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------------------------------------ ı Japonya'da i SUMERBANK 
Korunma 

ı ı 

ı harbe tam i Kanununun 
• PROGRAMI 

tatbikinde hassasiyet 1 bir hazirlık ! 
: ı 

Ankara : (R G.)- Japonyarla 
Başvekil altmış valiyi toplantıya 
çağırmış ve harp hazırlıkları göz · 
den geçirilmiştir. Anlaşıldığına 

göre, Japonya tam bir harp ha· 

Halk ihtiyaçları için 
imalat arttırılacak 'VEKALET B1JT0N M'ODDEIUMUMILIKLERDEN 

Mt)'STACELEN BiRER RAPOR iSTEDi 
Ankara : 24 (Türksözü Muha· 

birinden) - Sümetbank Umum 
müdürlüğü 94 l senesi imalat prog-

ramlarını hazırlamıya başlamıştır. 
Sümerbank rrabrikaları müdürleri 
birkaç gündenberi bu programın 
esaslarjyJe meşgul olmakta ve şim· 
diye kadar yapılan tecrübeleı den 
istifade ederek, önümüzdeki sene 
istihsalatını daha verimli bir hale 
sokmak için teknik bazı tedbirleri 
tayin ve tesbit etmektedirler. 

zırlığı yapmış bulunuyor. ----

A 
nknra : 2,1 ( Türksözii ı -
ınuhahirinden ) - Ôğreıı· .-., _______ ...,. ______ ...;;.;...;;.;~~--. .... ....-..-..;.;::=::;;:=====;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;..,.;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;m-.-.....,.....,_... ____ ~----

" diğime göre , Adliye Ve
killiği , milli korunma kanununun 
şümulüne giren suçlar hakkında 
cümhuriyet müddeiumumiliklerin· 
den baıı malumat istemiştir . Ve 
kitliğ"in bu lıususta yaptığı tamimi 
aynen yazlyoruz : 

l - Bu sene . iptidasından 
teşrinievvel ~ayesine kadar millf 
korunma kanununun şümulüne gi
ren işlerin miktarını , 

2 - Bu suçların hangi tarih· 
lt>rde işlendiklerini , 

3 - Takihnt icrasına mahal 
olmadığına karar verilenler hak. 
kında bu kararların tarihlerini , 

4 - Takip edilenler hakkın

da takibat tarihlerin , yani hu iş· 
terin hangi tarihlerde mahkemele
re intikal elliklerini , 

5 - Bunlardan ne miktarının 
hükme iktiran ederek katileşlikle· 
rini · ve hükın~ iktiran ettikleri ve 

· katileşlikleri tarihleri , 
6 -- Ne miktannm derdest 

b ulunduğ'unu , 
7 - Beraetle nelkelenmjş 

ôlanlarda delillerin f ikdanı veya 
hadisenin suç teşkil etmemesi gi· 
bi sebeplerden hangisine istinat 
etmekte olduğ-unu , 

· B - Sürgün cezası hükme
dilmiş olan hallerde sürgün ma
hallini ; gösterir mülhakat ve mer 
kez işleri ayn ayrı olmak üzere 
tanı.im edilecek birer nüsha cetve 
Jin gönderilmesi , 

: Fiyat mürakabe komisyonla
nnca hıµ;arlanan işlerin ne kadar 
~üddet ıarfmda hazırlanarak Cüm· 
huriye:! müddeiumumili~·ine tevdi 
edildiklerinin anla$ılması için bu 
suqlarıo işlendi\.leri rnrlhlerle adli
y~ye .tevdi edildikleri tarihle~ na
ıar.a alınarak bu hususta mutalea 
be.y(lnı ye . -; gene fiyat mlitakabe 
komisyonl11rmdao adliyece istenilen 
malClmatın mutat olarak ne kadar 
ıa.man ıatfın'da verilmekte bulnn
dütunun ve bu cevaplarda gecik· 
melet · vukua gelmekte ise bunun 

_ eı (Gerlst 3 Uncll sayfada) 

.Kozanda zeııeıe 

Rostof önünde 
Nazi bozgunu 

Moskova : 2•1 ( il . a . ) - Dün 
geceki Sovyet lehlii!i : Biitiin 
cephede muharebeler devam et
mi.: bilhassa Klin Vololcolansk , 
Tula ve Rostof hölgelerinde şid· 
defli çnrpışmalnr olmuştur . 10 
Alman tayyııresi diışiirülmü.5 , 
rlört Suvyet tan aresi k eybolmuş 
tur. 

Solneçogorski 
iŞgal edildi 
BerJin : 24 (a. a.) - Berline 

Lokol geıetesi, Rostofun mevkH
ni şöyle anlatıvor : Rostof ce
cuptaJKafkasya}1a, doğudan Vol
gaya gönderen noktadır. Rostof 
ayni zamanda Doneç.,topraklaım, 
Doneçle Volga ara•ındalcı çevre 
lerde ba~lamaktadır. Bolşevıkle · 
rin burada .. uğradıldarı heıimetin 
neticesinin yakında hissedileceği 
şimdirien söylenebilir. 

Fabrikaların faaliyeti hakkında 
verilen mıı !Uma ta göre istihsalAt 
bu sene, dünya vaziyetinin göster
diği fevkaladeliklere rağmen, ge
çen senelere nisbetle daha fazla
dır. En son alınacak bazı tedbir
lerle istihsalatın daha çok olma
sına gayret edilecektir. 

Moskova : 24 ( a. a. )- Mos
kova radyosu Rostofun (batı~ında 
bir tank tümeni ile bır hasusi 
kıta tümeninin bozguna uğratıl· 
dığını bildirmiştir. Sovyet ordusu 
düşmanı dün gece 37 millik bir 
genişlik üzerinde takibetmiştir . 
Almanlar 7000 den fazla ~ ölü bı -

Helsiı,ki : 24 (a. a) - fın 
Moskova şelırinden:bir gön1mi~ tebliği : Hangil cebhesinde ve 

Darlan - Göring 
konuşmalan mı ? 

raftan Ruslar lngiliı. ve Amerikan duklerı iklıme dayanabilecekler Kareli berzahında düşman şid· Londra : 24 (a.a) _ Daily-
lıarp malıenıtsinin gittikçe orta midir ? Şimal ve merkez kesim- detli faaliyette bulunmuştur. Do- Mail'in Madrid'dcki muhabiri ta-
bir tempo ile gelmekte olduğunu terinde so~uk sıfırın altında 40 - itı cebhesinde)"şiddctli muhare- ı afından verilen şu haber, ihfi. 
biliyorlnr. Libyadaki Britanya ta 45 dereceyi bulmaktadır . beler lehimize netice vermiıtir. yatla kayda layıktır: weygand , 

rakmıl(lardır. arruzu tam vak.tında: başlamıştır. k . d Şimale.le düşmanın zayıf kuvvet· Antibes'de gfü.altı hapsindedir. 
v Son i i veya üç sene içın e · 

Ku l bı"«cf .• ') ı ( a. 1l· 2- Cep· Gerçekttn bu taarrnz: Ruslaı ın lerle yaptıg(hücumlar püskürtül· emri altındaki subaylardan dört 
J " ~"j Sovvet ordusu askerleri sıfırın 

lıenl·n şı·mal Balı ve "'enun'1<ı· itimadını arfüracak mahiyettedir. J müılür. Düımaoın hava faatiyeıti Albay da tevkif edilerek Vals'a 
"- , , 6ltında 5 derece~·e tahammnı et- L- ti .11 't ~• am il t 

h Almanlar işgal edilen yerlerde J ıuava şar arının muHı uım .ası yo anmış ır. 
~ımlarında Sov) et müdaraa at- meğe alııtmlm11lardır. Yum ka- yüı.üoden hemen hemen tam bir H b d R b t C 
lflrlnl delmek 1'çı"n }'apılan Alman lıa!lcııı ojt•ilecek bir şey olup ol- R 1 a er e , a a ve ezayir· 

o•J } ak talimi yapan ıenç us ar tt f ı i'r t d ı ı h" d hamlelerine ra}imeıı Sovyetler ha - ma<lığınatbakmaksızın[k1~1ık;etbi- sure c ece u.ramış lr. e weyganr e ın c nümayi.,ler 
r~katın neticesine hala büyük bir selerini topluyorlar.:Son günlerde cephflye gönderilmemişlerdir.Bun- Tokyo 24 (a. a.) - Japon yapıldığı ilave edilmektedir. 
itimat beslemektedir . Durumun Almanlar tarafından~: esir edilen lar kışın hücum müfrezelerinde büyük clçiliii memurlarile birlik- Bazı gazeteler yakında bir 

