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Başvekilimizin Adanaga yaptığı ziyaret 

Doktor Saydam dün şehrimizde 
tetkik ve temasta bulundular 

Sabahleyin otomobille şehrimize gelen sayın Başvekil , ziyaretler yap
tıktan,şehri gezdikten,Adanalılarla konuştuktan sonra Mersine döndü 

Başvekilimiz sayın Doktor Re
fik Saydam diln sabah saat ona 
doğru şehrimizi şerefleııdirmişler· 
dir. Baıta Valimiz Faik Üstün , 
Parti MOfettifimiz Hilid Onaran, 
Kumorırlao, P.ııti Reisi Rifat Gü
lek ve B.:ltıtliye Reiııi Kasım F..neı 
Mersinden ııtornohille gelen Baş · 
vekilimiıl vilftyet hududundıt kar· 
şılamışlardır . 

Başvekilimiz Ş:!lıre giriııtt! lıal
lımıtın sevinç te1ahüı atiyle kar
şılanm ışlaı vı• do~ı trC'tı vilayeti 
ziyaret etmi~l~rı lir . Miiteakiheıı 
Belediye} i VI" komutımlı~ı :t.iya
ret eden Dol.:IM Hdık Sııvdaııı • 
oradan Parti\ e ~e\mişleı , ktıııli 

terini karşılayan Partililer • 1 fol· 
lır.evliler , ga;-ete('ilcr , çifö;i ve 
fabrikatörlerlt> tanı.~tıktan sonra 
Mebusumuz Damar Aı ıkoğluııuıı 

da haur bulunduğu çnk ssnıiıni 
bir koııu.ımada bulunmuşlardır. 
. Sıcak bir hava içinde geçen 
bu hasbihalrle muhterem Başve 
kil çiftçimi1in nuıumu 1 bölgenin 
ekonomik vın.i} eti lıakkmda lofı

lantıda bulur.anlardan izahııt Pi· 
mı.şiar ve her mevxu üstünde bü
yük bir alAka ile durmuşlardır. 
Çiftçi borçleı ı, zirai istihsali art
tırma, şehirler ve kasabalar ar ası 
}'Olları, halkın iaşe vaziyeti, ihti • 
kir ithalat ve ihracat meıeleleri 

Başvekilimiz Refik Saydam bir tetkik seyalıatleri esnasında 

' öierinde uıun uzun dertltşmeler 
yapılmıştır. 

Bir saat kadar süren bu ko
nuşmalardan sonra sayın Beşve-

kilim iz, ref akatindrkilcrle birl.kte 
Parti ve Halkevi binasını gezmiş-
ler ve saat 12,15 de buradan ay
rılmışlardır . Başvekilimiz , öğle 

yeme~ini, Parti vilayet idare he
yeti reisinin Seyhan barajı civa· 

rındaki evinde yemişlerdir. 
Öğleden sonra Başvekilimiz 

Milli Mensucat fabrikası lıkoku· 
tunu, Ziraat mektebini ziyarette 
bulunmuşlar ve müteakiben Veli -

(Gerisi 3 üneıi sa:vracJ:\I 

Devlet iktisadi' teşekküllerini 
.MuTakaba K omisgonu toplandı 

Mühim kararlar ahndığı 

Llbyadakl 
JngWz zalerl 

Elhamidl 
ve Edübba 

alındı 
TOBRUKTAKI 

KUVVETLERLE 

BiRLEŞiLDi 
Yazısı r1çüncü 'Sahi/ ede -

-
Ankarn : 27 ('l'üı h<i:ı.ü mu· 

ha birinden) - Devlet iktisadi 
teşekllülleriııi murakaba edecek 
bir . komisyon bu gün Büyük 
Millet Meclisi 1.:ütüpbanesinde 
toplanarak faaliyete geçmiştir. 
Bu komisyonda Büyük Millet 
Meclisi encümenlerinden münte· 
hap birer aza dulunmuş ve. Baş
vekil vekili B. Sükrü Saraçoğlu
nuıı riyasetinde toplanmıştır. 
Komisyon, 1940 mali }ılında 
devlete bağlı bütün iktisadi te· 
şekküllerin yaptıkları işlere, kar 
ve zararlımna ait hesapları tet· 
kik etmiştir, 

Ayrıca komisyonda iktisadi 
teşekküllerin mesai tnrzları hak· 
kında da çok mühim kararlar 
aldığı sanılmaktadır. 

Deniz Harp Okulun
da yapılacak tören 

M eralndekl törende Başıvekillrnlz de bulunacak 

27 ( T ·• k ö .. h b' .. d n ) _ Deniz Harp Oku· Mersin : ur s zu mu a ırımız e .. 
1 

B 
.. 1 kt Bu toren< e aşııe· lunda bugün mezunların çıkış toreni yapı aca ır · 

kilimiı Doktor Refik Saydam da bu/anacaklardır • 

sanıhyor 

SOVYETLE.RE GÖRE 

Almanlar 
bozgunda 

Naziler onbin 
zayiat verdiler 

Moskova: 27 (a. a.) - Dün 
geceki sovyet tebli~i : Rus kıta· 
ların bütün cebhede düşmanla 
döğüştüklerini, muharebenin Vo· 
lo1'olask ve Stanigrof bölgelerin 
de şiddetli oldk~u bildiriliyor. 
Tebliğe göre, 25 son teşrinde iki 
Alman tayyaresi düşürülmüştür. 

Eondra : 27 (a. a.) - Lo
zoski Basın mümessilıerine demit· 
tir ki : 

< - Almanların Moııkoyaya 
karşı başladıkları taarruzın neti
cesiz kalacağına tamamila kani
im, Tantana ile başlıyan ilk ham· 
le durdurulmuştur. Almanler hiç 
bir bölgede ciddi bir rnuvaffaki
yet elde etmemişlerdir. Sovet. 
!erin cenuk cebhesiade kazandık· 

ı ........................ i 
i c. H. P. Kaza ı 
1 kongresi 1 
İ dün yapıldı İ 
: ı 
ı SEÇiMLER OLDU ı 

fJün saat 15 de C.H, Partia;i 
binasında Vali B. Faik Üıtün, 
C.l 1.P. Başkanı Rifat Gülek \e 
belediye rt. isi Kasım Ener Olduk· 
ları hal ·le merkez kongresi B. Ri 
fat Gülek'iıı reisliğinde cereyan 
ctıniflir. 

İdare heyetinin bir yıllık fa. 
uliret raporu okundu, kabul edil· 
di ve müteakiben encümenler se· 
çimi yapıldı ve ocakların dilekle· 

ri okurıarak müzakere edildi. Ha
r iı,;t~ki Köy nahiyelerine ait di· 
tekçclcrde okunup tcdkik edildik
ten sonra kabul edildi. 

idare he) eti azalıklarma asil 
olaralc gizli reyle Nihat Oral, Ha· 
zım Savcı, Kerim Ulusçutürk, Hu
lusi Akdağ, Mahmut Barlas, Ziya 
Akverdi, Mahmut Kibar ve yede
te de lsmail Burduro~lu, Cabbar 
Ôzsoy, Hüseyin lCımdan, Hüınü 
Vural, Ziya 1Abdi Rona, Mahmut 
Has, ve Reşat Güçlü seçildiler ve 
mümessiller de intihap olunarak 
büyüklerimize . saygı ve bağlılık 
telgrafları . keşide!li kabul olundu. 

iCRA VEKiLLERi 
HEYETi iÇ TiMAi 

Ankara : 27 (a.a) - icra Ve
killeri heyeti buaün saat 15 de 
toplanmı~. ru:ı.nemedcki meselcle· 
ri tedkik etmiştir. 

