobrukta bulunan lngiliz galları, Fastaki kaleleri hatırlatır. cadele de zehirli yemler hazırla-

harp gemileri mümkün mertebe Sarp ve dik kayalar birdenbire narak fare zuhurunct.karşı gayet 
biribirinden uzak demirli bulunu- sahilden uzaklaşmakta ve şarka muteyakkıı ~bulunulması içiıı ka-

h 1 • doğru amut istikamette uıamak- rarlar almıştır. 
yorlar. ÇüTnkub-.~Mi ver tayylare edrı tadır. işte lngiliıler bu sığ ve HALKEVI GENÇLERiNiN 
f11ıl11ız. o ruğun sema arın a 

kumsal yerde Sollum limanını 
dolaşıp duruyorlar. Liman küçük- YAPTIGI KÔ y GEZiSi 

inşa etmişlerdi . tür. Genitliği 2 X 3 kilometre-
dir. Akdenizde hakim olmıyan Çölde harp • büyük güçlük- Halkevi idare heyeti ile köy· 

b !erle dolu bir iştir . Beklenmedik cu"lu"k komı'tesı' pazar ' günü bir bir filo burada: arınamaı. 
Bugün lngilir. kuvvetlerı Tob- baskınlar, yıldırım gibi hareketler geıi yaparak köylülerimizde Tür-

ruk etrafında 15 kilometre derin- \'~ ricatler • tatbiki mümlün olan kiye de mevcut mensucat ve gı-
li~inde hır sahada bulunan tabi- yegane klAıik usuldür. Cephe pek da maddeleri istihsal eden fabri· 
yeteri işgal ediyorlar. ltalyanlar geniş oldvğundan bütün cephe kalarımızm mahsüllerini teşhir ct-
tarafından inşa edilmiş olan bu boyunca kuvvet bulundurulamaz. miş ve halka ilaçlar dağıtılmıştır. 

b Beygirler yerine motörlü silahlar 
tabiyeıer, •arp ve yatçın ir ara- kuııanıımaktadır . çöı harbinde Bava llaramaaa 
zi sahası içinde bulunmaktadır. fevkalade süratli • çok mahrukat yapdan yar•·-lar 
Tabiyelerin-arkasında mükemmel uuu 

M almax.a kabiliyetli ve ayni r.aman- . 
bir hava meydanı vardır. areıal 6 Türk hava 'kurumu komıtelerı 

da pek çevik ve hafif arabalar • 
Balbo'nun Tobruk-etrafında inşa dünden itibaren vatandaşlarımııın 
ettirmiş bulunduğu geniı asfalt lazımdır · taahhut ve teberrü ettikleri para· 

lngilizlerin küçük tankları, le· 

[SPOR_ j 
Lik maçları 
Pazar günü bölgemiı lik maç 

larına Adana stadyomuuda kala 
balık bir halk kitlesi ö:-ıünde de
vam edilmiştir. Milli mensucat -
6ıncı Demir spor ve Malatya men 
sucat - gençlik kulüpleri arasın· 
daki maç heyecanlı olmasına rağ' 
men çok sert ve kırıcı bir şekil
de geçmiıtir. 

Adana gençlik kulübü sol a
çığı Muhittin in ayağı fena bir şe · 
kilde kırılarak hastahaneye kal
rlır ılmııtır. Maçların neticesini a· 
şağıda :veı iyorur. : 

incirlik köyü ile Ceyhan ka
zası gt:nçlik kulüpleri hakem Ni· 
hat Calbanın idaresinde karıılaş
mış neticede 2·2 berabere kal
mışlardır. 

Şehrimiz.in bir haftadanberi 
şeker sıkıntıaı çektiği malumdur . 
Nihayet dün şeh:-e bir parti şe
ker gelmi~ ve İktisat müdürlüğü 
tarafından teabit edilen bakkal
larda satışa başlatmııtır. 

Tevr.i listesine dahil bakkal· 
lara ancak ikişer torba şeker ve
rilditinden bunlar çabucak satıl
mış ve öğleden sonra yine hiç 
bir tarafta feker kalmamııtır . 
Dün bazı bakkallar vilAyete mü
racaat ederek kendilerine şeker 

verilmedi~inden İktisat Müdürlü
~ünü şikayet ctmitlerdir . 

Reımt makamlara göre , ilk 
parti gelen teker azdır ve mü· 
rakabeyi temin edebilmek için 
mahdut yerlere vermek şekli daha 
muvafık görülmüıtür . 

Sanıldığına göre, üç beı güne 
kadar şehrimize bol miktarda 
~eker gelecektir. 

miştir. 
En ıon üçüncü maç : Günün 

en mühim müsabakası idi. Geçen 
yılın bölge şampiyonu Milli men· 
sucat gençlik kulübü ile altıncı 
demirapor gençlik kulübü arasın
da yapılmıftır. 

Neticede : altıncı demir spor 
gençlik kulübü 3·2 galip gelmiştir. 

Adana - Malatya ;g~nçlik 
kulübleri arasındaki maçı hakem 
Kenan Gülgün idare etmiı ve 
müsabaka 2·2 berabere neticelen-yol, lngiliılerin elindedir. Alman <Gerisi 3 tıocö sa:rradal tarın tahsiline başlamıılardır · 

ve ltalyan ordularının iaşe kuv- \ mm"'!'!!!'l"'!"!'!!':::;.::;:::~ll!ll!!!!±&!!!l!!!"!-~~~~~=~~~~!!"!!'!'~~·~!!""!"!!11!!!!!'!""!!!'!9~!!!!!!!'!"""'!!'!'"!!!!!'!~!!!!!!"!!!!!!!"""!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!~~:~;:::::::::!"!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
vetleri, Solluma varmak için u-

5 
sından Hanriyet uyandırdı: 

z.un daire katetmek mecburiye-

1 

BI RKAÇ GÜNLÜK .~IR HIKl YE - Sana bir ~ey söyliyece· 

tindedirler. ld 1 V d tim· 
Atu kamyonlar ve büyük y z şıgın a -Evet, biliyorum·. 

thaanvkalyaarı, muzuankr.ıaamrda,ksuamhrabuilçuit~:~ ) 1 - Ne biliyorsun ? 