· 1 Rus aslcerleri ııoyulmu«lardır. Al- hizmet etmek iizere talim ettiril· te Moskovayı terkeden Tokyo Petain - Darlan - Hitler _ Gö. bir ay evvelki kadar geı gın o - ., 
nıadığı sanılmaktadır . Diğer ta· manlar Acaba Rusların alışkın ol- mişlerdir • <Gerlsl 3 üncü S&J·tada.l ring IT'ül!katı vukubulacağı hak· 

kında bir Amerika kayna~ından 
__ v_e_r_il_en_:_ı_ay_i_ .. y_ı_k_a_y_d_ed_i_y_o_rı_a_r ._ 

ı ........................ ı 
Ekmek Çeşnisi 1 Lı•YADA 1 Askeri Vaziyet 
Değiştiriliyor i MIHVERCllERDEH i ı·b d .-.

1
-· 

1 15,000 HIR AUHDI 1 1 ya an o eye 
Aym 27 si~den itibaren yeni bir 1 GAMBUTUN ZAPT/ ı hedefler var 
formlifün tatbikine başlanacak taatıK~~~~:d~ (Ga::b~ :.~~~ ~;: 

Anara : 24 ( Türksözü muhabirindt!n ) - Koordinasyon he
yeti ekmek çe~nislnin de4işlirilmesi hakkındaki kararını defiştiren ye 
ni bir karar almıştır. 

Yeni karara göre Ticaret Vekilliğince gerekli görülen va!ilik· 
/erde , yabancı maddesi çıkarılmış yüz kilo saf buğdaydan 94 - 96 
kilo un alınacak şekilde imal edilen unlarla bu unlardan yapılacak 
ekmekler çolalizlacaklır. 

ırat etmiftir. iKi TABArlN ESAS KUVVETi - • 

YENi PARTi M~fETTl~iMiZ Kozan : 2~ (Tüıksözü mulıa· 
biriııôan) - - Bugün saat 19,26 da 
şimalden cenuba üç saniye de
vam eden orta şiddetli bir yer 

k Bu yeni kaıar 27 birinci teşrin 1941 tarihinden itibaren .lJÜ · 
sariıntıaı olmuştur. HaHr yo ·· 

Kahire : 24 (a. a.) - Lib· 
yadaki hareketi idare etmelı.te 
olan general Koninghan matbua
ta, Mihverin bir an evvel Yuna· 
nistan ve ltalyadan:Libyaya tak· 
viye kltaatı getirmeye çalıştığını 

söylemiştir. General donanmanın: 
tetikde bulunduğunun ve logiliı 

Şerellne verilen 
zlyalet 

Şimali .Afrikada başlayan ln
gilız taarruzu devam ediyor. Ma· 
amafıh dün bu hususta az malü· 
mat gelmiştir. Alınan haberlerden 
Tobruk'taki İngiliz kuvvetlerinin 
de harekete geçtikleri ve bir te
peyi f".Je geçirdikleri anlaşılmak· 
tadır. Bu suretle lngilizletin. iki 
cenahtan bir çevirme hareketi 
yaparak Mihver kuvvetlerini çen· 
ber içine almak istedikleri tabak· 
kuk ediyor. 

rı'irlilğe girecektir. ___________________ _ 
~tu~r~·---;__---~--~~------~~~~~~- (Gerisi 3 üncü sayfada) 

Kaymakamlarımıza 
bir kurs açıhyor 

Büyük Millet 
Meclisimizde 

Ankara : 24 (a. a.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün toplanarak, 
Büyük Millet Meclisi 1941 yılı ha
ziran, tein mu uz 3.} lan hesabına 

ait mazbata ittila peyda etmiş 

ve Ankara şehri imar mlidilrlüğü 
1938 hesap katisine ait mazbata. 
yı kabul eylemiıtir. Meçlis bun
dan .sonra posta kanununa mü· 

( 'Cerlıi ikinci sahifede) 

Ankara : 24 (Türksözü mu· 
habirin<len _ Bulundukları yer· 
!erde hükumetin en büyük me· 
murları olmaları dolayısiyle kay· 
makamların kabiliyet. bilgi ve 
karekter bakımından ~usu.~i. iti~a 
ile yetişmeleri gerekil. gorülm~~ 

Jıunun için şchrımlıde bıı ve . k 
kaymakamlar kursu açılması a· 
rarlaştırılmıştı. .. 

Haber aldı~ımıı.a gore kurs 

1 birincikanun 1941 tarihinde 
derslere başlıyacaktır. Kursları, 
idareye Siyasal Bi.t~ile.r Okulu . 
Müdiirü B. Emin E.rışırgıl memur 

edilmiıtıı. 

lngi/iz piyade kııuc·~tleri Af rika:cepheslndc slperlerd~ 

Evelisi gün şehrimize geldi
~ini ve büyük sevgi tezahüriyle 
karşılanmış olduğunu yazdığımız 

yeni Parti Müfettişimiz B. Halid 
Onaran şerefine dün akşam Milli 
Mensucat ·sahiplerinden B. Musta· 
fa Özgür tarafından bir ziyafet 
verilmiştir:. 

Ziyafette Vilayet , Parti \'e 
Matbuat erkanı hazır bulunmuş· 
tur . B. Mustafa Özgürün bu top
lantısı hayırperverlik tezahütleri
ne de vesile olmuş ve yemekte 
hazır bulunan Fabrikalor B. Gilo· 
do oğlunun nişan töreni masrah 
olarak 1000 lirayı Maarif Cemiye· 
tine teberru etmiştir . Bunun üze
rine ev sahibi B. Mustafa Özgür 
ve Fabrikatorlarımızdan B. Hacı 
Ömer de ayni cemiyete verilmek 
üzere beşeryüz lira teberru etmiş
lerdir • 

lki tarafıu esas kuvvetleri 
henüı harbe tutuşmamı~lardır. 
Bunların arasında bazı çarpııma
lar olu}'Or. İngiliz gazetelerinin 
başlanılan hareketin ehemmiye
tinden bahsederken çetin çarpış
malar olaca~ını, düomaoın elinde 
kuvvetli silahla ve malzeme bu. 
lunduğunu kaydediyoı lar. Londra 
radyosu da ayni miltelaayı bil
dirmekte ve bu defa İngilizlerin 
karşısında yalnız ltalyanlar de2-il 
tecrübe görmüı Almanlar da bu
lunduA-unu söylemektedir. 

lngilizlerio bu yeni taanuza 
verdikleri ehemmiyet ga~eteletdc 
çıkan makalelerden anlaşılıyor, 

CQerltı 3 Uncü autaılal 



TORKSOZO 
!222 - 2 j r. ... 

~ .. 

Müttefikler ne zam·an 
büyük taaruza geçecek? 

ll~:l:lltDliH 
Toprak Kanunu 

Bu taarruz nerelerden ve nasıl yapılabilir ? 
Aldığımı7 mRlfımata göre Ziraat Vekaleti toprak kanunu. 15J•İ· 

hasının esasları üzerind"ki çalışmalarına devam etmektedir. 

........................... . . ........................... : 
1ıg:li Vekalet müm~ssillerinden mürekkep hir komisyon proje· 

de son ôeğişiklikleri teshit etmek için toplanmaktadır. Komisyon 
pa7.artesi günü ele toplanarak çalışmalrmna devam edecektir. 