ALMANLARA GÖRE. 

Rostofta 
hücumlar 
. Sovyetler atır 

zayiat verdi 
Berlin : 27 (a. a.) - Alman 

resmi tebliği : Doğu cebhesinin 
merkez ve ıimal bölgesinde yeni 
terakkile-r koydedilmiıtir. Bolşe
viklerin Rostof civarında ve bu 
ıehrin şimalinde yaptıkları hü· 
cumlar püskürtülmüş ve düşmana 
ağır kayıplar verdirilmiştir. 

ları zaferin önemi aşikardır. Roı· 
tof meydan muharebesi devam 
etmektedir, 

Moskova : 27 (a. a.) - Taı 
ajansı : Rostof çevresindeki mu
harebe büyüle teşldlleri bo.ıgnna 
uğ'ratılmıştır. Alman kayıbları 
ölü ve .varalı olarak onbini bu
luyor. Almanlar 50 den faı.la 
tank ve 130 top kaybetmişler
dir, 

Yeni -Hususi 
Mahkemeler 
Muhtekirlere ağır ceza 

Blklmetla tedblrlerbll tatbik atmlyen 
Fabrikalara darbal el konacak 

EV SAHiPLERi VE KiRACILAR 
HAKKINDA YEN/ KARARLAR 

Ankara : 27 (Türksözü Muha- 1 
birinden) - Milli korunma kanu· 
nunda yapılacak tadilatı müzake· 
re etmekte olan grup encümeni 
bu2'ün toplanmamıştır. Evvelce 
Vekiller heyetinde gör'iişülerek 
Meclise svkedilmiş olan Milli ko
runma kanununda yapılacak tadi· 
lit için haımlanan ve grup encü· 
meninde görilşülmektc olan bu 
lAyihanın ana hatJarmı bildiriyo· 
rum: 

Layihadaki maddelere göre, 
bütün daire ve müesseseler Milli 
korunma kanununun karar ve teb
liğlerini derhal tetbik ve icra et· 
mekle mükelleftirler. Bu kanunun 
tatbikatında kusuru görülen ma
aşlı veya ücretli mansup ve mün· 
tahap memur ve sairenin memuri· 
yetine Başvekil derhal nihayet ve· 
rebilecck veya b ;ışka türlü teczi· 
ye edecektir. 

MükCımct hilQmum un fabrika
ları ve değirmenlerine ve tebliğ 
ettiği tedbirleri tatbik etmiyen ve 
istenilen derece ve evaafta istih
salde bulunmamakta taannllt i"Öll

teren sanayi ve maadfo müessese
lerine el konarak kendisi işlete
cektir, Hükumet iş saatlerinin as· 
gari haölerini bihlmum müessese 
ve ticarefhanelere şamil olarak ve 
yapılan ticarete göre ayrı ayrı 

tesbite salahiyettar o!acakhr. iş 
yerleri, asgari iş saatleri zarfında 

açık bulunmak mecburiyetinde ka
lacaklar ve hükumet icabında lü
zum gördü~ü maddelerin istihlaki
ni, satış ve imalatım men edebile
ceği gibi bunların istihlak, sabş 
ve imalat şekil ve miktarını da ta
yin veya tahdid edebilecektir.~ 

Hükumet ithal ve ihraç mad
delerine icabında prim verecek ve 

B. Ed•n 

INGllTERE, AfGANISTAH 
ISTIKLlliNE HORMETKlR 

Londra : 27 ( A.A. ) - Af
ganistanda çıkarılan Alman tek-
niryenlerinin yerine Britanyahla
nn konulmast hakkında sorulan 
bir suale Mister Eden şu cevabı 
vermiştir : Bunu tayin etmek 
müstakil Afgan hükumetine aittir. 
Bizden , istediği lal{dirde her yar 
dımı yapmaya hazırız • 

ııııııııııııııııııııııııııı 
LÜBNANIN iSTiKLALi 
DON ILAAN EDiLDi 

tayin cdeccti maddeleri prime ta· Bcyrut : 27 ( A.A. ) -- Fran-
bi tutacaktır. sızlann Suriyedeki umumi deleğ'e-

Kiracılar mukavele müddeti· s.İ General Katru , Lübnan dev. 
nin hitamından on beş gün evvel !etlerinin istiklalini ilan etmiştir • 
tahriren oturdukları gayri menkulü Harp devam ettiği müddetce 
tahliye edeceklerini liildirmezlerse Liibnan mütteriklerin elinde bulu-
2ayri menkulün mukavelesi bir SC· nan Lübnan kuvvetlerile koruna-
ne daha temdid edilmiş addoluna- caktır • 

(Gerisi 3 üncü saffada) • :ıııııı:ııııııııııııııııııı 

Askeri vaziyet =1 
Kış, harbi 

durdurur mu ? 
A 

lmanlann yeni hareketle· 
riyle Moskovayı düşürme
leri çok muhtemeldir . 

Bu olmasa dahi Moskovayı da 
Leningrad vaziyetine sokmıya ça
lışacaklar . Yani onu da büyük 
harp harekatından ekarte edecek
ler , bu suretle sonbarı tutmak 
için çalışbkları ve tutunamadıkları 
Volga hathnı elde etmeğc uğ'ra· 

şacaklarclır. 
Bu meyancJa cenuba dotru 

ilerliyerek , diğer taraftan Kmm 
yarımadasından da geçerek Şi

(0.riıal ' .ltDaU UJfl4al 

Koordinasyo
nun yeni kararı 

Sinyit b6l~e•inde ÜCPetli 
;, mükellef iye ti 

Ankara : 27 (R.G.) - Mem
lekette Sinyit kömürü havzaların. 
da ücretli İ$ mükellefiyetinin tat· 
biki için ~Kütahya, Balıkesir ve 
Mani.saya ~amil olacak bir Koor
dinasyon karan y11rın (bueün) çı· 
kacıktır, 



2 Sayfa 
EEE 

TORKSOZO 
.. . 

~mleke~t için~ - İ · _'· HAB ...... RLER 
TOR OSUN 

• 
ETEGINDE 

Adliyeciler imizin ı 
izin meselesi 

Çiftlik sogmağa 
giden haydutlar 

........................ " .... ~" .... " .. "" 
" ... Darıun ıu nilüferleri yerine, Cellat 

ıölü bataiınJa olduiu ıihi, pamuk ve portakal 
~icelılai açtıiı .zaman; rece, Jüıen ıula11Jan alı· 
nan ııılı, ova1a, enıin denizJelıi bir yıldızlı ıök 
alt•ini verdi;i .zaman • • • ,, 

Adliye Vekili B. Han Mcııe
mencio~lu, Cumhuriyet müdrlei· 
umumliklerine. hakim ve mürldei · 
umumileı le mahkeme baıkfitipleri 
lıal..kında mühim bir tamim göı · 
dermiştir. 