Şikolm derin derin karısının kaldırıyorlar. Bu kum bulutlan, ÇEViREN yilzüne bakh : 
mütemadiyen esen çöl bulutları, 1 

D a A V 1 N - Mektuplarından birini ma-lnıiliı hatları üz.erine sürükleyip N 1 V Z A U 

--------------------:-~~-:--:----:-- sanın üzerinde gördüm. Onu 
yıQ'ıyor. 

Tobruk,un dışında yamyassı yetine inandırıyorsunuz jorj ı . lokma ekmek bile bulamıyacak . daima seviyor musun Hanriyet? 
ve bitmez tükenmez. bir çöl uza- Masadan kalkmışlardı . jorj Bu fikir , bütün hayatı boyun- - Asla 1 Ben daima aptal 
nır. Sert rüzgir hiç bir maniaya telefon etmek icin dışarıya çık· ca kendisi için bir iztirap menbaı ve ekoist oldum . Fakat yemin 
raslamaksızın orlalıtı altüst eder· mışlı . Çocuklar annelerine ve olacaktı · ederim ki hayatımda senin kadar 
Toprak mesamath oldntundan Simite Allaha ısmarladık diyerek - Zannederim ki • buna ta· kimseyi sevmedim . 
yatan yatmurların sert bir taba- salondan ayrıldılar . . hammül edemiyeceğim . 

- • - o ı p k•tA d · --.. Bununla beraber , bana kaya varıncaya kader s6ıülme- u Simit çocuklar giderken kü· - h e a a e ersın · · 
ıine ve artaziyen kuyular açılma- Simit , dudaklannda • suni bir çüğe : Çocukları iyi büyütmeğe ve Şi- onun kim oldutunu söylemete 
ıına müıaittir. tebessümle .Şikolmu kütüphaneye _ Yarın parkta olacaQım kolmu mes'ut etmeğe çalış 1 • geldin . Niçin ·? 

Marmarik'te en çorak ve ve- doğru takip etti . Hanriyet pen- Jon 1 dedi ve sonra Patrisyayı Benim yaşadığın zamanki gürül- - Çünkü , arbk yalan söy-
rimıiı saha, Sirenaik'ten Nil va- cerenin yanında ayakta duru- kucağına alarak öptü ve : Pats ı.. tülü , masraflı hayatı yine sürme- !emeğe tahammülüm kalmadı . Q. 

diıine kadar uzamaktadır. Bu yordu . - iyi • uslu bir kız olmata ğe başladığını görüyorum . Allah nun hareketinden evvel sana her 
saha dahilinde vahalar nadirdir. Rengi bembeyaz olmuştu . çaJıc dedi • Zamanında onu bu aşkına bundan vazgeç . · Aksi F 

•- l k · ti Ç ki b' k" d ., takdı'rde bu-tu"n hakikatı kocana şeyi itiraf etmek istiyorum • a-Hatta deniz ıı;ıyı arı e serıye e ocu ar ır oşe e oynuyor- adla çağırırdı . 
çöldür. Bu sahanın toprakları sa- tardı • Hanriyet içini bir merhamet anlatırım • kat buna o mani oldu · Oh 
nmtrak olup, en hafif birer rüı- Simit Hanriyete doğru yak- ve minnetdarhk hissinin kapladı· Şikolm odaya girditi zaman jorj ben nefret edilecek bir ka· 
gir bile bunları havaya kaldır- laştı ve elini uzattı . ğını duyuyordu : Simit ani bir hareketle Hanriyetin dınım .. Onun cebinde beş para 
maktadır- Her iki üç metrede - Eve böyle yabancılar gir- _ Eğer bana teşekkür etme- elini sıktı ve sonra• kocasına dö· olmadan buradan sawşup gitme-
dikenli otlar yükıelmekte olup, diği için kocanıza kızmıı olmalı- yi düşünüyorsan vaz geç .. Çün· ncrek : sine nasıl razı oldum · · · 
elbiselerin yırtılmaması için bun· sınız • kü bu komediyi senin için defi!, - Şikolm f dedi , bana kar· jorj kansının başını elleri 
lara takılmamağa dikkat etmek Simit bu sözleri söyledikten onun için oynadım . . şı çok iyi hareket etlitiniz . . arasına alarak dikkatle gözlerine 
lazımdır. Bunları geçen martta sonra çocuklara doğru döndü: _ Şimdi ona bütün hakikatı - Bunda muvaffak oldumsa bakmağa bqladı : 
ıeımiı ve dolaşmııtık. Kış yağ- - Aman ne cici çocuklar l söyliyecek,.. misin ? bahtiyarım . . _ Hayır 