ı 
ı tnglıterenln Vaşington b8ylk elçisi Lord Balllaks nutukla· J 
i rından birisinde , geçen harpte M8tteıı~ıerln en tiflyük bata· ı 
ı sının Berlln lzerlne y&rflmemeıerı olduğuna söylemiş ve bu i 
i defa lagllterenin Almanları bizzat Alınanyada mağlip etmete : 
f karar vermiş balanda(tana llAve eylemiştir . lngllizler Avru· i 
ı paya nasıl ayak basacaklardır ? • ! 
ı • 
................................ " IMA GE ,, .. ..,. ..... ....................... : 

Adındakı' Fransızca Mısır mecmuasından : 1 

1 

A 
frika müstesna olmak üıere, 
şimdiye kadar daima müda-

. faada kalan lngiliı imparator
luku gece, güodüı taarruz sırası
nın kendisine gelmesini temin e· 
decek şekilde kuvvetlenmeğe ça
lışmaktadır . 

lngiliz mütehassısları bü} ük 
bir sı r içinde bu müstakbel taar· 
ruzun planlarını hazırlıyorlar . in· 
giliz büyük Genel Kurmayı ve 
harp kııbinesinden başka kimsenin 
bu planlardan habeıdar olmadı~ı 
ıüphesizdir . 

Bununla beraber haritayı göz
den geçirmek ve bir takım ihti· 
mailer serdetmek de her halde 
mt:mnQ değildir. 

Almanyaya hir taa rruzdan 
bahsedildi~i zaman akla gelen 
klas;k yol, öteden beti düşünülen 

Fransa ve Hollanda yoludur . Bu 
<_lü4ünce haksız de~ildir. Çünkü, 
t arih boyunca lngilterenin Konti
nan üzerine yürüyü~leri ht>p bu 
yoldan olmuştur. \ 

Bu takdirde derhal akla şu 

sual gelir : logilizler bugün Al· 1 
manların elinde bulunan hıı liman-
ları almak için nnsıl hareket ede- • 

ceklerdir ? 

bakmak böyle bir teşebübüsün 
hiç de imkanc;ız olmadığını gös
termeğe kafidir : 

« E~er Almanya kuvvetlerini 
muhtelif cephelerden üzerine da
ğıtırsa muıaffer olmasına imkan 
yoktur . ·• 

Halbuki B. Hitler bu hatayı 

bizzat işlemiştir . Bizzat Avrupa 
kıtası üzerinde münakale hatlarını 

o kadar uzatmışhr ki , Rusyadan, 
ispanyaya kadar olan bir yerde 
kendısini müdafaa için zaruı i ola
rak kuvvetlerini dağıtmağa mec
bur olmuştur . Binaenaleyh Al 
manyanın müstevli lngiliz kıtaları
na karşı her noktada ayni muka
vemeti göstermesine arlık imkan 
kalmamıştır . ( Yelpaze ) şeklinde 
bir deniz taarruzu ne kadar kolay 
bir iş olmıyacaksa , Almanyanın 

bu topraklar lizeı indeki müdafaa· 
sı da o kadar kolay bir iş olmı
yacaktır . 

.. Burada diğer h.ir nazariye da
ha vardır : Farzedelim ki , Avru· 
pa sahillerinden her hangisine çı
kacak bir lngiliz ihraç hareketi 
muvaffak olmamıştır . Bununla 
beraber böyle bir hareketin büyük 
bir faydası olacaktır . Çünkü bir 
çok Clcfalar t~krar · edilecek bu 
çeşit hareketlerle düşman yeni 
bir taarruzun hangi noktadan ge· 

lngiliz Genel Kurmayı , Fran· · 
aız sahilleri üzerinde birkaç nokta 
seçtikten sonra evvela h .. va üs· 
tünlüğünü temin için dalgalar ha· 
!inde hava kuvvetleri ıevlcedecck· 
tir . Bundan sonra donanmanın 

büyük çaptaki kudretli topları

nın himayeiinde giizide piyade 
kıta ları ihraç edcbılir . Bu suretle 
Lir [ Köptü başı ] temin edildik
ten sonra, derhal ist tniJen istika· 
mette ilerl~mek üzere zırhlı flT· 
kal ar ıevkediıir. 

t leceği hakkında tamamiyle karar
sız bırakılır . Halbuki taarruzun 
ne tar&ftan geleceğini bilmeyen 
ve daima bu endişe içinde bulu· 
nan bir kumandanlık bir müddet 
sonra sinirlerinin kontrolünü kay
htder : Ve binaenaleyh tesirsiz 
tedbirler almağa mecbur kalu . 

lstil4 limanları olmak üzere 
~u l•manlar seçilebilir : Brest , 
Şerburg , H1tvr , Kale , Ostand , 
Hamburg, Dönkerk, Emden, ayni 
zamanda Atlantık ve Şimal Deni 
zinden harekete geçmek ve Mano 
denizi ile Kiel kanalına hakim 
olmak, birçok noktalardan sürpriz 
feklindc taarruzlar yapmak iU· ı 
rctiyle lngiliılcr pek8.14 bu işte mu· 
vaff ak olabilir. Ve Alman kıta
larını bizzat Alman topraklarında 
mağlUp edebilirler. 

BU TAARRUZUN AVANTAJ 
YE MAHZURLERI : 

ITAl VAYA iHRAÇ 

~ 
öyle· :bir ihtimalin b~ün 
için tahakkukunu düşün· 

mek güçtür • Fakat ikinci 

bir ihtiıpalin tahakkukunu düşün

mek için bizı bugün mnnedecek 
hiç bir şe-y yoktur : 

ltalya yolu ile Almanyaya ta
arruz • 

Bazı kimseler yakın bir 1a· 

veren f ogiltercnin ltalyan yarım 
adasına ihraç hareketinde bulun· 
ması. Bugün bu iş biraz güç gö· 
rünmektedir . Fakat , ikinci bir 
tarant veya matabandan sonra 
böyle bir teşebbüs biiyük bir im· 
kan dahiline girebilir . 

ltalyan donanması lamamiyle 
harp dışı edildikten sonra biiyük 
bir Jngiliz ilır.?ç hareketine mani 
olacak hiç bir şey yoktur . Ru 
suretle İtalyan yarım adasına ayak 
b~stıktan sonra ltalyayı işgal ve 
Brennerden geçerek Avusturyaya 
yürümek hiç de fevkalade tehli
keli bir teşe-bbüs sayılamaz . 

lyice hazırlanmış havadan ve 
denizden kuvvetli ve iistiin bir 

' şekilde himaye edilmiş büyük bir 
lngili~ ordusunun bu işi başarma
sı · akıl &lmıyıtcak bir şey de
~ildir . 

Fakat üçiincii bir ihtimal da-
ha var~ır : Hitlerin bir gün Tür
kiyeye taarruz etmesi bu takdirde 
Hitler yeni bir cephe daha açmış 
olacakbı· . Bu cephe Hitlerin Rus· 
yada cereyan cdı::n mi.ithiş mu
harebelerde bir hayli hırpalanmış 

· olan asker ve malzemesinin tamcı· 
miyle bilkin bır hale gelmesini 
intaç edeceği ·~rföi , Alman ordu
sunun TürkJeri rnaglüp edebilece· 
ğine ·qair ortada hiç bir delil 
de yoktnr . Binaenaleyh bu su· 
retle Türkiye harbe girdiği ' !ak· 
dird~ General Veyvelin Balkanlar
da Almanlara taarruza -geçmesi 
ve yeni bir cephe kurması müm
kün olacaktır . 

Filhakika bütün bunlar henüz 
birer faraziye ve ihtimal halinde 
meselelerdir . Faknl , hiç biı· · za~ 
man imkansız ve tahakkuku gay
rikabil _işler de~ildir . 