SllAblı baydatlar yolda glderllea 
ıaadarma ılvarllerıae raıt geldiler 

YAPILAN MÜSADEME! 
YAZAN: .............................. .. 

Nakil, tahvil, İ7.in ve sair lıer 
lıangi bir sebeple bulunduğu va
ıifeden daimi vcva muvakkat bir 
şekilde ayrılan h.akim ve müddei· 
umumilerle baıkfltiplerin bu ayrı· 
lıfları derhal ve telğrafla Veka· 
Jete bildirilm«"si evvelce mütead
dit defalar tamim tec\ildiği halde 

HAYDUTLAR DÜN ADLiYE.YE TESLiM EDiLDiLER 

B urdur, ben ıörmiyeli, iyi 
bir giriş meydanı ile ge· 

niı ve rahat bir yoldan gara 
batlanmıştır. El tezgahı kasaba
nın belli baflı reçim ve gelir 
kavnaklarından biri idi. Yeni da· 
tıtımda' hükumet, buraya da bir 
hayli tezrih daha yollamıftır. 

yedi yıl önce ise, Burdurlular, 
dokuma fabrikaları yüzünden bu 
kazançları kaygısında idiler. 

Ak, çıplak bir kayar dağ, 

kasabanın üstüne ağır basıyor. 
Daha ilk görüşte hatıra gelen 
tek 1Ual ıudur : <- 8ura11 nasıl 

yeşil olabilir '!::> Bu sual, Burdur-

Alrlbda ........ ,. 
Ayıtı adı ıaııyan 

binl.,ce inıan 

Afrikanın Cine müstemleke· 
sinden yeni dönen vahşi hayvan· 
lar avcısı Lady Brayton Londra
da bir konferaM vermiş ve buna 
bilhaS1a yüksek mekteplerin kız 

ve erkek talebesini davet etmiştir. 
Lady Braylon, konferansı esnasın· 
da, kendisini bir domuz mukabi· 
linde satın almatı teklif etmiş o· 
lan Ginedeki vahıl kabile reisle· 
rinden birinin filmini sahnede gös
termiş ve demiştir ki: 

- O kadar aç kalmış idik ki 
kabile reisinin, beni almata mu· 
kabil teklif etmiş oldutu domuzu 
derhal kesip yiyecek idik. Buna 
ratmen kabile reisine satılık ol
madıtım cecabını verdim. Gine'de 
yaşayan cüceler ve insan eti yl· 
yen vahfiler, ilk defa olarak be· 
yaz bir kadın görüyorlardı. Heye· 
timiz arUJnda bir diş doktoruna 
Affah diye tapıyorlardı. Çünkü 
dişçi, kabile efradından birinin 
atnyan ditini çıkarmış ve eline 
teslim etmişti. 

Danimarka, halkının binlerce 
ayni ve birbirine benzer isim ta
ıımasiyle ıöhret bulmuıtur. Mese
li, Kopenharen merkez telefon 
rehberinde 80,000 kitinin ismi 
Yansen'dir. 

Bunun yanında, Petersen, Han
zen, Karlsen. Larsen, Hanzen, 
Kristensen g'ibi birbirine benzer 
isimler pek çoktur. Danimarkada 
hükumet makamları tarafından i· 
sim dejiştirilmesi için çok kolav· 
hk ıöstcrilmektedir. Ev dcti,tiri· 
lirken ekseriya isimlerin detişme
si icap ediyor, Çünkü bir .aparh· 
manda ayni isimde birkaç kiti bu· 
lunuyor. Bunun içindir ki Dani· 
marka, ismin en kolay dcj"iştiril
diti memleket olmuştur. 

Fakat asıl rfiçlük, yeni isim· 
lerin bulumnasındadır. isimlerinin 
detiıtirilmesi için vaki olan pek 
çok müracaatl.rdan dolayı Kopen
haien Genealoji enstitüsü, yeni 
yeni muhtelif isimler bulmaktı 

ıüçlük çekmektedir. 
Yutland havalisi spor külübü· 

nün idare meclisine seçilen 7 Aza· 
~n her birinin iımi Yansen'dir. 

Fallll Balllı ATAY 
da oturan, çalışan herkesin ruhu 
üstüne d1t~ın kendisi kadar ağır 

lbasmalıdır. 
Ankara da müstesna olma· 

mak üzere, Anadolu şehir ve ka· 
sahaları için yakın çıplak dağ', 
adeta ümitsiılite benzer bir gö
nül hüznü verir. Yarış yerinden 
Ankara kalesinin yanındaki iki 
tepeye, yıllardır, ayni göz yor
gunluğu ile bakmar. mıyız ? Bir 
tek çaresini, şimdiye kadar, Af· 
yon Karahisar belediyesi bulabil· 
di : Şimdi kasabanın sırtı, bir 
bir badem korusuna dayanmıştır. 
Boş arıa yapı, çıplak dağ ağaç 

ister. imar, şehri ve tabiatı bir· 
likte yapmak, yapı yığınlarını 

yetil bir kucağın içiude salla· 
maktadır. 

B urdur'da durmıyacaktır. 
iki araba ile, yola çıktık. 

Tamir edilmekte olduğunu gör· 
dütümüz bir iki yerden başka, 
yol, Antalya'ya kadar pek iyi· 
dir. Aradaki dağların clolatık ve 
ıert geçitlerine ratmen, yüz on 
kilometreyi iki buçuk saatte ala· 
biliyorsunuz. 

Geniş ve clt.rin arıtalya düz
lüklerini çeviren bu Toroslar 
kavsi, eski Panphilya'nın sınır 
kuıağı idi. Vilayet sınırı şimdi 
daha içerlektir. Tarihi bir Ana· 
dolu hatırasına baktığınız vakit, 
kendi baıına yaşıyabilen bütün'· 
!erden ey ufatının Panphilya ol· 
doğunu görürsünüy. Sonraki bö· 
lütlerde iki yana ve geriye doğ
ru büyümüşıür. 

Kırkgözler'e kadar bir kısmı 
çıplak, bir kısmı çamlık, dağ 

yollarını dolaşırsınız. . t\ra sıra, 

avcısızlıktan, yavrular ile yaban 
domuzlonna rastladıgınız bu kuy
tu ye ufuksuz yoldan, sapa ve 
saplardan çıkmak ihtiyacı, insa· 
na, büyük bir boıluka düfmek 
kaygısı ve deniz havasına kavuş
mak sevinci ile beraber gelir. 

Fakat bu sefer yol üstünde 
iyi haberler alacağ'll. Sayıü Vali 
lşcan, bize Toros diplerinden 
ıehre kadar sürüp &iden tenha
lık üstünde yeni nahiyeler ve 
köyler kurulmıya başlandığını 

gösterecektir. Bundan bqke, An· 
talya yakınlarındaki evkaf top
reldarına doğru ve ıimdiden 

binlerce dönüm çorağı, Turunı.~ · 

giller çennetine çeviren su kanalı 

bu usule riayet erlilmediği görül · 
müştür. 

Adliye Vekili bu seferki la· 
miminde bu usule uyulmasını e· 
hemmiyetle bildirmektedir. 

nafıamııın yeni sulc.ma teşebdüs· 
Itri var. 