1 
O gitmedi Hanri· 

marları bitmek üzere idı. Bu Adınız ne bakayım ? _ Dünkü anlattıklarımdan baş· Merdivenleri inerken , çocuk-
yaQ'murlar yür.ünden:taprakta 30 Bütün yemek esnasında jorj ka bir şey söyliyecek değilim • )arın sesleri işitildi . Simit bir an yet ! Emniyet altındadır . Merak 
aantimetre boyunda yemyeşil ot- konuştu . Ne Simit • ne de Han- Dün de bittabi bilemezd:m .. An- durdu . Çok sevdiği bir muzik etme .. Kendisine verilmek üze-
lar yUkaelmişti. O ı.amandanberi riyet bir kaç kelimeden başka cak yukarıdaki fotoğrafını gör- parçasını son defa işiten bir ada- re şoföre bir mektup verdim · 
yaz mevsiminin cehennemi ııfine- bir şey söylemediler . Çocuklarda dükten sonradır ki . . . mın tesiriyle bu sesleri dinledi .. Her şeyi bilditimi öğrenecektir . 
fi, bunları yakıp kurutmuı, ucsur. konuşmıya kanşmışh · Büyüğü • Hanriyet kendisini artık em- Bu sırada Hanriyet göz yaş- Ve bundan sonra teklif ettitim 
bucıkaız. çölde siyahımtrak leke- Simite dikkatli , dikkatli baktık· niyet içinde görmeğe başlamıştı . lan içinde koşarak aşağıya işi her halde kabul edecektir . 
lerden baıka bir şey bırakma tan sonra : Büyük bir sevinç içinde onun sö· indi : Ve nihayet biz medeni insanlarız 
mıftır · - Bana , sizi daha evvelce zünü kesti : - Artık tahammül edemiye- değil mi Hanriyet . . Zaman, Za-

İkinciteırin ayında, bu -saha- bir yerde gördüm gibi geliyor .. - Her şeyi tamire çatı,aca· dtim , her şeyi jorja anlata· man ona çocukJannı görmesine 
da müthif cenup köy rüzgirları Dedi . ğım .. Bu hareketin senin için cağım . 
eaer. RilzgAr o kadar bir kuvvet- - Her halde parktaki sıralar- faydasız olmıyacaktır. Simit başanı sallıyarak : de müsaade ederiz · 
le esiyor ki, ayakta ıilçlükle du · dan birinin üzerinde görmüşsünüz Çok geç . . - Hayır , 0 hiç bir şey bil· - jorj niçin bunu yapıyor 
rulabilir. Havada müthiş ve bo- dür . Sık sık güneş banyosu alı- - Niçin ? miyecektir . Anlıyor musun , Hiç sun ? 

b. x. ı •- hAk' d' Çölün nm da . . . - Çünkü bana teklif edilen · 
tucu ır agır ııı; • ım ır. bir şeyı . . Şikolm bu sual karşaşında 
ince kumları, insanın kulaklannı, - Kışın güneş banyosu mu? işi kabul edemiyeceğim . Hakiki _ Fakat ben . . bir az sakaldı : 
atr.ını, ve burun deliklerini tıkar. - En iyi güneş banyoları ismimle kendimi meydana koy- Bu anda Şikolm bahçeden 
lnıan susuzluktan kavrulur, ku- katın yapılanlardır .. marn lazım . Bugünkü hadiseler- bağırmata başladı : - Şey , dedi . • Biliyor mu 
laklttr(dalbirıey itilmez, Otomo· Hobs bardaklara şarap koy- den sonra .. Elhasıl , bu işi ka· _ Otomobil hazır 1 • sun ? . . Bu ıenç benim cok 
bil mot6rleri, kumlarla dolrar, muştu • Şikolm bardağına kaldı- bul edemem · · Simit Hanriyete daha bir ke- hoşuma gitti . Onu sevdim . . . 
makineleri ifletebilmek i\:in (ikide rarak : Bunun üzerine • derin bir ye· lime söylemeden aynldı . Bahçe- Ve sonra bugün Noel de .• 
bir durdurarak yatlamak mecbu- - Hepinizin sıhhatine! · Bay- se düıtü · Ona karşı duymağa de Şikolmun elini sıkarak otomo- Hanriyet , bu sözlerden son-
rl·r.etı· hasJI olur. ram şerefine • Ve . . • . başladığı takdir , minnetdarlık , b'le bı'ndı' 

ı · ra k"'"•ıının büyük bir hayranlık hü•-11. dü - Bir an tereddüd ve sonra merhamet hisleri içini bir fırtına """'" 
Bu şartlar ""m ıtlr A'ü Şikolm tekrar küttlphaneye 

Zamanlarda burada harbetme'- ilave elti : gibi sarsmağa başlamıştı . Demek . ve sevgi ile Noel atacının üze-
" çıktı . Ve Noel ağacının tepesın-kabil del\.ildir. Yalnız. cüretkAr - insanların huzuruna ve ki onun bu alicanap hareketinin •

1 
rindeki yıldıza baktıtını gördü . 15 

f' b ı k B " deki yıldızı seyre daldı . çinde , baıı erler, küçiik baakın hare- iyi yürekli insanlann şere ıne mükifab u o aca ta • • ugun ilk defa olarak ; bu yıldızın Şi· 
S. · haf'f t b - d k bütün servetini koıuda bir at ketlcui yapabıliyorlar. Fakat re· ımıt ı ce e essum e e- bir yabancı aibi kendini ve çocu - kolm için ne oldutunu anlı· 

k 1 b k k 1 · k B ı üzerine oynadıktan sonra bu atın niı ölçiide bir taarruz. yapmak re : annı ıra ara ayrı aca . . e - yordu 
imklnınz.dır. Geçen temmuzda - Beni , iyi yürekli ki de kendisi burada lüks içinde yuvarlandığına ıören bir adamın 

" a rken o • ecek bir bi11i varda • Onu bu rüya- -SON-

ıldı GeDll 
VE-- 

BlymeWTAI 

A
merikanın denizcilik inşaat mü· 
tehassıslarindan John David
son en müthiş fırtınalarda bile 

gemilerin muvazenesi meselesini 
hallettiği fikrindedir. Planlarını ha· 
zırlayıp da insasına başlanan ge· 
mi 1874 senesinde lngilterede 
Blagor tersanesinde inşa edilmit 
olan Kastalia namındaki ikiz va 
purun tipindedir. Kastalia vapu
runun ön tarafı iki olup, uzaktan 
bakıldıQı zaman seyir halinde iki 
gemi manzarasını veriyordu. 