Kadlrlltle Parti 
ocak konıreıerl 
Kadirli : 24 (Türksöı.ü muha

birinden ) - Her sene olduğu ı 
gibi bu sene de Parfı ocak ve ' 
Nahiye kongreleri kazamiırla ni • 
hayete ermiştir. 

Kazıımı7. reis ve idare h~yeti 
üyeleri h~rİ1en hemen bütün ocak 1 
ve Nahiyelere giderek halkın dert·: 
!erini dinlemişler ve icap edea \. 1 

zahatı vermişlerdir. Yakında karn 
kongresi de yapılmak üzere ha11r
lıklara başlanmıştır. 

manda ltalyanın teslim olacağını 
düşünmektedirler . Böyle düşünen
lerin hükümlerinde biraz acele et
tikleri şüphesizdir . Biz böyle bir 
ihtimali bir tarafa bırakarak daha 
mantıki saydığımız 1htimali müta- -
Jea etmeyi münasip buluyoruz . 1 

vuayetimizde 
sıhhi durum 
Seyhan mıntııkusına bnğlı şe 

lıir, kasaba ve kiiylerimi/Cle nor· 
mal hadlerden farklı ölüm fazla· 
lığı veya doğum a1Jığı gıbı nlifu· 
sumuzun :çoğftlması aleyhine vu
kua gelebilecek hadiseleri "aktin
de önlemek \ e lroıu} ucu , ted · 
birlerle irnlesine çalışarak nüfusun 
tabii bir nisbet dıı.hilinde seneden 
seneye inkişafını temin ve ida · 

me etmek üzere Dahiliye veka· 
lctince ehemmiyetle takip edilmiş 
bulunan nufus hareketlerinin vila
yetimize ait 1940 yılı istatistikleri 
tedkik erlilmiş ve memnuniyd ve 
rici' bir şeki!cle göıüımüştür. 

B. HARUN ONUK 

Mıntakamız çeltik mütehassısı 

Hanın Onuk Osmaniyedeki tet 
kikleıini bitirerek avdt:t etmişler 
dir. 

Çeltık mütehassısımız Ziraat 
Vekaletinin emirleriyle Diyarba· 
kıra gidip oradaki yeni sene mah· 
sulünün durumunu tetkikle lazım 

gelen makamlara direktifler ve
recek ve alınacak tedbirleri ye 
rinde görecektir . 

8. Harun Onuk ·on gün sonra 
avdet etmek üzere bugün DiJ•ar· 
hakırn hnreket etmektedir. 

HATA YDA BAHÇELi 
EVLER KURUL ACAK 

Antalı:ya : 21 ( Türkaözü mu 
lıabirinden ) - Vııkıftar Umum 
Müdürlüğü şehrimizde bahçeli ev
ler yaptırmak için bir karar almış 
ve bu kararın tatı.,iki için baş 

mimarını tetkikat yapmak üzere 
vitayetimiıe göndermişti:- . 

Baş mimar .. bir haftadanberi 
yaptığı tetkikat ı ikmal etmek Q. 

zeredir . Yeni evler modern bir 
şekilde olacaktır. Tetkikatmı bu· 
günlerde bitirecek olan Baş Mi-

mar raporunu ve yapılacak ev
lerin planlarını Ankaraya gönde· 
recek ve en k sll bir zamanda 
if ,,aaUı oaşlanması için t~ebbü 

sata \.iİTı~ile~ktir . 

Val:ıflar "Umum Müdörlüğii 
bundan başka şehrimizde bir 
prityapa~ı fabrikası kurmak ta. 
savvurunda olup bunun içi~ de 
tetkik.at yapılmaktadır, 

ÇiFTÇi MA LLARINI 
KORUMA KOMiS YONU 

Çiftçi mallarını koruma ko· 
misyonu azalıklarına Ragıp Sepi · 
ci, Hasan Gülek, Fuat Dıplen , 
Rıza Özşahin ve Halil Savatlı M 

üteaddid noktalardan yapı· 
lacak bu ihraç hareketinin 
hem avantaiları , hem de 

mahzurleri vardır . Fransa , Bel· 
çil< a ve yahut Hollanda ya yapı· 
lacak bir ihraç hareketini mis!ll 
olarak alalım : 

O da şudur : Almanyaya bü
yük ve kati bir taarruza karar 

Yeni seçilen idare heyellerine 
ayırtı işlen başarmalarını temenni 
ederiz. • belediyece seçilmişlerdir. 

Almanların bir buçuk milyon
luk bir ordusunun bulundu~u 
Frarısada lngilizler ne kadar tu· 
tunabilirler ? Yarım milyondan 
fazla Alman askerinin bulunduğu 

Belçikada lngilizler bir ihraç hare· 
ketinde ne kad11r muvaffak olabi
lirler ? HoHandada bulunan iki 
yüz bin ki~ilik Alman ordusunu 
imha için İngilizler bir anda bu· 
raya ne kadar asker çıkarmak 
mecburiyetindedirler ? 

---::::E§ ___ u_z_A_K_LA_•_n_A_N __ e_a_•_EB ____ -·~ı------

. Bayır turu bunun şayanı dikkat hassaları 
Bayır turubunu almalı, siyah kabuğunu temiz· 

· !edikten :sonra, küçük parçalara ayırmalı ve bir 
presa makinesiyle ezerek suyunu çıkarmıılıdır. Çı

kan sudan her sabah aç karnına iki çorba kaşığı 

içilirse böbrekteki kum ve taşı erilmekledi r. Bayır 
turubunun bu hassası dişlerdeki kcfege taşlarını da 
eritmeğc kafidır. Bunun için sık sık bayır turubu 
yiyenlerin di~teri kefeke tutmazmış. • 

As~erlerimize 
kışlık hediye 

Teberruıar 
devam ediyor 
Kahraman erlerimize kışlık 

lıerliye tedariki için necip ve cö
mert halkımızın hamiyeti giin 
geçtikçe hepimize gurur ve iftihar 
verecek derecelere yükselmekte
dir. Teberruat listesinin nefrine 
<lcvam ediyoruz • 

1045 lira yardım sevenler Ce
m 'yetine mensup sayın bayanlar 
elite, 600 Halil Kısacık "kardeş· 
leri namına,. 150 Buruk köyü na· 
mına, .100 Ali} e Yerclelen "ikinci 
defe,. 50 Hilmi Çimeli ve Musta· 
fa Remzi yalım, 50 Mehmet Urlu 
rYemiflı l.:öyündeıı> 50 Abdülka
dir Çakır <:Eğriağaç köyünden> 
30 Mıthat Ayaydın, 25 Veli Dayı, 
25 Raşit Ekerbiçer, 25 Arif Ka
man, 25 Yunus Seyhan, 25 Meh· 
mef Güner, 15 lsmıiil Yılmaz. 15 
Tahir Rıbındüz, 10~ Ka<lir Hüner, 
10 Ali Ünal. 10 Mehmet Tekin, 
7 Ali Boğa, 5 Nuri Pepe. 

Geçen Listede 200 lira ver• 
di~i bildirilen B. Mrhmet menzi 
Yemışli L.ö}Ündedir 

Şimdiye kadar Kı11lay umumi 
merlct>1ine 23 bin lira gönderil 
miştir. Tııhsi.lat ynpıldıkçn derhal 
merkeze yollanmalctadır. 

HA FTANIN MACL ARI . 
Pazar günü stadyomda yapı 

ları maçlar çok heyecanlı ve 
zevkli bir hava içinde geçmiştir. 
Birinci maç hakem Nihat Calba
nın idaresinde yapıldı ve incirlik 
takımı Milli Mensuçata 11 - O 
gibi biiyük bir farkla yenildi. 
ikinci maç saat 13,15 de daoladı 
ve Ceyhan takımı fa.dana Genç
lik kulübüne 2 - 1 mağlup ol
du. Üçüncü maç saat 15 de Ap· 
ti Atamerin idaresi al tında beş. 
lad ı ve Malatya Mensucat kuv
vetli rakibi f ıncı Demir spora 
3 - 1 mağ-lur oldu. 

lNG/Llz FUTBOlCULARI 
~RlMlZDEN GEÇTi 

.-Anka:rada maçtır yapmak il· 
zere Mıtıtrdan gelen lngi l i:ı fut bol 
takımı paıar günü saat 16,20 de 
beynelmilel hakem Mr. g. s. Lam· 
venin idaresinde şehrimizden geç· 
mişlerdir. 