D ağınık evleri köylere 
toplamak, zengin halkı 

oturtmak, Antalya'nın haşhca 
dertleri arasında idi. Halk ne 
ne boş yere dağa düşer, ne bir 
ıora uğramaksızın dağılıp tepe· 
ter sıçrar. Sıtma vardır; su, bir 
devletlik iştir'; sulanmaksızın bir 
şey vermez. Şimdi hükumet, 
göç halkına ev ve tarla edinip 
yerleşmek, dağılmış olanlara top · 
lımmak zeukini ve faydasını du
yurmaya başlamıştır. Nafiamız, 

büyük nehir meselelerimizin ya
nında hiç de güç olmıyan bura 
su davasını haşardığı vakit, hir 
iki köy yerine, köyler arasından 
geçerek, Antaly aya varacağız, 

Gürdüklerimiz, ilk kollardır. 
Yeni devlet istasyonları An· 

talya toprağının verimini ve kud· 
retini birkaç yıldır ölçiiyor. Bu
ıalanla bir kiiçük bahÇeniıı işitip 
anladıkça in~nn. yalnız vatırn rlı· 

"şında bekley·~n yüz binleı ce Tür -
kün )'Brınki yurduna değil. Arıu· 
dolu 'nun bar.ı yerlerinde dişi ile 
taş söker gibi, kısır topraktan 
mısır ekmeği çıkarmıya uğraşan 

fakir halkın güzel talihini de gö· 
rür. 

B u yollar üstünde binler· 
ce yıl önce medeniyet 

ler gösteren yıkılardan başka, 

henüz damı üstünde, çatısı yerin· 
ele, biraz onarılsa h~men kulla
lanabilecelc Selçuk karvansaray
ları buluyoruz. Antalya kıyıları 

Selçuk Türklerinin l"şlığı idi. lb
ni·Bibi, Konyaclan, bu ılık kıyıla· 

ra gelen Sultanların adlarını sa· 
yar. 

Sıtma ve suhlma işleri bitti
ti vakit bayındırma ve nufuslan· 
dırma fethi olanca hamlesi ile 
kendini gö!tterecektir. 

Torns,ların bağrından çıktık· 

tan sonra, Kırkgöı yamaçların· 

dan, ütürı ova, Bursa ve garbi 
Anadslu ovaları gibi işlenmiş ve 
dolu aöründüQ-ü zaman, durgun 
su nilüferleri yerine, Cellat gölü 

.......................... 
ı . . ı 

i BUGUNKU KONSER i 
ı ı 
ı Bugün Halkevi şa/onunda ı 
ı saat 20,30 da muz.ik kolu Halk ı 
ı ekibi bir konser verecektir. ı 

: ı .......................... 
Kurumlarımıza 

yapılan yardımlar 
500 lira Cumhuriyet fabrika· 

sı sahibi 'Hasan Atıl, 200 Muhar· 
rem Hilmi Remo, 150 Koıacıoğlu, 
30 İbrahim Altınbaş, •25. Mustafa 
A~benli, 25 Mehmet Ali Solak, 
20 Çukur Kamış lköyünden, 20 
Kasım Yüksel ve Mustafa küçük 
20 Ahmet Batman, 20 Salih Us· 
tanacı, 20 Yasin Boğa. 20 Ziya 
Akverdi , 15 Naci Erem, ıo Hay 
dar Ôzyeclek , 10 ôkkaş Türkö
ıü, 10 Osman Deveci, 10 Malı· 
mut Saatçio~lu. 10 Mehmet Ar
<hç. 10 Ahdill~erlm Bot;a. 10 Bi· 
151 Akdoğan, 10 Yunus Batman, 
10 Durmuş Tülek, 10 Faraç Ger· 
çek, 5 Halil Ö1.hek, 5 Süleyman 
Çufüa, 5 Sulevmrtn Tabakan, 5 
Alınıet Yail'('I. 

Diğer taraftan Hava Kuı U · 

muna <la şu yardımlar yapılmış· 

tır : 250 lira Mehmet Şaşnıa7., 
600 Corc Lutfullah, 50 Corç Zab· 
lit, 150 Mehmet Sabuncu, 100 
Mustafa Kocak ve Cumali, 100 
Ahmet Toraman 25 Ihsan Gülcan 
50 Mahmut Mala7., SO Mehmet 
Pişmiş. 

HALKEVIMIZDE 
ÇAYLI TOPLANTI 
Yarın saat 17,30 da Halkevi 

salonunda çaylı bir aile toplantısı 
yapılacaktır . 

topraklarında oldu~n gibi, pamuk 
ve burada far.la olarak portakal, 
limon çiçekleri açtı~ı zaman, 
gece, düıen sulardan alınan U· 

cuz ışık ovaya, engin denizlerde
ki bir yıldızlı gök aksi uman 
bu yurt parçasınrla millı kudretin 
şafağı sökecektir. Kaç yıllık iş 
sanırsınız ? Ho.valinizdeki sayıları 
alabileceğine kısınız. Çünkü ne 
sendığını7. kadar masraflı, ne de 
güçtür. 

1 
TABIB VE COÖBAFYA 1 __.__ı ___ _:::::---

Fransanm Afrikadaki imparatorluğuna dair 
Fransız müstemlekeleri yine günün mevzuudur: 

Fransız Afrikası, Madagaskar hariç olmak üzere 
dört milyon mil kare satıh mesahasındadır ve bu· 
radı otuz milyondan fazla ahali vardır ki bu, Fran· 
s• anavatan nüfusunun dörtte üçü kadardır. 

Bu imparatorluk, başlıca üç bölgeye ayrılmış 
tır : 

1 - Fransız Şimal Afrikası, yani Fas, Cezayir; 
Tunuı1. 

2 - Fransız batı Afrikası ki burada Moritanya, 
Fransız Sudanı, Senegal, Gine, Fildişi Sahilleri, 
Dahomey, Nijerya isimli yedi sömiirre vardır. Bun· 
lann hepsinin idare merkezi Dakardır. 

3 - Fransız Üstüva Haltı Afrikası. Burada 
da Gabon, Orta Kongo, Ubangişari, Çad sömür· 
geleri ve manda altındaki Kamerun ki, 1934 ten 
sonra bu gruptan ayrılmış olan Kamerun'un idare 
merkezi Brazvil'dir. 

Geçen yılın flkteşrininde general Weygand, Şi· 
mal Afrikasında Fransız kuvvetlerini yenileıtirmek 
maksadiyle oraya gönderilmişti. 

Şimdi bildiğiniz gibi, bu general geri ça~rıl· 

mış, tekaüt edilmiş, onun yerine Vişi'nin ileri g~
lenlerinden askerler ve siviller Şimal Afrikasına 
reçmişlerdir. Buraya iktisadi ve askeri Alman he· 
yellerinin 'de gidecefi rivayet olunmaktadır. 

Devletin:· silahlı kuvvetlerini 
yolcu zannedip 10ymak isteyen 
eşldyalar dün yakalandılar. Hadi
se halında aldığımız malümat şu· 
dur : 

Dedeler köyünden Medine· 
nin: ölümü: hakkında rapor tanzi· 
mine gitmekte olan Misiı karakol 
kumandanı l başçavuş Usman Su 
van ve arkadaşları gece saat 23,30 
da yarımca ormanlığında ani ola · 
rak alete tutuluyorlar. Bu vaıi· 
yet üıeriM Jandarmalar her ne 
kadar durf.. diye müteaddit ih· · 
tarlarda bulunuyorlarsa da müsel· 
lah olan iki kişi fundalıklar ve sık 
çalılar arasından ateşe devam et· 
mekte israr aösteriyor. 