Kastalia, dalgalı havalarda bi
le katiyen sarsılımıyordu, Muvaze· 
nesi pek sağlam idi. Yalnız bu 
geminin bir mahzuru vardı : Ge· 
mi ön tarafı iki kısımdan mürek
kep ve pek geniş olduğu cihetle 
:ııtiratle gidemiyordu. 

Fakat şimdi in'laat mütehassı· 
sı Davidson'un yaptırmakta bulun
duiu ikiz geminin iki kısımdan 
mürekkep olan ön tarafında gayet 
kuvvetli bir pervane bulunmakta· 
dır. Bu pervane, geminid süratini 
attırıyor. 

* * • 

N
evyotk'ta Karlton $ehıinde 
kıymetli taşlardan mür~kkep 
bir sergi açılmıştır. Bır çok 

zengin bayanlar, pek kıymetli taş· 
lardan yapılmış mücevherlerini ta· 
karak sergide bir geçid resmi yap
mışlardır. Bu sergide ismi meçhul 
tutulan, fakat bir milyonerin kızı 
olduğu söylenen bir genç kızın, 
boynunda halis plltinden yapılm!ş 
ince bir zincirin ucuna asılmış bu· 
yük bir elms taşı bulunduğ~ hal~~ 
gelmesi herkesin nazarı dıkkatını 
celbetmiıtir. 

Bu tek taş elmasın kıymeti 
bir milyon dolar tahmin edilmiftir. 
Bu elmas taşı, bugün yer yüıün· 
de mevcut olan elmaslann en kıy· 
metlisı olup. Amerikalılar en kıy· 
metli taı rekorunu ellerinde tut· 
makla övünüyorlar. 

Bu kıymetli elmasın tarihi 
meçhuldur. Zira bu elması boynu· 
na takan tenç kaz, mütehassısla· 
rın bunu tedkik ve bir kıymet tıık· 
dir etmtlerine müsaade etmiş ise 
de elmasın nereden ıelditini ve 
bunu kaça satın aldıtını söyleme· 
te kat'yen razı olmamıştır. 

Tealı ı•ıerlldırı 
Halkf"vi spor komitesiyle müf 

terek turnuva hazırlığı yapan böl 
1ıerr ir. teniscilt-rı ilk ekr.ersiz.lerini 
Gilodo fabrikasındaki kortta yap· 
mışlardır. 

Bir ameıealadb 
gıçlrdlgl llaıa 
Gilodo fabrikası ameleıinden 

Tahsin, ~tasfıye hanenin damında 
çalışırken ayaQ'ının altındaki cam 
kırılarak y~re düffip aQ'ır surette 
yaralandığından memleket hasta· 
neıine kaldırılarak tedavi altını 

alınmıştıı. 

Taramaı 9001111 
Cemal Kösedat isminde önüç 

yaılarında yaramaz. bir çocuk lı· 
zet çiftçi isminde bir bayanın ba· 
tını taı .. ile yaralachtından yakı· 
lıfnmııtır. 

All81W ,... ..... , 
Keleı ottu Bektaı isminde b 

adam, anası Resmiye Söytltıeri 
sopa ile bqından atır snrette ya 
ralamaktan suçl. olarak C. m6d· 
deinmumlitine ie•lim edilmiıtir. 

...... llll•etçl 
Mehmet kır.ı on iki ya~ların· 

dıki Fatma, hizmet etmekte oldO 
tu ev aahibi Nurinin çocutunuo 

kolundaki bileıiti çaldıtı '"zabıta• 
ya fiUyet edUdiQ'inıien hııroetcı 
kız hakkında takibat yıpılmlflır 
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lMERlll - JIPOIY l 
llllllBILECEI MI ? 

Vl,IDE VAZIYET 

G 
inin en mflhim hAdiıesi 
Japonya lyan meclisindeki 
toplanudır. Yeni BafYekil 

Japon politikasını bu toplantıda 
laah etmiftir, Mecliıin toplanbıı 
fevkaladedir. Fakat bııvekilin 
16ylediti natuk f evkalAde biı feY 
ifade etmemektedir. 

Japon Baıvekili ve hariciye 
•nan Çinden, Japon Ameri· 
k.n vaziyetinden ve toptan olı· 
rak uıak ıırk durumundan bah
ıeylemiftir. 

Bazı mahfillere , bakıhrıa, 
Amerika - Tokyo rörüımelerin· 
den m6ıbet bu netice çıkmıya • 
eaktar . 

Çflnkl Amerika Çini feda 
et•ek iıtemiyor. Bu vaziyete ba· 
kalana Tokyo •le Vııirırton anla· 
tımıyacakbr. 

• • • 
Hutıiıer'in ölümfinden sonra 

Viti bir def ı daha poli\ika sahne
linin ön safını tetkil etmektedir. 
Aceba Fransa harbiye na:mı şiın· 

dı itim olıcalt ? Bu sual timdi 
her kafada seyretmektedir. 