Bu kıymetli kafiıeyi Ankara
ya kadar Bölgemiz Beden terbi· 
yesi müdürü Rıza Salih Saray Türk 
sporcuları adına karşılayıp götür· 
mektedir. Şehrimiz gençlik kulüp· 
leri namına Recep Tümerkanla 
mılli mensucat ku lübü .namına da 

Mahmut Ha kafile reisine buket 
ler vererek ukuı'lamışlardır. 

Adanaya ayrılan 
pamuklu eşyalar 

Vilayetimiz için ayrılmış olan 
onbir sandık pamuklu mensucatın 
yakında şehrimiı.e gelip tevzi e
dileceğini haber aldık. 

BiR KJZ .YARALANDI 
Muhip incel adında birisi kü

çük bir meıelcyi izam edip Ah
met lız.ı f atma Ülkeri nal ın la ba· 
şından yaraladıgından tutulmuş 

ve yımalı da tedavi altma alın· 
mıştır, 

ZIRAA T MÜDÜRÜ 

!!& 25llkinci Teşrin 19 t1 

TARiHi TEDKIKLER 

Bermekiler 
Edeı tedviri alem Bermekinin 

kııvvei asmi 
Cihan titrer sehatı payı er/Jahı 

metanetten 

Bu kelimede eski edebiyat ho· 
caları da tereddüd ederlerdi. Ki· 
mine göı e, bu, cbir mekinin>dir; 
yani qbir sebatkarın> manasına, 

kimine göre de, AbQasilerin 
Bermekiler isimli azimkilr vezirle
rine tel mihtir. 

8ermekiler, bir iddiaya giire 
türkmüşler Asıl isimleri <Parmak
oğulları.t imiş. Arapçada <p:ıo ol· 
madığ'ı için Bermelı..i haline gel· 
mişler. 

İlk maruf Rer~ek, yahut Par
mak, Horasanda Nevbahar wih 
bir ateşkedenin miitevellisi imiş. 
Oğlu Halit müslürnanlığı kabul e
dip Ebu Müslim ihtilaline iştirake 
Abbasi halifeliğinin kurulmasına 
yardım etti. Kendi dl! vezir yani 
Başvekil oldu. Sonra vezirlik ev
latlarına intikal etti: Evvela Yah· 
ya'ya. Hanınürreşid ona babası 
imiş gibi hürmet ederdi. Yahya'· 
nın iki oğ'lu vardı. Biri Fazıl, kü· 
çüğü Cafer. H:ırunürreşid, Caferi 
çok severdi. Önceleri onu valil.k· 
!ere gönderdi. Sonra da ihtiyar· 
ların Yahya yerine vezir yaptı. 
Hemşiresi Abbase ile veziri Ca· 
ferin ayni mecliste zekice s.obbet· 
lerde bulunmalan için onlara .ni· 
kah da kıydı. Fak at halife hane· 
dandan bir kadının bu vezirle ha· 
kikaten evlenmesine razı olamadı. 
Halbuki Abbase ile Cafer sevişti· 
ler ve buluştular. Bir de çocukla
n oldu. Rivayete nazaran Haru· 
nürreşid Caferi bu sebeple öldiir
müştür. Fakat daha makul bir id· 
diaya göre de, bunun sebebi si· 
yasiydi. Bermekiler tamamiyle im· 
ha edildiler. Zira aleviliklerinden 
ve nüfuzları sayesinde devleti ele 
alacaklarından korkulmuştu, 1 la· 
runürreşid ; Bermekilerin adını ağ· 
zına alanlan dahi ce1alandınrdı. 

Blylk r,wuıet 
Meclisinde 
(Bastarafı Birln<'idcl 

zeyzel kanunun 4 ürıcü medi.le· 
sinde değiıiklik yapılmasma ait 
kanun layihasile Türkiye - AI. 
manya arasında ticari ıiıiihadel~
lere dair 25 temuz 941 · tarihli 
husust anlaşmaya bağ"h protokol
de tayi n edilmit plan esasların 
kanun layihasını müzakere ve ka
bul ed<ırek çarşamba gilnii· top
lanmak üzere da~ıt!llııtır . . 

Vaıron icindeki otomolıild•n 
hıra~lık ede;. adam 
Seyfullah isminde bir hırsız 

Yeni istasyonda b,ulunan ye vagon 
içinde duran kamyonun ehemmi
yetli bir aynasını ·a$irıp kaçarken 
emniyet memurları tarrtfindan ya. 
kalanıp C. müddeiumumlitine ve· 
rilmiştir. 

Yaralanan bir ıarbo' . 
Şakir oğlu Eyyüp admdaki 

kıskanç ve tit z bir adam Musa 
oğlu Mehmet FidangiH cOfl..:> çek 
ti ve bana çaka sattı diye içerli
yerek çakısını sıyırıp kafası biraz 
dumanlı olan Mehmet Fidongili 
yaraladığından yakalanmıştır, 

Tlltlllaa kumarcılar 
Süleyman oflu lsmail, Bekir 

o~lu Osman, Ahmet oğlu Musta
fa Tatarlar ismindeki kimseler so
kak ortasında zar ve fincanla ku· 
mar oynarlarken polis tarafından 

suç üstü yakalanarak mahkemeye 
verilmişlerdir. 

ı:ıı:ııı:ıııııııııııııııııı 

"BUn sabahla , lnaanhk 
çocukla baflar ... Bütün bu sualler ilk bakışta 

halli çok i\iç meseleler gibi gö
rünmektedir • Fakat , Hitlerin he· 
nüz Alman orduları başkumanda 
nı olmadan evvel müteaddit de· 
fol•r söylemif oldu~u ~u sözlere 

Kara lurup, bayır turubu, yabani turup, kara· 
kafa gibi jsimlerle tanınmış olan bayır turubunun 
son zamanlarda istihlaki artmıştır. Bu turubun için· 
de kuvvetli ve yakıcı bir yağ bulunmaktadır, Ma· 
carların ekserisi bu turubu di~er turuplara tercih 
ederek fazla miktarda 'yerler. Turubun yağı , bayır 
turubu ne kadar kartlaşnış olursa o nisbette fazla
laşı r. Bundan dolayı kartlaşmış olanlar yenildiği za 
man dilin ucunu acı biber gibi yakar. Bayır turu · 
bunun iki büyük faydası vardır. Bir Macar dokto· 
ru böbrekJerinde kum ve taş bulunan hastalarına 

bu turubun suyunu tavsiye etmektedir. 

Bu iki mühim. hassasından dolayı Macaristan 
halkı bu .turuba bayır turubu hazretleri adını ver
mek suretiyle domates kadar faydalı sayarak ge· 
niş ölçüde yetiştirmektedirler. 

Vilayet imiz Ziraat müdürü B. Çocuk E&irgeme Kurumu 
Nuri Avcı C e y h a n el a k i çel G~nel Merkezi 

1 
tik işlerini tedkik ederek dün şeh- · -
fimize dönmüıtilr I ıııııııııııııııııııııııııı 



SiYASi ve ASKERİ 
GÔRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 

Ankara Radyo Gazetesi 

i ngiliz'leri n 
büyük taarruzu 
Mo•havoya 250.000 askerle 

bir taarruz 

.Japonya-Amerika 
ÇlN VE. AMERJKAN 

L 
ihyada geçen salı günü baş 
!ayan lngiliz taarnı:ıu dünya 

efkarı umumiyt'siııi ehemmi· 
yetle alakadar ediyor. lng'ilizlere 
göre, bugüne kadar netice Je}ile· 
rindedir. 15,000 kadar esir alın· 
mış ve 260 Alman taukı tahrip 
olunmuştur . 

lngilizler bu taarruzda Amerı· 
kadan gelen tankların mühim ro· 
liinden stavi~le halıııetmektedir· 
ter . 