Bir ara kurıunun birisi baş 
çavuşun sol omuzunun üst kısmın 
dan geçiyor.. Jandarmanın pen • 
çesinden sıyrılamıyıcatını hisse· 
den azılı ıakiler .kurtulmak için 
yanlarındaki dereye ahlmışları:ada 
Jandarmaların elinden kurtulama· 
yıp silahı bırakıyorlar ve hançer· 
le r:ıücuma lcalkıyorlar ve bunda· 
da muvaffak olamayınca Girit mu· 
hacirlerinden İsmail yanındaki 75 
mermi ile filinteye ıarjörleri yer· 
!ettirip sürekli ateş ediyor ve or· 
manın aıklıtından, ıecenin zifiri 
karanlığından istif acle edip ka<,"ı · 
}Or. Fakat Jandarma süvarileri rıi· 
heyet bu adamı da Beyhan civa· 
rııı<la tutuyorlar. 

Anlaşıldı~ına göre, bu iki 
haydut Kozan civarındaki çiftlik
leri soymak için yola çıkmışlar 

fakat tesadüf kaı şılarına jandar· 
maları çıkarmıştır. Bu çetenin re· 
isi de tanınmış sabıkalılardadır. 
Facar aşiretin<lendir. Aydınlı Ay· 
nalı lsmail lakabı ile de bir çok 
kimselerden haraç almakta imiş, 

Daha önce Karaisalı da, üç 1ıün
lük bir güveyi öldürmek suçun. 
dan onbt'ş sen~ hapis yatmıştır, 
Tahliyesinden bugüne kadar altı 
senedir müsellih olarak dolaşmak· 
tacfır. 

Nihayet yakalanan haydutlar 
Misis karakolu vasıtasiyle Adana 
komutanlı~ına verilmiş ve aradan· 
da mevcudcn Adliyeye rön<lcril
m işlt:rdir. 

Maarifte taJID ve 
meıaaıreoer 

B. Ludvik Biılvpski Arlana 
ticaret li!'lesi 2inci ~devre Fransız.· 
ca ü~retmenliğine tayin edilmiş· 
tir . 

... ... . 
Vilayetimiz merkeı Cumhuri· 

yet ilkokulu öğretmenlerinden 

Dürdane Okan'a onbeş ıün iıin 
wrilmittir. 

Çivi liatı 
Diinkü sayımızda çivi fiatının 

108 cılarak tesbit edildiiini yaz· 
ınıştık . Öğrendiğimize gi;re bu 
lstanhul fiatıdır . Adanada çivinin 
satış fiatı -128- kuruştur. 

Bu halta yapılacak 
· futbol mafları 

Bu pazar ıtadyomda aşafı · 
<laki takımlar karşılaşacaktır : 

1 - Saat 11,30 da hakem 
Nihat Calbanın idaresinde incir
lik - Malatya mensucat • 

2 -- Saat 13,15 de hakem 
Kenan Ceyhan gençlik - Milli 
Mensucat: 

3 - Saat 15 de hakem Ab
di Atamerin idaresinde Adına 
gençlik , 6ıncı Demir spor kulüp· 
leri araıındadır. 
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ı lcıtultr -----
lllflaAL 
ıla aan 

• 
lnıilttrtnin yeni ı•nel 

kurmay baıkanının ıeçmiı 
hayatına ait bir le/kik ytuınu· 

zı a~af ıJa lmlacalcsınıe . 

• 
G 

eçenlerde lnriltcre l'entl 
kunnay başkanlıtında bir 
detişiklik olmuş ve Mart· 

şal Si Con dil yerine Ge.nerıal 
Sir Alen Bruk retirilmittir. 

Sir Alen Bruk 57 yaşındadır 

ve Hritanya harp mütehassıslarııı

dandır . Geçen Büyllk harpte ve 
son zamanında reneral lni'iUcre 
ordusunda iyi bir mevki kazan· 
mıştır . General Fransada dot· 
muştur ve (Wolvich) askeri mek
tebine girinceye kadar Franiada 
kalmış 19m den itibaren bir ln
giliz zabiti olarak orduya iltihak 
etmiıtir. 

1914 harbinde lngiliz ve Fran· 
sız harp nişanlariyle taltif edilen 
general ayni zamanda mühim 
vazifeler de almışlar • 

Sulhtan sonra general topçu 
mektebi kumandanlığını , · sonra 
topçu müfettişlitini ve nihayet 
gruplar talim ve terbiye müdür
lütünü yapmıştır. 

1938 de hava müdafaa ku· 
mandanlığına bir müddet sonra 
da Cenubi ln~iltere müdafaa ku· 
mandanhtına getirilmiıtir . 

1939 da Fransadaki lniiliz 
heyetinin ikinci kumandanı ol
muştur • 

Oünkerk tahliyesi sırasında 

büyük yaralıkları dolayısiyle (Sir) 
ünvanını almıştır • 

Bundan sonra i'tneral lngil· 
terenin müdafaası baıına ıetiril· 
miştir ve şimdi de lnailtere re· 
nel kurmay başkanlıtına tayin 
edilmiştir . 

BJR KAÇAKÇI DUN 
TEVKiF EDiLDi 

Rakı kaça~çılııtı .)Üıünden mt>v· 
kuftn muhakemesi cere) ın edtıı 
Hasın Kiçinin son duruşma11 dün 
Seyhan il inci Hliye ceuda aona 
ererek suçlu Hasan Kiçi tevldf 
edilmif ve ceza evine ıönderil
miıtir. 

iki kadın balaz balaza 
kavı• attı 

Zehra~ Zıltırık ile ~fusu 
Güllü Gftaelkeller ara11nda hir 
ev tahliyesi yüzünden kavfa çık
mıı ve Z~hra Güllü)·Q döjmekttn 
suçlu olarak )'akalanm .. tır. 

Bir av tlflell 

ark•dafını r•r•l•dı 

Şabarı otlu fiüseyip Kaladıi. 
Tevfik otlu Faik adında birisini 
elindeki saçma tüfeti ile 12 günde 
iyileıecek tekilde yaralıdıiınden 
hakkında mul)Jlele yapılarak C. 
Müddeiumumilitine verilmiıtir. 

Bir hıraız yakalandı 
Maraşlı Mehmet otlu Mustef a 

Battal hırsıılık )'·aparlı:en emniyet 
memurları tarıf ın<tan tutularak 
tevkif edilaıiflir. 

TEVKiF EDiLENLER 
iki kifiyi yaralamaktan dolayı 

adliyr.y~ teslim edilen Nuri Önce 
Hüseyin Keladat ıuçları sabit 
görüldü~Onden ıoraulerını müte· 
akip tr.vkif edilmiıterdir. 