••• 
lritanya ile lranın bir mua

hede imzalayacakları haklunda 
li)'lalar çıkmıı iae de bu paktın 
Mahiyeti hakkında bJr feY fUYU 
b.lmamatbr . .. , •• 

a llırı dara• 
( ikinci •ifeden artan ) 

-ı• almak llıumunu hiuetme· 
dtn 400 kilometre me11fe kate
dıhJHr. Yalnız ıu meaeleıi, daimi 
halli ıcap eden bir it olarak ka
lıyor • Mihwer kuvv~leri , kendi 
cephelerine tayyareler ile Girid· 
den ve ltalyadan au ıetirmeti 
lllamlu f6rmlflerdir • lnriliılerin 

•• ltkenderiyeden Marsa Matruha 
kadar uaayan bir ıımendif et-leri 
vardır • Fekat bu hat , müth f 
bombardımanlara hedef olmute 
tur • 

Uçsuz bucaklıı çölde asker· 
ler. ç61 ku•aaun renfinde hAki 
elbıaeler riyiyorlar . ilerlerken 
maynların içine difmemek için 
çok dikkatli davranmak lazımdır. 

Suauzluta allfmak, uzun mlld· 
det yiyecekıiz kalmata katlanmak 
icıp eder. Tankların içinde ta· 
hammiil fersa ııcaklara dayana· 
bilmek için uıun antrönemınlırı 
ilam vardır. Sulh çölde bar
b.den adımlar , mevcudiyetleri•i 
kumlar içinde rizlemete utraıı· 
yorlar. Bunları sesebilmek için 
çok keakin ıöı Mtımı:hr . ,.,..,. 

dl....,. a1ae1ı11• 
pODJaya karp ıiri#lılri. D1CHll 
.. omik ablaka ıibl cllfmlnca 
b•etıeri takviye etmek v~ nor• 
lltal ekonomik mlnueWleFi ye
niden karmut . 

3 - Avrupa harbinin Uzak ler•• yayıı.•na her tirli va· 
lldalarta:•ani olmn • 

Vqiaatoa : 17 ( a. ı. ) -
Japoa --.hhuı Karasu • JapOn 
blylk elçili ile 11&11D bir f6flf· 
-.de bu•maftut . Momura pa-
-..rteei llbeiu ICaı:aıayu hariciye 
....,. Hile tekdim edecektir • 
ÔlreDitditiae ı&e, Kurusu Japon 
llilriciye n•m Toaoya bir rapor 
lhderecek ve bunda Amerika 
le J..-ya aruanda bir anlat ı 
.., ....... IÜÜ t•in ede· 
c:ek. arı blldır~r • 

ıowııaın 11rı 
( Birinci sahifeden artan ) 

batı kıyııtndıki bir çok köylnri 
zaptetmif oldw Bir Sovyet birli· 
ti ilerlemelerine devam etmekte
dir. Düımam •·R.. nokt&1ından 

kaçırmaya muvaffak olanfçetin bir 
hilcumda 600 Alman öldürlllmtlş 
tar. 

Londrı : 17 (a.a) - Mnsko· 
va radyosunun bu sabah verditi 
habere röre • bu son üç ,an için . 
de Volokolansk çevriminde gene· 
ral Volovokotrık kıtaları dört dflı 
mıa taburunu imha ve. 80 kadar 
tank tahrip etmiflerdir. Oç top 
bir çolc mitralyöı ve motosiklet· 
lerle sair malzeme ele ıeçirilmiı· 
tir. Tayyareciler ıoa tefrin ayımn 
ilk oa g8111l içinde yer ve havada 
48 Alman tayyaresi, 481 tank, 
piyade ve cephane taıımalcta olan 
1300 kamyon, 14 benı.in depo.O, 
muhtelif çapta 50 top ıaptetmiı
ler ve 1000 den ziyade asker öl
dürmiflerdir. 

Londrada : 17 (a.a) - Al 
.. uıarm Kerç'e girdili ve bu fe· 
hird.e sokak muharebelerin yepd· 
dıtı haklundaki Alman iddiası 
Londrada teyid edilmemektedir. 
Diter taraftan ötrenildifiaa göre. 
Ruslar, Kaıanidro ve Rostov bol· 
relerinde Alman hOcumlarını geri 
püıkiirtmüılerdir. 

Londra : 17 (ı,a) - Tas a
jansı : bir kaç:a"ıün evvel Alman· 
tarın Katinin böııesinde bflyük 
askeri hazırlıklar yaptıklarını bil· 
diriyordu . Gorüoüfe göre, bu 
bölrede:m&him taarruı batla nak 
üzeredir. .......... ,., .. ... ,........... 

( .... l lacı U7lad• ) 

her pn 11bahten akpmı kadar 
Kııılay merkeıinde bulunmakta
dır. Basla Kızılayu merkezine 
ilk parti olan 10 - 15 bin lira 
yollanacaktır. 

DiR'er taraftan Hava Kuru
muna da ıu yardımlar yapıl· 

llllfltr : 
fOO lira Bekir s.p,.tu ve 

Oia• w•c!f, • W ......_ 
Mlrtit Glrdn. ısoo tira Samoel 
Gilodo, 200 ._ Aptullah Gfllek, 
100 lira Bayan Khime Oaler, 
100 Jera Keresteci Hlaeyın Ça· 
kar, 175 lira laa Şakir Akdofaa, 
15() lira Aıiı Pamukcu. 100 lira 
Mlılii• Çellmeril, 500 lira Al· 
ber Piyap. 

Bir la..,_ın iaerin• 
fDllant/ılar H •• 

latanbalun tamnmıı sabıkalı· 
lırından olup örfi idare komutan· 
htmın karın ile Adanaya ıtlrllen 
Maıtafı otlu Ahmet rfller, yat· 
makta oldutu qiret hanındaki 
Nitdeli bir baıtımn iıerinde pa· 
ra oldutunu ıeıerek ateıler için . 

TORKIYE RaJ.qo• 
ANKARA Radyosu 

Sah 18.11.941 

7 .30 Proıram ve memleket sa · 
al ayan 

7 .33 Müzik : Hafif Program 
(Pi.) 