Rusya c~pheııint: gelİnce : 
Moskova ve Rostof bölgesinde 
olmak üzerr. muharebe iki cep· 
heör toplanmıştır . 

Moskova rephesincle Alman
lar 250,000 askerle taarruza geç
miştir . 

Dulgar sözcüsü , <: Almanlar 
Moııkovayı alırsa orada kışlaya-

• caklardır; daha ileri gitmiyecek· 
lcrdir > demiştir . 

* ·~ * 
'Japon - Amerikan j'Örüşme· 

lerinin devam edeceği Tokyodan 
bildirilmektedir. Fakat gerek ' Tok· 
yo, gerek Vaşington bu müzake 
rattan netirt- çıkmayaca~ını ihtar 
etmektedir . Bu bir manevra mı· 
eh~ ? Hakiki bir diişünce midir ? 
Henüz malum değil . • 

Bir hahere göte , Amet ika , 
Çinde hava üsleri kurmak için 
Çang-Ka)-Şekle anlaşmıştır. 

Aıllerl vazıyet 
(Ba~tarafı BMncidc) 

Gazeteler : «Kafkasyada bir ceb· 
he kurmak istiyorsak evvela sol 
cen8hımız Mısır üycrindeki Mıh· 
ver tehdidini ortadan kaldırmalı· 

.yız• diyorlar ki hu ·müte!Aa' y(in· 

lış de~ildir. 
Başlay.an taarruz muvaffaki· 

. yetle neticelenirse lngili~lerin 
bu defa Bingaıiye kadar gitmek· 

. ıc ~almıyarak biltün Libyayı iş· 

.gal ıtmek istemeleri muhtemel· 
dir. Manchester Gllardian gazete· 
~iu<le çıkan bir makaledeki ,u 
satırlar riikkate tarandır : <Al· 
m41llar Libyeyı kaybetseler bile 
tunusu ellerinde bulun duracaklar· 
dır~ Bu bölgede Almanlara veri· 
lecek her türlü imtiyaz bütiin 
cenubi frensıı Afrikaiını sürük · 
liyeceıttir. Bu neticenin ehemmi· 
reti bu bölgeye karşı bizim ka. 
dar' alaka gösteren Amerika için 

- de büyük olacaktır.> Bu satırlar 
b1ttldyan hareketin hedefinin Lil~ 
vanın şimalinden ele daha genış 
"otdu~unu göstermektedir. 

\,Llbyada 
(Ba.şı ı inci sayfada) 

hava kuvvetlerinin yardımile 
Mihver tasavvurlarının tahakkuk 
etmemesi için elinden geleni ya· 
pacağınl ilave etmiştir, Bundan 
başka gener&l, Almanların lilzu· 
mu kadar petrolu bulunup bu · 
lnnmad1~mm şübheli olduğunu 
ıayet malik iseler bile ltalyanla· 
rin bündan mahrum olduklarını 
söylemiştir. . 

Londra : 24 ta. 11.) - Ö~· 
renildiğine göre, İngilizler Sidi -
Ömerde 8,000 esir almışlardır. 
Simdiye karlar Alman eııir arle· 
di 15,000 e yökselmiotir. Bu sıı • 
;1 ,.iittikçe artmaktadır. 

Kahire : 24 (a. a.) - Yeni 
zelanda kıtalan Sollı1m civarındaki 
borulan kesmek suretile huôud 
bölieıinde düşmrınm zorluklarını 
.;1lrltırmıflardır, 

Komünistliğe 
karşı koyma 

muahedesinin 
yıldönümü 
Ankara : 25 (R. G.) - Ber. 

linrlt>, .:Komiinistlı~e karşı koy
ma' pakıınrn \ ıldönümü müna
sebetiyle büj ük törenler hazır

lanmaktadır. O zaman Japonya 
- Almanya - İtalya bu paktı 
imulamışlarılı. işte yarın (bugün) 
bu paktın in11.ıısının yıldönümü 

) apılacaktır. Buna bütün Mihver 
devletleı i iştiı ak edecektir. 

SURİYEYf BOl YİYE.CEK 
Lnııdra : 2-t (a.a) - lngilte· 

ı e, Surive) e hol yiyecek madd~. 
leri temin etmek üzere lıa1ırlıklar 

yapınıstır.:Biiyiik yiyecek stokları 
ınevdada getirilmişt i r. Başkuman-

. danlık 10,0fJO ton buğday ve 
10.000 ton un satın almıştır. Ay · 
nca 30.000 ton huğda~ vı: un ·su· 
tiye) e gelirilmek üıeredir. 

TÜRKiYE Radyosu 

• ANKARA Radyosu 

Salı 25. ı 1.9-t I 

7.30 Prngram ve memleket c;a · 

al ayarı 

7.33 Müzik : l lafif Program 

(Pl.) 

7.45 AJANS habe~eri 
8.00 Müzik : Senfonik b~rçalar 

(Pi.) 

8.15 

8.30/ 

E.vin saati 

8.45 Müzik : Senfonik parçalar 
Programının ikinci Kısmı 
(Pi .) 

12.30 Program ve memleket sa 

at ayarı 

12.33 Müıik : Şarkı ve Türkii 
ler 

12.45 Ajans Haberleri 

J3.00 Müzik : şarkı ve türküler 
Programının ikinci kısmı 

13.30/ 

14.00 Müzik : Karışık prog-ram 
(Pl.) . 

18.00 Program ve memleket sa 
at ayan 

18.03 Müzik : Radyo salon . or 
kestrası ( Violonist Necip 

Aşkın) 

19.00 Müzik : Fasıl heyeti 

19.3U Memleket Saat Ayarı , ve 
Ajans Haberleri 

ı 9.45 St"rbest 10 dakika 

19.55 Müzik : Hicaz makamın 
dan şarkılar 

20.15 Radyo Gazetesi 

20.45 Miizik : Akordeon soloları 

Ertuğrul Soysal 

21.00 Ziraat TakviJni 

21.1 O Müzik : Haydn ve Mozar 
tın Eserlerinden (Pi.) 

21.30 Konuşma (100 sene önce 
nasıl yaşıyorduk) 

21.45 Müzik: Klasik Türk muzi~i 
Programı Şef : Mesud Ce 

mil 

22.30 Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri Ziraat , 
Esham - Tahvilat , Kam 
biyo - Nukut , Borsası , 

( fiyat -

22.45 Müzik : Dans muziği (Pi.) 

22.551 
23.00 Yannki program ve kapa 

nıı ~ 

:ıııı:ııııııı:ıııı:ıııııııı 
VEYGAND MEVKUF 
11/TLERIN TAZYiKi 

Londra : 24 (a. a) - Deyi· 
Megl gazetesi general Veggand'ın 
Antibes' le mevkuf bulundu~u husu
sunda ısrar edi_qor, Ve d(qorki : 
Birçok haberler, Fransız donan· 
rnasmı ve Şimali A/rikadaki üs
leri kullanmak iizere Hitlerin ma· 
reşal Peteni gittikçe daha sıkzşiır· 
dı~ını göstermektedir. 

ııııııııııııııııııııııııııı 

Almanlara göre 
( Birinci sayfadan artan ) 

Asay Şimbun ga1.etesi muhabiri, 
Moskova sokaklarında .\ alnı-1. ih
tiyarlarla kadınlara ve çocuklara 
rastlandıgını. şehirde umumi bir 
perişanlık hüküm sürdü~ünü bil
diriyor. Muhabire göre, nmumi 
ıneydanlarda işçiler ilk askeri 
bilgileri ve burada tank karşı 
koyma toplarını kullanmayı ve 
toplarla ateş etmeyi öğreniyorlar. 