KundJ.Ar• hıraızhlı 
Recep ottu Mehmet P~in 

adında biriıi,!Hüıeyin~ otlu lımıil 
Karabanı < Kunduramı çaldı , 
diye -Polise:ıiklyet etmif İle ;(ie 
el koyan zmb a memuilarımıı 
Mehmedi yaka1ayıp he\•ında ta. 
kibata başlamııtır. 

•r kllçlk lilNa 
Tanınmıı'!küçiik. ıabıkalılardan 

ve sokak ıeraeri çocuklarınd1n 
Salih otlu on ilci yqlarındalci 
Muıtafa Ciritler Bayın Fethiyenin 
cebinden 57 lirasını ııırırken ıuç 
üıtü tutularak poliae teılim edil· 
mittir • 



SiYASi ve ASKERi 
GÔRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 

Ankcıra Rod.'lo Clanlısi 

Ubya vaziyeti 
ORTA AYRU,.ADA 
SIYASt F AALIVET 

Amerika ve 
Yallıa,ark 

A merillanın Japon yaya 
. multabil teklifleri 

MOSKOVA TAARRUZU 

A 
iman iddiasına göre, Afrikada 1 
İngilizlerin J.:ayıpları büyük 
tür. Mihvcrciler, Libyada İn

gilizlerin zaferini mevzuu bahs~!· 
meninlmanasız. olduğunu bile soy
liyecek kadar ileri gidiyorlar · 

Libya harekatını kazanmak ge· 
rek İngilizler ve gerekse Mihver: 
ciler arasında bir şeref meıelesı 
telakki edilmeli.tedir · lngiliıler A · 
gt-!la vadisini zaptetmişlcrdir . 

* * * Komünistliğe kar~ı koyma paktı 
töreninin akisleri Mihver matbu· 
atında hAlii yeni bir mevzu ha· 
linde yer almaktadır. Alman ha· 
riciye nazırı artık bir Avrupa 
hirli§'inin kurulmuş olduğunu ve 
lnıiltere ile Avrupa Birliğinin otuz 
sene çarpışabileceğini bu paktın 
imzası münasebetiyle verdiği nu· 
tukta ıöylemişti. 

"' "' * Hür Fransızlar tarafından Lib· 
yaya istiklal vtrilmiştir . Geçen 
ayda Suriyeye iatikUU iade cclil
mişti. 

Vaşingtondan haber verildi· 
K-ine göre, Mister Blit Yakınşarkı 
Ruıvcllin şahsi mümeHili olarıtk 
dyarrıt cdtcektir . 
' . * "' * 

Vatingtondan 11cten huherltre 
aört' , Ameri~a hilld\meti JapO~· 
)'&)'3 mukabil teklifte bulunmuş· 
tur . Bu teklifler şudur : 

1 - Uzak Doğuda Statüko· 
nun tanınma" . 

2 - Statü1conun hiç bır su-
retle de~iştirilmemcai . 

3 - ihtilafların daima, silahla 
de~il konu~ma yolile halledilmesi. 

"' * • 
Mihver kaynakJarından gelen 

bir habere göre , Almanlar Mos· 
kovaya 45 kilometre mesafede 
45 tümenle taarruz.da devam et· 
mektedir. Fakat Moskova müda
f a&1mm da çok kuvvetli oldu~u 
ıörülmektedir. 

Teal baıaıl 
mallllemeıer 

(Başı t inci sayfada) 

caktır. ~ 
1 
.. 

Hük~met icabında her- tur u 
kara ve deniı hususi nakil vasltll· 
tarının seyrüseferini tanzim, ·!a~ib, 
men ve azami nakil ücretlerın ı ta
yi'l edeteğ'i gibi, bunları da Dev· 
letce lüzum görülece~i yerlerde 
çalıştırabilecek ve isterse bunları 
satın da alabilecektir. 

HükQmet isterse :ıeriyalın nevi 
ve çeşitlerini tayin \ 't" teshil ede· 
cek, vrya bunl:mforı bir kı~mının 
ekimini menedl"cektiı. 

Bunlardan maa<lu kanuna ih
tikar yapan toptan ve perakende· 
cUer için çok mühim hükümle~ ila
ve edilmiştir. Bu hükümler _ ıla_ve 
edilmiştir. Bu hükümlere gore ıh· 
tikarın -mahivetine nazaran 10 se· 
neye kadar ·hapis cezası ile 10,000 
liraya kadar para ceıası alınabile 
cek hatta icab ettiği takdirde hü· 
kumct muhtekirleri muhakeme et· 
mek üzere hususi mahkemeler bi· 
le kurabilecektir. 

Kale' de bombardıman 

Londra : 27 (a.a) - İngiliz 
avcıları Kale'de düşmanın devri· 
ye ıemilerini ve- mavnalarını bom· 

1 
balauııtlardır. 

Dl$ HABERLER 
1 r+J 

H+l 
1 

' 
Asri Sinemada 

Lİbyadaki 
İngiliz zaferi 
Kahire : 27 ( 8 . a. ) - Alınan 

malumata göre, Batı istikamet:nde 
ilerleyen lngiliı kıtaatı Tobruk 
gornirnnu ile birleşmiştir . 

BNliıı : 27 ( o. a. ) - Res· 
mi tebliğ : Şimali Afrikada mu
harebeler altllmay uıı bir şiddetle 
devam etmelctedir . 

Kahire 27 : ( a . a. } - As· 
lceri sözcü, muharebenin düşman 

tanklarının yo1' edilmesiyle lcaza. 
nıtacağrnı tekrarladıktan sonra de
miştir ki : Sidi:-aı.aktald kuvvet
lerimiz takviye almışlardır . Galer 
Salihe doğru şaşırtma akını yapan 
Alman kolu mevcudunun üçte 
birini kaybetmiştir . Şaşırtma ha· 
rcketinden düşmanın esas muha
rebe meydanında az tankı olduğu 
anlaşılıyor . 

Londra : 27 ( a. a. )- Roy
ter harp muhabirinrlen : Tobı u· 
ğun cenubunda Britanya kuvvet· 
lerinin muvakkaten durması se
ki:ıinci orduya kuvvetleı i'ni terfik 
etmtk ve takviye kıtaları atmak 
fırsatını vermiştir. Romel ise bu 
duraklamadan Tobruk etrafındaki 
:ıayıf mevzilerini takviye ctm~~ 
için istifade eylemiştir . Her ıkı 
tarafın da hava kuvvetleri meydan 
muharebesine büyük ölçüde işti
rak ediyorlar . Salı akşamı 20 
Britanya avcısı yetmiş Alman 
tayyaresine hücum etmiş , bun· 
lardan onunu düşürdükten sonra 
düşmanı kaçmaya mecbur eyle
miştir. 

Kahire : 27 (ıı. a.) - lngiliz 
kuvvetleri Edibbada:Tobrulc kuv
vetleriyle birleşıti ·ve F.dibbayı 
ıapteddiler, 5 tank 80 otomobil 
tahrip edildi, 300 rsir alıuiiı. 

/ngiliz dahiliye 
Nazrrına aalalıiyet 

Londrıı : l27 (a . ıı) Avam ka· 
mıırasmın müzakeresiz kabul et· 
tiği bir takrıre göre, dahiliye na-

zırı devlete zarar verebilecek ha 
reketler yapabilmek zannı altın· 
da bulunan kimseleri tevkif ede · 
bilbilecektir. 