7 .45 AJANS haberleri 
8.00 Müzik : Senfonik parçalar 

(Pi.) 

8.15 Evin saati 
8.30/ 

8.45 Müzik': Senfonik Parça 
lar Prorramının ikinci 
kısmı (Pi.) 

12.30 Program ve memleket aa 
at ayarı 

12.33 Müzik : Beraber prkılar 

12.45 Ajanı Haberleri 
13.00 Müzik : Şarkı ve Türkü 

ler 

13.30/ 

14.00 Müzik : Knıık Program 
18 00 Program ve memleket ta· 

at ayan 

18.03 Müzik : Radyo salon Or 
keıtrası ( Violonist Necip 
f.ııkın ) 

19.00 Müzik : Fasıl heyeti 

19.30 Memleket Saat Ayara , ve 
Ajans Haberleri 

19.45 Sesbeıt 10 Dakika 

19.55 Müzik : Saz eserleri ve 
oyun havalan 

20. ı 5 Radyo Gazetesi 

20.45 Müzik : Keman Solo'lan 
Sedat Ediz 

21.00 Ziraat Takvimi. 
21.ıo MOlik : Bacb ve Hindelin 

aerlerinden (Pi.) 

21.30 KonUflll8 ( 100 •ne önce 
nasal yqıyorduk ) 

2 ı .45 Müzik : Klasik Türk 
muziti programı Şef: Me 
IUCI Cemli 

2'30 ....... t ... .,.,. • 
ajana haberleri Ziraat , 
Eabam - TabvUAt, Kam 
biyo - Nukut Bonua 
(Fiyat) 

22.45 Müzik : Cuband (Pi ) 

22.SS/ 
23.00 Ymnki propam ve kapa· 

Dil 

de yatakta kıvranmakta olan zo · 
vaUınan lıtlae çullanıp ıJ>Uaları· 
m zorla keaainden abnlftır. 

Bu hadiseden u 6ncede Kay
serli Ahmet ayni hulanın, Ulç 
almek bahaneıiyle paraımın mev· 
cudunu 6freniyer. l,e el koyan 
ıabıta ıuçlulan yaka1ımlfbr. 

................. 

Muza/ J er Lokman 
....... laltalliml ... , ....... ................... 

,. ............ lll•ti ....... . 
.......... 11 .... 11 

- Yegane Hamamıdır -

Erkeklere : Her gün sut S den 11 e kadar 

ve 18 den 24 e kadar 

ı 
ı 

ı 
Kadınlara : Her gün 12 den 18 e kadar 1 

-Hllllmatclv•rında Emn17al llldUrlUll •rkeelnda- ı 

'""""""""""""" """""" ""' 

TORKSOZO 

ÇiFTÇi BIRLIGllDEI: 
Tarla faresi hububabmız'ın 

1 Numaralı düşmanıdır. Ziraat 
idaresi mücadele yapmakdadır. 
Çiftçimiz'in bu mücadeleye yar· 
dım etmesi ve son derece ali· 
ka göstermesi elzemdir. Ziraat 
mücadele idaresinde de bol 
iliç mevcud oldutundan Çiftçi· 
miz'in Ulus parkı lcarŞJS1ndaki, 
Mücadele idaresine müracaat· 
lan ehemmiyetle rica olunur. 

1-3 13615 

Çlf TÇI BIBLIGINBEN : 
Bazı köü Değirmen ve 

dinklerinde Kantar bulundu· 
rulmamaaından dolayı Çiftçi
miz'in tartı noksanından şika
yet etmekte oldukları ve yapı
lan teşebbüsler neticesinde köy 
Değirmenlerinde Kantar bulun·· 
durmalan Değirmenlere teblit 
edilditinden bu usule riayet et
miyen köy Değirmenleri bak· 
kında tekrar şikiyette bulun· 
mak üzere Birlijimize malümat 
vermeleri Ç"ıftçimizden ehem
miyetle rica olunur. 13616 

ilan· 
CEBEUBEREIET MODOEl

UM•ILIGINDEI: 
Muhik bir sebep olmabı· 

zın fazla fiatla makine yatı sat· 
maktan suçlu Osmaniyenio Rı
zaiye mahallesinden Mehmet 
otlu bakkal Dervif Deligifinin 
Aaliye ceza C. Mahkt)mesinde 
yapdank duruşması sonunda 
ıpçu sabit görüldütünden ha· I 
reketine uyan milli korunma ka· 
nununun 11259 uncu maddeleri
ne röre yirmi beş lira atır pa· ... .....l.jıiliii ~ 
bir d•Nmmn bpablmla-
ama ve Yatuı müaclenine karar 
verilmif oldutu ilin olunur. 

13614 

ZA Yl - 9'rl aeneeiade A· 
dana Kıı Muallim mektebinin 3 
inci 11nıfıadan aidatım tudikna· 
memi kaybettim. Yeniıini alaca
tımdan eıkiıinin hflkmfl olmadı· 
tını illn edesim . 13618 

Mirzaçelebi maballeıinden 
Nadire Klmil 

..,., u 
10-10-935 tarih ve 130619-

2220 numarab 47 lira 21 kurqluk 
Huauıl Muhasebe makbuzunu kay· 
bettim. Yenisini alacatamdan blk· 
mi olmadıtım ilin ederim.13619 

Ali Kılafotlu 

Seyhan 

~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-• • ! Geçen ay dökmeci Mükremin Çelikdökerin i • • i Sevgili kedisi Mestana ! 
• • ! 11,181 Ura azudıru i • • 
• • ! ALTUN OLUK i 
• • • • 
• • ! Bu ay da en büyük ikramiye olan i • • ! 20,000 Lirayı 1 
. o • ! •manlı Banlıuı altında laalıcının yanında falı11111 i 
! Faraf Dil6er ,,. ortafmo lıaaanıladı. ı 