Her tarafta barikalar kuruluyor. 
Herlin : 24 (a. a.) - Solne

çogorski şehri :nrhlı kıtalarım11. 
tarafından i'aptedilmiştir, 

Adliye VekAletlnln 
tamımı 

I O!!rlı;l :ı iiıwii ~M'fıulı\) 

ıanıri sebeplerden mi ileri geldi
ğinin , yoksa bu kömisyonlal'ln bu 
bakımdan faaliyetlerinde bir beta· 
et mi mahsus bulunduğunun ve 
milli korunma kanununun şümulü
ne giren suçlarda meşhut suçların 
muhakeme usulü hakkındaki kanu 
nun tatbik nisbetinin ve ne gibi 
tahkik muamelelerinin bu isleri 
umumi hükümlere bırakmak mec· 
buriyelini doğurduğ·unun açık ve 
etraflı bir suretle bildirilmesi , 

lstenilen cetvellerin ve malu
matın , nihayet on gün içinde iti· 
na iJe ve açık olarak ve milli k<?· 
runma kanununun hıtbikatı hak· 
kında vazıh bir fikir vermiye mü·· 
sait bir şekilde tanzim edilmesi 
ve bildirilmesi tamimen tebliğ' .olu
nur . ., 

ZA YI - Adana Şubesinden 
aldığım terhis kağıdını kaybettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü ol· 
madığını ilan ederim. 13638 

Adananın Madama köyün· 
den 324 doğumlu Ali oğlu 

Bahri 

HAlKEVI R[İSllmNDEN : 
Besim ve Fotoıral 

Sargısı · 
151t2 ı941 de Evimizde mü· 

1 

kafatlı bir resim ve fotoğraf 
sergisi aÇılacaktır. Resim 
sergisine Resim öğretmen· 

leriyle dmatörler, fotoğraf 
sergısıne yalnız amatörler 
iştirak edeceklerdir, Resim 
ve fotoğraf mevzuları ser· 
besttir. Tavfsilat almak iste· 
yenler Halkevinden öğrenebi· 
lirler. Sergiye iştirak ledecek 
olanlar 15/ 1 '.2/94 l akşamına 

kadar eserlerini Halkevine ge· j 
tirmiş olmalıdırlar. 

2-3 13634 

• 
lngiliz akınları · ~ 

Londra : 24 ~ a. a. ) - Dün , ;~• 
akşamki lngili7. hava tenliği : Av : ı{ 
tayyaı elerim iz Şimal Fransasında ~.~~ 

H Kale yakınındaki bir fabrikayı ~t 
muvaffaki) etle bombalamışlardır. t' 

Dravclnet yakınında bir lcanal 'f 
üz.erindeki mavnalar ve başka he- tf 
defler mrtralJ'ÖZ ateşine tutulmuş rt1 
tur. Ye<i i avcının cJönmem·ş ise ~·· 
de birinin pilotu sağdır. ıl 

SEYHAN VİLAYETİ fiAT ,tı 
MURAKABE KOMiSYONU RE·, ~ 
iSLiGiHOEH : ,~! 

Fiat Mürakabe bürosu için t 

Asri Sinemada 
BU AK~AM 

Mııtine Suvare 

2,30 8,30 

Gine iki mflıteına ilim birden 
-1 

EDVVIGE FEUILLERE - P. RlCHARC VVILM.in 

Y "RATTIKLARI 

ı-1 Malagalı Kadın 1 
-2-

( Cfi.BELITT ARrK ) Filminin Unutulmaz Büyük Sanatkarı 

Erik V. Strohein ve Andre Buguet'in 
Yarattıkları Aşk, Heyecan, ve İhtiras Hislerini Canlı Bir 

Surette Gösteren Muazzam Bir Film 

60 lira ücret
1
e imtihanla me· '' 1 1 

muı:;~~;;c:,::~~rın imtihanları!> ':.ı.· L · - FIRTINA uz' ~f 
Yapı' mak üzere 28111/94 t Cu· ~ - -

, ~.~. ~.~ 
ma günü saat 

10 
da Vilayet· '.+'. Bagla a••dtlz Matinede iki itim !~, 

de Fiat murakabe şefliğine . llJI l 
r~ı . ;~ 

müracaat etmeleri. 13640 t'~ M 1 1 K d F rt ,, 
SEYHAH c. M. U. LiGiKDEH : L . .,~~~-~-!:_:~-.---~-o;~·=·--~--~~f"-' ~ 

Ceza evinin yirmişer lira 
ücretli Gardiyanlıkları açıkhr. 
Müstahdem olabilmek şartları· 
nı haiz olanların 27/11/941 gü
nü evrakı müsbiteleriyle Adli· 
ye encümenine müracaatları 
ilan olunur. 13639 

c. B. P. &dana Mer
kez idare Kaza Re· 
yelt Relslltlndea : 

C. H. P. Mukez kaza 
kongresi 27-11-1941 perşembe 

. günü saat 15 de yapılacağın· 
dan nahiyelerden intihap edil· 
miş bulunan delege arkadaş· 
ların mezkur saatte Parti bi
nasında hazır bulunmaları re--
ca olunur. 13642 

.=~ 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

1 
KiLO FIATI 

CiNSi En -az 1 En çok 
K. S. K. S. 

ıs:oo Koza · 1 lfOO 1 

Klevland Ç. 1 00,00 

Klevland l 69,00 70,00 

Klevfand lJ -66,75 67,00 

M. Parlağı -57,CC 58,50 

R. Temizi 00,00 55,00 

Kapı malı . 
_Y. Çitidi ~?·~ ı 

K. Çiğidi , _6,75 
Susam 1 49,00 1 

, Suğday yerli 8,43 · ı 8,75 

\ Arpa 6,63 6,75 
Yulaf 7,43 7,50 ! 

lio • : 

ı ,=--=---- - -

1 24 • 11 • 1941 
1 

KAMBiYO VE BORSA 
iş bankasından alınmıştır. 

(Fr~nk) Fransız_! -1 
(Frank) İsviçre ı 
(Sterlin) İngiliz ı 5.22-

1 (Dolar) Am~rikan 132.20 1 

r;2ZZSfi&: A W"·«ng34 AX W ""# ft # AZia & VA:lk 

DOK T OR , 

Muza/ fer Lokman 
Bergin llaıtaıarını 

neılade kabul eder. 
maayeneba· 

l ı an 
Seyhan Defterdarhğından : 

Mesahası Kıymeti 
Mahallesi Soka~ı Cinsi Ada Parsel M.'.l Lira K. 

Çmarh Paçç1 oğlu Arsa 386 56 70 21 00 
Karasoku Sinema a-eçidi > 190 30 50 100 00 
Ali dede Camii atik > 165 75 30 90 00 
Kurtului Yeni istasyon > .543 4 360 108 00 

> > > 543 6 290 78 00 
> > it 543 7 330 99 00 

Döşeme Tcvfikbey > 24.5 4 181 181 00 
> ' Hasan Çavuş > 245 1 · 65 6S 00 
> Hasanca > 363 2 158 79 00 
> Tevfik bey , 367 12 2·1 12 00 
> Naci bey ; 355 7 42 21 00 
> Rifatca > 363 4 256 192 00 
" Muhtar ) 329 188 ~30 82 50 
> Hasançavuş ) 330 5 186 186 00 
> Nuri efendi > 353 3 286 171 61 
> Hasan bey ) 369 8 252 176 40 
> > > 369 1 327 228 90 
., ~ > 337 1 867 650 '.25 

Yukarda evsafı yazılı 18 parca G1Jyri menkulun mülkiyetleri peşin 
para ile 22-11-941 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık artır· 

maya çıkanlmışhr. isteklilerin 12-12-941 tarihine müsadif Cuma iÜ· 
nü saat 14 de Defterdarlıkta müteşekkil komisyonu mahsusuna ve ma-
lumat almak isteyenlerin de her gün Milli Emlak Dairesine müracaat· 
ları ilan olunur. 25-30-5-10 13641 

ZİRAAT MEKTEBİ M000Rlü~ONDEN : 