Mebuslar bu salahiyetin par
lamento asasına kaı şı da konul
masından korktuklarını söylemiş-

erdir. 

HinJiıtanda bulunan 
harp eairlerıi 

Bombay : 27 (a.a) - Hin· 
distanda bulunan ltalyan harp e· 
sirleri 60,000 Jdşidir, Bunların ~ra 
smda 53 Geneıal ve iki Amıral 

vardır. 
~~~~~~~~~~-

Askeri vaziyet 
( Başı 1 inci sayfada ) 

mali Kafkasyayı , Gnısydeki pet· 
rol sahalarını işgal etmeleri de 
kabildir . Fakat Kafkas silsilesini 
bahardan evvel aşmalan ve lrana 
karşı harekata geçmeleri pek bek 

lenemez . 
Hülasa : Kı~ Rusyadaki ha-

rekatı a~ırlnştırıı ' fakat durdu · 
ramn1 . Uf ak hareketler için ha
yati ehemmiyeti haiz sahalar iş· 
gal edilir . Diğer taraftan kış • 
Napoleon'unki gibi , Alman or· 
dularını yere seremez . Zira tek
nik vasıtalar ve hassaten demir· 
yollan , silahların çok inkişaf el· 
miş bulunması , gt:ri sahaların 
inzibatını temin etmenin bu saye· 
da çok kalaylaşmış bulunması 
Alman ordusunun yardlmcısıdır . 
Unutmayalım ki Napoleon ömrü
nün son senelerinde ancak vapu· 
ru görmüş ve fakat treni görme· 
ğc ömrü vefa etmemişti . Şartl~r 
bambaşkadır , sevkulceyş vazı· 

t" mütalaa ederken de bu 
;:r~ları g-öıönünde tutmak la· 
ım1dır • 

.. 

AMERİKAN - JAPON ı~ 
GOROSMElERi BİR 
ÇIKMAZA MI GiRDİ 

Vaşington : 27 ( A.A ) 
Hariciye Nazırı Hal ile Japon 
murahhasları arasında bir buçuk 
saat süren yeni bir gfüüşme ol
ınu~tur . Hal , Japonlara yeni bir 
vesika vermiştir . Bunda pasifikte 
sulhün korunması için Amerika 
tarafından yapılan teklifler vardır. 
Fakat bu teklifler saldırmazlık 

esasına dayandığı için iyi karşı

lanmıyacağı sanılmaktadır • Hari
ciye nazırlığı memurlarından biri 
gazetecilere bahsi geçen vesika
nın son hafta içinde yapıian 

müteaddid toplantıların bir neti
cesi olduğunu söylemiştir . Ami
ral Namura bir gazeteciye , «Biz 
sulhün hararelli taraftanyız» de· 
ıniştir . 

Namura Japonyanın uzak do
~uda statukoyu muhafaza için 
mahdut bir anlaşma teklif edip 
etmcdiğ'i sualine cevap verme· 
mi~lir . 

Vaşington : 27 ( A.A.. ) -
Öğrenildiğine göre , Amerikan
Japon görüfmelerinde anlaşmaz
lığın sulh yoliyle hallini mümkün 
kılacak bir formül bulunamamış

tır . Amerika , Japonyanın Bir. 
manya ve Singapuru tehdid 
eden Hindiçiniden çekilmesini is
temiş , Çine yapılan yardımın 

durdurulması hakkındaki Japon 
teklifini reddetmiştir . 

Burada harp ve sulh Japon· 
yanın hareket tarzına bağlı görü
lüyor . Japon fevkalade murah 
hası Kurusunun yakında Tokyoya 
denece~i söyleniyor . 

Nevyork : 27 ( A..A. ) -
Tokyo radyosu japonyanın , A
merikan- Japon görüşmelerinden 
ümidini kcsti~ini söylemiştir . 

Petealn ııtııareıı 
Vişi : 27 (a.a) - Peten bu 

sabah amiral Darlanla başlıca 

müşavirlerinden Romie ve Mous· 
ses 'i kabul e-tmişti r. Peten 17 de 
de General Den1.i kabul etmiştir. 

Başveklllmlzla Ada' 
naya yaptığı ziyaret 

(Baştaralı Birlnridc) 

kona~ına giderek bir müddet is
tirahat ve refalıatindelci ıevatla 
konuşmalarda bulunmuşlardır . 

Sayın Başvekil aaat 20,15 de 
trenle Mersine avdet buyurmu~
lardır. Muhterem Dok.tor Saydam 
gelişlerinde oldu~u gibi Adana· 
ınıı.dan ayrılırken rle çok samimt 
ve hararetli tezahüratla ukurlan · 
mışlardır . 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

== ~- KiLO f!Afı 
CiNS/ En az En çok 1 

K. S. K. S. 
ı~ --- --
Ko~a- loo,oo i4,00 I 

· Klevland Ç. - -- 00,00 
KleVlandT 68,50 70,00 _ı 

Klevland il _ 66,75 67,00 1 
M. Parlağl - 57.00 58,50 
P. Temizi 00,00 55,00 
-Kapımah - - __ I 
y. Çiğidi 05,00 
-K -Ç- ·x.·d· 6 75 1 

• 151 1 - • - -

Susam 49,00 
Buğday yerli 8,43 8,75 

Arpa - 6:63 6, 75 
Yulaf 7,43 7,50 

'~ 
1 

--· - ·- - . ---· 
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KAMBiYO VE BORSA 
iş bankasından alınmıştır. 

11 
(Frank) Fransız 

· (Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 5.24 
(Dolar) Amerikan 132.2~ 

BEL6RAD BA~TAH 
BA~A YIKllACAK 

' -.. 

Vaşington : 27 ( A.A. ) -
Ruıveltin katibi Ôıli Almanyanın 
Belgradı baştan başa tahrip etme
~e hazırlandıfını söylemiştir . 
Naziler Sırp çelelerinin Belgradı 
faaliyf.lletine iis olarak kullandık· 
lnnrıı ileıi sürüyorlar . Ôrli'ye 
göre , şehir askeri kıtalarla sarıl· 
dıklan sonra topçu ateşile ve ha-

ve bombardımanlarile tahrıp edi· 
lecektir . 

Bitlerin kabllll 
Berlin : 27 (a. a.) - Öğre· 

nildiğine göre, Führer. Br.rlinrle 
bulunan Avrupa devlet ada:nla
rını bugün kabul e-tmiştir. 

T0RKIYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

Cuma 28.11.941 

7 .30 Program ve memleket sa· 

at ayarı 

7 _33 Müzik : Harif Parçalar 
(Pi.) 

7.45 AJANS haberleri 

8.00 Müzik : Senfonik parçalar 

(Pi.) 
8.15 Evin saati 
8.30/ 
8.45 Müzik : Senfonik parçalar 

Programının devamı (Pi.) 

12.30 Program ve memleket sa 
at ayan 

12.33 Müzik : Saz eserleri 

12.45 Ajans Haberleri 
13.00 Müıik : Şaıkı Ve Türkü 

\er 
13.30/ 
J 4.00 Mü:rik : Kaııtık program 

(Pi.) 
18.00 Program ve memleket ~a 

al ayarı -
18.03 Müzik : Fasıl heyeti 
18.40 Müıik : Dans ınuziği (Pi.) 
19.00 Konuşma { iktisat sa 

ati 
19.15 Müzik : Film Şarkıları 

(Pi.) 
19.30 Memleket Saat Ayarı , ve 

Aians Haberleri 
19.45 Müzik : Klasik Türk muzi 