! Ayrıca ismini vermiyen bir zat yine AL TUN OLUK'tan i 
265922 Numarah biletle 5000 ve 166871 Numarala biletle Sarı· t 
yakup 23 Numarada Ömer ve 363228 Numarab biletle Kale J 
kap111nda K6r Ahmet D<>tan 2000 er lira kazandılar i 

BILETLERlllZI MUTLAll il TUi OLUIT ll AUNIZ. i r······ ....................................... -; 
! llslllllaa ... eller. ! 
• • i AL TUN OLUK Mersin ve Tarauıta ıubeler ıçmttbr. i 
i 2-3 i . . 
~ .. ·-·-·-·-·-·-·- -·-·-·-·-· .. -·~ ... ,. • .,, .•. ., •••••••• t 

~BOBT08-------

Hüseyin Rifat Evirgen 
......... d .... ......... 

UA YENE S~ATLERI Sabah : 6-9. Öğle : 12-ı~. 

Alqam 17 den sonra yeni tafındıit Abidin Paşa caddesi 
Şekerci Turan apartmanı 114 numarolu d~e : 

1 
(Hergün baatalanm kabul eder - Fakirlerden para 

alınmaz) 8-10 13591 

...... ı .......... 
• • 

Muhammen bedeli 1102.50 lira olan Konya talebe pa..
Iİyonu talebeleri için yalınız kumaşlan idarece verilmek iizenl 
80 tabm elbise, 41 palto ve 78 pijamanın maa harç dikimi 
açık ebiltmeye çıkarılmlfbr. Eksiltme 3-12-941 çarpmba ri
nü saat 10 da Adanada lıletme Müdürlutü binaaında t~ 
nacak komiayonca yapdacaktır. Muvakkat teminat 16S.38 li
radır. Şartname ve mukavele projeleri Konya, Meraın Gar 
Şefliklerine, komi.tyonumuza ve Konya talebe panıiyonu Mü
dürlütüne müraca~tla bedelsiz olarak görülür. isteklilerin 94t 
yılı Ticaret Odaaı vesikası, nüfus cüJdanı, kanuni ilcimetaih 
veıikası ve bu işteki ehliyetlerini rösterir vesikalarile birlikt• 
muayyen günde müracaatlan lizımtlır. 

13617 18 - 23 - 27 - 1 

1 LAN 
Defterdarhğından . 

Mükellefin adı ve soyadı Mahallesi Müfred.t D. Sua Taallik eltili sene ParLC.Verfili YekGa 

Refit otlu Naip Aktay 
Hayri otlu Durdu 
Oaler oflu Kuyumcu Halim 
Cemal otla Ahmet 
Mehmet pttu Hüseyin 
Recep otJu Kara Mehmet 
Mustafa otla Abuzar. 
Natar oflu Mayer 
YUDuı > Muhittin 
322 Dı lu Cumer 
Muataıa otJu HüaeyiQ 

> > Maun 
Mehmet » Ahmet 
Hıaan kııı Hayriye 
o .... lcw Melahat 
Hiiseyin otlu Ali Dündar 
Ali ottu Kesul Çelik 

Kuru K6prl 
Hurmab 
lstikW 
Hanedan 
Adana Şehir 
> > 
> > 
> > 
> > 
» > 

> , 

Ali Dede 
> > 
> , 

K. K6prii 
S. Y9kup 

numaruı. Lira K. Lira K. 

81 
84 

126 
275 
540 
706 
771 
807 
833 
838 
843 
881 

1'20 
1341 
1419 
1579 
2682 

• 
> 

• 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

1 
4 

15 
40 
30 

= 15 
1 
1 

26 
36 
1 
1 
ı 

t 

00 
00 
80 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

1 00 
4 00 

80 
00 
GD 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

15 .., 
30 
10 
50 
ıs 

l 
1 

26 
36 

1 
ı 
1 
1 

80 233 

Yukanda yazalı (17) Mlkellefia ~ AtlrUleri meçhul bulımdutundan isimleri llil•nda müfre-. 
dab pterilen 233 lira 80 kCll'Uf para D8M11 hortla,_ ilin tarihinden itibaren 15 fil• iMfiacla Maliye 
T •hlil Ş.bai Veaaaiae tullmi lllumia tebMt ')Whae kaim olmak izse Ceza UHHl Mahkemelen kaauaaa 
141 iaci MaclcleliDe teVfikaD illDe8 tebUt olunur. 13617 



Sayfa 4 TORKSôZO 
~ 

- · ---- -

' I 

BOR SA 1 

PAMUK - HUBUBAT 
-- c.::r--R. C. A. • 

1 KiLO FIATI I 
CINSı En az En çok 

__ K. S. _ K. S. : 
,_ ----- -~ı 

' Koza 1 13,00 15.00 , 

BRODWAY Klevland Ç. ' 00,00 ı 

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

Klevland l 69,00 70,00 
Klevland JI -64~50 68,00 
M. ParlaAı sa.oo - s8:SO 
P. Temizi 00,00 55,00 

ı ı Kapamalı 
,, Y. Çiğ-idi 05,00 

K. Çiğidi 6,75-
1 Susam -49,00 
Buğday yerli 8,43 ~.75 
Arpa 6,63 6,75 
Yulaf - 7.43- 7,50 

,;c--c : 
- --
17 - 11 - 1941 

1 

KAMBiYO VE BORSA 
' 1 ı bankasından alınmııtır. 