SEYHAN HUSUSİ MUHAS(8[ MOOORlOGONO(N : 
24-11-94 l tarihinde eksiltmeye çıkarılan 75 takım harici 

elbiseye talipli çıkmaması hesabile eksiltmenin 10 gün müddet· 
le temdidine karar verilmiş ve ihale günü olarak 5-12-94 t cu
ma günü tesbit edilmiş olduğundan isteklilerin yüzde 7:5 dan 
112 lira 50 kuruş pey akçalarile birlikte Ziraat Müdürlüğünde 

1 - Aşağıda evsafı yazılı gayri menkulün 6 aylık 
1car bedeli açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Artırma 941 yılı ikinciteşrinin 27 inci peı:şembe 
günü saat onda yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi hususi muhasebe kaleminde görebile· 

cek isteklilerin arhrma günü Vilayet Daimi Encümeninde bu· 

lunmaları 15 - 18 • 22 • 25 13607 

Sabık icar bedeli 
Altı aylık 

Lira Mevkii Cinsi Numarası 

ss Seyhan mektebi dükkan 113 

altı 

müteşekkil mubayaa komisyonuna müracaatları 13641 

ilan 
Aİllerl Fabrikalar Umum Mldlrltlll 

merkez ıataa alma komlıyonaadan: 
TaliP.lerin 10 -12-941 Çarşamba günü akşamına kadar 

j 
teklif mektuplarım vermderi ilan edilen 1000 : 1500 Ton De
mir hurdasmın Beher Tonunun muhammen bedeli 20 liradır. 

25-27-29-2 13637 
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R. C. A. 
BRODWAY 

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

mutlaka görünüz 

Muharren1: Hil11*i REMO 
lBIDIHPAŞl CADDESi HO : 42 - TElGRAf: REMO ADANA - TElEfON: 110 

I 1•••••••••• .... ••••••••••••••••••• ..... • 
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· İ TURKSOZU 
• • • • • • • • • • • • 1 
1 • • • • 

I İ • 1 • • • • • • • • • • • 

1 • 1 Gazete ve Matbaası 

Türksözü 
Gazetesi 

OKUYUCUURINA OONYANIN HER TARl-1 

flNDA VUKU BUllN HADISEURI GONO BO- İ 
NONE VERiR. TORKSOZONO TAKIP EDiNİZ. İ 

Kitap, mecmua, çell, bUet, an,, 
plb, llarlta, bllamam matbaa 
lşlerlal TlrklJede mevcut mat· 
baaıara rekabet eder derecede 
tab ve ılratıe elden çıkarır. 

Türksözü 
Matbaası 

Türksözü Cilt Kısinı 
. 

SAGlAM, TEMiZ, ZARlf Cll T iŞlERINIZi ANCAK TORK SöZO 
MOCEllİTHlNESiNDE YAPTIRABIURSINIZ 

1 

---------------- ---------- ~~--········ ........... '-~~, ............... . 

1 

-.r.~· 

• 
T. I ş Bankası 
&içik taıarral lleıapları 

1141 lllramlJe plAaı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 May,., 3 Aiu.to•, 

2 /kinciteırin tarihlerinde yt1pılır 

1941 Uiralillyeıırı 
1 Adet 2000 Liralık ::;:ı 2,000 Lira 
3 " 1000 •• ...., 3,000 .. 
2 " 7~0 " = ı.~oo .. 
3 

" 300 ,, - 1,500 ,, 
10 " 250 " - 2,500 •• 
40 " 

100 " = 4,000 " 
50 " 

50 ,, = 2,SOO ., 
200 .. ~ ,, = 5~000 " 
200 .. lt •• = 2,000 '' 

TUrklye ı, Banka•ına para yatırmakla yalmz 
para lllrlkllrmlf ve faiz almı• olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• olur•unuz 

TORKIYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermay••i : !00.000.000 Türlı Laa .. 

Şube ve afanı adedi: 265 

Zirat ve ticari her nevi banka muamelcl~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
aı. 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aptıdaki plana fÖtc ikrsııniye da~dalacakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • M>O • 2000 

" 4 
" 

250 .. 1000 .. 
40 .. 100 

" 
4000 

" ıbO " 50 
" 

sooo 
" 120 " 40 

" 
4800 .. 

160 " 20 
" 

3200 .. 
DIKKA T : Hesaplanndaki paralar. bir sene içinde SO 

liradan qefrı düımiyenlere ikramiye çıktıtı takdirde yüzde • 
20 fuluile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyhll, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Haziran t2rihlerinde çekilecektir. 

i ı an 
Asileri Fa1irlllalar uma• 11at1arıtttı 
Merkez Satınaıma Komisyonundan : 

1000 - 1500 TON O(MİR HURDASI AllHACIK 
Mahreç istasyonlarında vagon dahilinde teslim şartile 

1000 - 1500 ton demir hurdası 17 liradan askeri fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez Satınalina Komisyonunca sahn alı
nacaktır. Şartname parasız olatak komisyonca verilir. Talip
lerin 10-12-941 çarşamba günü akşamına kadar teklif edecek
leri demir hurdası kadar yüzde 7 ,5 nisbetinde teminatlarile 
birlikte şaı1nameyi kabul ettiklerine dair kayıt ve sarahatı havi 
teklif mektuplannı mezkur komisyona vermeleri. 

13623 19-21-23-25 

1 L A N· 
KARACABEY HARASI M000Rl0~0NOfN: 

1 - Hara yetiştirmesi ve yarış için yüksek vasıflı altı 
baş safkan lngiliz ve dört baş safkan arap tayı 30-11-941 
tarihine müsadif pazar günü saat on üçten sonra Ankara ya• 
rış yerinde pazarlık1a satılacaktır, 

2 - Her tay için yüzyirmi lira teminat alınacaktır. 
3 - Satış şartnamesini görmek istiyenlerin Ankara atlı 

spor kulübüne ve hara müdürlüğüne müracaatları. 
1359 5 12 - 20 - 25 - 29 

~lf TÇI BIRUGINDEN : 
Birliğimiz'in muracaatı ve hükumetimizin teşebbüsleri ne· 

ticesinde lngiliz Ticaret şirketi elindeki Çiğid Küsbelerinden 
bir mikdarını bedeli mukabilinde Çiftçimize vermeğe muvafakat 
etmiştir. 

Çiğidden çok kuvvetli ve f ydslı bir öküz yemi o'an Kus· 
beyi öküzlerimiz mükemmelen yemekdedir. Bu Kuspelerden 
almalarını Çiftçimize tavsiye eder ve Birliğimize muracaat etme-
lerini ehemmiyetle rica ederiz. 2-3 13632 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINf HER GON MUST Af A Rif ATECZAHANESI· 

ISTONOEKI MUAYENEHANESİNDE KABUL EOEA 

M ~--····················-~ 

! En Büyük Hakikat 
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= N oıs MACUNUNUN YARI maı Sllll 1 

~ CAZiBE VE 60ZElllKTIRi 

N 

" " 

"Radyolin" harikulade mües· 
sir terkibi, daima tazeliği ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

kişinin tercih ettiği yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 
hıfzıssıhhasında ve gilzelliQ'in· 

de ~ lllak neticeler veren 

"Radyolin,, sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 
müıtahzarlmndaıı da Pıüstat
ni kılmışbr. 

• 
RADYOLIN " a~~ICICll:z2C~llCllCllCllCIC~~~ 
~ .............. .. 
Aboae ve llb 

tuOari 
Sene/ili . . . 1400 Kr. 
1 Aylıtı . . . 125 • 

l lllnlar lc;ln ldar.,e 
mUr•caat 9tm•lldlr 

'I"'ÜR KSÔZÜ 

Sahi, l ve Ba,,n.harriri 
FERIO CELAL 8ÜVEN 

Umumr 'Neırigat Mltlllrd 
MACiD 80ÇL0 

a-wıo- ,er : roRnozo Motbocnı 