ği Proğramı Şef : Mesud 

Cemil 
20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Müzik : Karışık şarkılar 

21.00 Ziraat Takvimi 
21.1 O Temsil 
22.00 Müzik : Radyo salon Or 

kestrası ( Violonist Necip 
Aşkm) 

il 

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

22.45 Müzik : Radyo salon Or 
kestrası Proi'ramının ikinc 1 

kısmı 

22.55/ 
23.00 Yarınki program ve kapa 

nıs 

llkollallar korama 
blrllll relılllladea : 

1 /12/941 Pazartesi günü 
saat 17 de Halk Partisi bina· 
sında kurumumuzun senelik 
kongresi yapılacağından sayın 
üyelerin gelmeleri rica olu· 
nur. 

RUZNAME 
1 Heyeti idare raporu· 

nun okunması 

2 - Mürakipler raporu . 
nun okunması 

3 Yeni Heyeti idare se· 
çimi. 13651 
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Matine 
2,30 BU AKŞAM 

Su va re 
8,30 

COLETTE DARFENJL ve CL/\NDS MAYIN 
yarattıkları Fransızca Sözlü süper film 

Otomobilli Aşıklar ._,_-_ 
=-=-= 

1 

ilaveten : 

EDVVIGE FEUILLERE - P. RICHARC VVILM'in 

Y "RA TTIKLARI 

ı--1 Malagalı Kadın 1 

Pek Yakında : 

~1 
•• 

l 1940 Brodvay Melodi 
•=~:~~::!:.~..-..~~l ... ~~:-.:::.:-.:~~ ..... ~:e::::~.~:'-:c •• o- ~:.::.-!-.. --. ·;~-"'"::'-.. -.::~.-..:-.~--

--- - ---
i LAN 

BElEDiYE RİY ASE T İNDEN : 
ş 

Tarsuskapısı - Sebzehali arasındaki parke yolun 
i açık eksiltmiye konmuştur. 

t 
A - Bu işin keşif bedeli 1335 lira 85 kuruş. muva 

eminah 100 lira 19 kuruştur. 
B - Bu hususdaki· keşif ve şartname Belediye yazı işi 

dedir. lstiyenler bedeli mukabilinde alabilirler. 
C - Eksiltme 5; 12/941 t=;uma günü saat 15 de Bel 

encümeninde yapılacaktır. 

J 
isteklilerin mezkur gün ve saatle teminat makbuzlariyle 

ikde Belediye encümeninde hazır bulunma arı ilin olunur. 
20-23-28-3 f 3624 

ÇifT~i BiRlimNDEN : 

b 

Ziraat Vekaleti tarafından Adanaya lzmir mmtakasm 
Akala Pamuk Çiğidi getirtilmesi takarrür etmiş olduğun 
edeli mukabilinde bu çiğidden almak istiyen çiftçimiz'in m 

mat almak ve kayt olmak üzere 15 Kanunevvele kadar Bir 
mize müracaat etmeleri ehemmiyetle rica olunur : 

2-3 13645 

ıcı:ıı==-:auwuunuuv uuuuu * n -uu:a::::z:ld 

DOKTOR 

Muza/fer Lokma 
Bergin baıtaıarını maayeneba 

nesinde llabaı eder. 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltac 
HASTALARIHI H[R GOH MUSTAf A Rif AT(CZAHAHE 
0ST0NOEKİ MUAYENEHANESİNDE KABUl EDER 

ZAYi - Kayseri Ziraat Ban
kasının 18 - 12 - 935 tarih ve 
894 numaralı cü:ıdanına koymuş 
olduğum tatbik mührümü kazaen 
zayi ettim . Hükmü olmadığını 

ılan ederim. 
Kayseri Çukur köyünden 
Balcı oğullarından Meh
met oğlu 338 doğumlu 

Mevh'.it 

zayi Basa anahtarı 
Dükkanımdaki kasanın a

nahtarım evvelki gün akşam 
üzeri kaybettim. Bulanların 

HAlK(Vi REiSliGf NOE 
28/ 111941 Günü saat 

30)da Halkevinde - Terbi 
mevzulu bir konferans ve 
türküleriyle bir konser v 
cektir. Bu gece için Hal~ 
den giriş kartı almak lazı 

13650 

getirdikleri taktirde me 
edileceklerini ilan ederim 

Kapalı Çarşıda manıfat 
Fekeli Şükrü 



l'.ORKSÔZÜ 

R. C. A. 
BRODWAY 

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

mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi REMO 
ABIOIHPA~A CADDESİ NO : 42 - T(lGRAf : ff (MO ADANA - l(l(f ON : 110 

• 
T. I ş Bankası 
&itik taıarraı beıapıar.ı 

1942 lkraml11 ıaıAnı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 14 ıWayı•, 3 ~;u.toı, 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

194lı lllraml7elerı --=--......__-

1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 •• 1000 .. --.., 3,000 ,. 
2 .. 1,;o .. = 1,500 .. 

3 " 500 .. - 1,500 " 
10 .. 250 " = 2,500 " 
4-0 ı• 100 .. 4,000 " 

50 " 50 il 
- 2,500 ., 

200 .. 25 .. -= 5,000 , , 
200 .. ıc. ,, = 2,000 .. 

TUrklye lf Bankasına para yatırmakla ya1nı:r 
para blrlktlrml• ve faiz almtf olmaz, ayni 
zamanda lalllnlzl de denemlf olursunuz . 

#1\'\J. ~~.._.,...._v .... ~:>. ~~) 

TÜRKİYE tOMHURIYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulut tarihi : t888 

Samaye•i : '!00.000.000 Tıürk Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

llrat ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aoatıdaki pli.na göte ikramiye datdılacakbr. 

4 Adet 1000 Urahk 4000 Lira 
4 • 000 • 2000 " 

' il 250 " 1000 " 
40 

" 
100 .. 4000 il 

100 il so .. 5000 
" 

120 " 
40 " 

4800 .. 
160 • ,, 20 " 

3200 
" 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde SO 
litadan aşatı diltmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyhll, 1 l Birincikinun, 
Mırt :ve 11 Haziran tuiblerinde çekilecektir. 

·-----------------------------

= Kıılbi_ıbozmadan, mide,ve böbrekleıi = 
tc yormaaan ıstİrapları dindirir. M 
= Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve = ' 
M her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. ~ 
D:::acaczs:ann:=aa=a:=x:=xavnu• 
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şartları GÜ NDELiK ~E • ADANA : 

Salıi1' ve Başmuharriri • 
Seneliti · · · 1400 Kr. '· FERiD CELAL GÜVEN 

ı 1 Aylı~ı • . . 125 • -

i 
Umumi Ne§riyat Mudıirü 

hanlar için idareye MACiD GÜÇLÜ 
mUracaal elmelldlr Basıldığı yer : TORK50ZO Matbaası 

ı.--- , . - · ~ -- ,, ...... ~~ ·- --~ ·~-~~~ --- . 