~ --

--- - -"'! Frank} Fransız 
Frank) İsviçre s.w-, Sterlin) ingiliz 
Dolar) Amerikan 129 1925 -- - -- - ~ ... · 

Tiril Bava Kara· 
mandan: 

1 

mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi REMO 

Kurumumuza muvakkat 
surette çalışacak 2 gence 
ihtiyaç vardır. isteklilerin a
cele müraçaatları. 

13611 2 - 2 

ABIDiHPAŞA CADDESi NO · 42 - TELGRAf: REMO ADANA - TElEfON: 110 
Nlbetçl eczane 

fUAT ECZAHAHESI 
Yeni postane Yanmda 

,----------- 1 

TORllYE CUMHURIYETI 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

S•mayeai: 100.000JJOO TarA ı;,.., 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az SO lirasa bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

qatıdaki plana a-öre ikrlllDiye dat•lacakhr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 " 

' •• 250 .. 1000 ., 
40 " 100 .. 4000 " 100 " so .. sooo .. 

120 .. 40 .. 4800 .. 
160 

" 
20 .. 3200 .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüıde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
Matt ve 1 l Huiran tarilı lerind~ ç'!kilec'!ktir. .__ ________________________________________ ___ 

ZiRAAT MEKTEBİ MODORlOGONDEN: 
75 takım harici elbise diktirilecektir . isteklilerin şeraiti 

anlamak üzere mektebe müracatları ve ihale günü olan ikinci 
Teşrinin 24 üncü\ Pazartesi günü Hükumet konağıııda Ziraat 
müdiriyeti oda11nda toplanacak olan mübayaa komisyonuna 
dipozit akçalariyle müracatları . 8-13-18-22 13584 ---
:-"""""""""""""""""""""""": 
1 AKA GÜNDÜZ'ün 1 
ı ı 
ı ı 

1 Türk Duygusu I 
ı 1 1 Yeni Çıktı 1 
f 71 IDJBUI ~ f 
ı~""""""""""""""""" .... """""ı 

SEYHAN HUSUSi MUHASEBE MOOORlOGOIOEN : 
1 - Aşağıda evsafı yazılı gayri menkul ikinciteşrinin 

27 inci perşembe günü saat 11 de Vi 1iyet Daimi Encüme
nindn açık artırma ile satılacalıı.tır, 

2 - Şartname bura ve Osmaniye hususi muhasebe 
kalemlerinde görülebilir. 15 • 18. 21 - 24 13608. 

Beher dekarının 
Mahallesi Mevkii · mnhammen bedeli Dekarı 

------------------------------------------------Osmaniye • Rızaiya Dikilitaş 30 28 

.. 

18 ikinci Te_şrin 1941 

i LAN 
ERKEK öGRETMEN OKUlU MODORlOGONOEN : 

Miktarı 

Ginsi Metresi Takdir No Bedeli TeminatıY.7,5 

-----------------------------------------------Lacivert kumaş 350 725-821 700 184 Lira 

· 1 - Adana Ôğretmen Okulu talebesi ihtiyacı için yukan· 
da cins ve miktarı yazılı kumaş 4/ J 1 1941 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 19/1111941 tarihinde Çarşamba günü saat 14 
te Maarif Müdürlütünde toplanacak komisyonda yapılcacaktır. 

3 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddeleri muci· 
bince gerekli vesaik ve % 1.5 teminatlariyle birlikte ihale günü 
komisyona müracaatları. 4-11-14-18 13562 

SEYHAN HUSUSi MUHASEBE MOOORlOGONDEN : 
1 - Aşağıda evsafı yazılı gayri menkulün 6 ayhlc 

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

günü 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 Numarasa 
5S Seyhan mektebi 

altı 

dükkan 

ADANA ZİRAAT MEKTEBİ MODORLOGONOEH · 
Mektebin portakal mandarin ve sair meyve eri 10-11-931 

pazart~si günü müzayedesi talip zuhur etmediğinden yapıla· 
mamıştır. 

Mezkur müzayede 20 - 1 1 - 94 l perşenbe ıününe 
bırakılmıştır . Şartları öğrenmek isteyenlerin mektep müdür-
lüğüne müracaatları . 13596 12-15-18 

~XAAA&W*AWA#AAAA#AUMAWW*fi*~ 

! N E Z L E . J 
il Kırıklık,Baı, 1 
n Diş ve adete M 
n ağrıları 1 
il En seri ve en kati şe· R 
it kilde yalnız kqe • 

Ü GRIPIN ! • • = ile geçer : 
M Havalann serinlcditi buR 
Si günlerde alacatamı ilk il 
R H 
M tedbir evinime birkaç GRıP.N bulundunaak olmalıdır. il 

Kll\bi_~bozmadan,"'mide ve böbrekleri n 
yormadan ıstırapları dindirir. M 

Lüzumunda ııünde 3 adet alın>r. Taklitlerinden sakınınıı ve a 
her yerde puUu kutularını ısrarla isteyiniz. j 

lf&WWWA#*#AAA**AWA*A*W*A*** . 
·~~,.,.._,.~~ 

MÜTEHASSIS 

Dr·. Ekrem Baltacı 
llASTALARIHI lllR 60N MUSTAf A Rif l TECZIHAIESl 

l ... OnouoEll MUAYENEHHESİIDE Dil EIB 
L.::::. 

ı 

D8H98llb 
.......... 

Sene//fi ... 1400 Kr. 
1 Agblı . . . 125 • 

lllntar için idareye 
ı mUracaat etm•lldlr 
~ 

~ ...... " .... 
TÜHKSÖZÜ 

SaJı4, oe B01mulaarriri 
FERiD CELAL GDYEN 

Umumf Ne~iga1 llaılilrD 
MACiD G0çL0 

Bosddıtı 1•r : TORKSOZO Motboosı 


