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KIZILAY HAFTASI 
Bugün Şelırimizde Büyük 

Bir Tören Yapılacak 

Hltlarin yeni 
sulh taarruzu 

• 
Boy E•nin A'1am Kama 

ruında J(ın yophfı fO lı 

f'IYlllll Jilılıat ı..1anolı 

• 
L oadra : 28 ( a. •· ) - Hı· 

rfclye·· 111urı Edeh Avam 
Kamırasmde remil ~iman raftın\ · 
larmı eh!' •lmıt vf! Alman tahn· 
klUiil bakkffıda tunları 16yle"1it 
tlr ı 

- çekotlovakyıda '17 eyltil· 
deaberi m "'•' idem edibnlf ve 
1.!08 lrıti Ontepoya tnlim edil· 
miftir. Varoılav} adı ifplin b«· 
ımdanberi 35,0CO tc;ıi "8Uiim1ara 
kurban fiUl1if, 256 kifi idam edil
mııtir • iki- Almna kart1lık 100 
aarp idam -edilmiftir. Li.te uıayup ,,t .. f'ldedil"" .. 

Eden. «. Alman k\talar1 Ruı 

badotlarını -ıe~medeıı evvel Sov• 
)'etlerle arunıda •*'t~rl \tejla •İ· 

aal hlç bir konUflll• otm11ml1hr. 
_...., ___ ....,""" iyöt111n • Bcr1in 'Iİ) A• 

eet! Mt ..ıh taamnatı• h'ntrl•· •at• Mtllft'8r. Buıttlftla Hftlerin 
bir teltlflM keıdet-'Yorimt. Hit~ 
lcr dft-4t , f\dtle\ti ve- teairli 1 
Ruı •ıbvemeti ıflıt .. qrlıfnnt· 
ttr. V• Rallatin c;mbucek matfOp 
t<lilecek~ilne dayanan pı.nlah 
alt ltt blll8fhır . Bud• dole}'ı 
Hitler ..... ahlaya .. btaçtır · 
Ve AvrüP1i· mllttftrlni pna inan• 
dır1D91ı lıtiyfJl'J ld , ıalba kıvq. 
malan için yqlne çn. ,eni 11i· 
UIM' ılrlnelet~dir • Hltlier !delDilk 
iıtiyor U : f..lts Hl ,bUbu YlfJCl• 
maıaafl1S bela. de ı..-ıeri ve 
yola ıetldri• .. Hitter .ald8fHYor .. 
Biı ~ reddediyeru • V.el'İ tti
aam _..nida iter ne- Y•_. .... 
Y8"• biıill .tya11timiı bunda 
aerre kadar mtltee11ir olmayacak ... 
t•r • 

Hltfar OlyanO 
glıiisllleleri 

Kııılay haftası bugün hııla · 
m~ldadır. Adana Kııılayı bu haf· 
ta için geniş <lir proğram haıır· 

lamııtır. Haftaya ait pro~ram a
ıatıdadır : 

29 ikinci teşrin cumartesi gO 
rıü saat 13.5 de Adana da Kır.ıl · 
ay haftaaı baflıyacaktır. 

T<lren ala} ı saat IJ,5 de Kı . 

ııla\ mcı keı binası önünden ha· 
reket ile Abitlinpaşıı caddesini 
tak•ben lllf köprfi önünden ve 
lıiikümt-t ıçetiıindrn geçilerek sa. 
at l..uleıi } anından belediye önOn 

dtn asfalt } ol takip edilecek ve 
Atı.titrle parluna aidiler.cUır . 

Atatürk parkında Atatftr" a · 
rııılına çelt-nkler konulacak ve bu 
nu mütra"ihcn bıtiklAI martı çı· 
lınarak törene ılorı verilecektir . 

Bu gilnün ~rı-fine olarak fe· 
hlr K111lay v~ Talrk ha} ı ıklarilc 

üsslcnrcı-lı.tir. 

Bir! Sovget G11aliıi ıela!lnde11 plntlı 

SOVYE~GÔRE ' ALMANLARA GôRE 

Kalenindeki Moskova'ya 
Rus akını hücumlar 

. CAlın• haa-aiHla i iM Ra.ı. 7in• ınilalm 
pdilıl• 1-fdclıJ .,.,,,.. ... .... 

Moakoval: 28:(a.:ı.) - .. Din 
ötleyin.nqtedıl<So!yeU!bl!f!.. Berıln : 28 ( A.A. ) - AI· 
Şimel.Wı oebhdllinde bir .. Sov· man resmi teb1iti : Rostof civa· 
yet.birl'ti topnklv~ataçtan ya· nnda ve Donet havzasında tay· 
kıhDlf 20 dilıman tahkimatı tab· yare ve tank yard11nile yaplap 
rib etmiıtir . Batı cebheainde h•· şiddetli Rus kaışı hücumları dilş-
rekatta,bulunan bir birlik 1500 mana kanlı kayıplar verdirerek 
dlfman:61d0rmüı . .:ı5 tank yık· ,eri püskürtülm\ifliir . Cephenin 
mlfbr.:~Cenup batı: cebhesinde merkez kesiminde düfmanm kuv· 
binden feala diifman öJdirill· vetli müdafaaJ ... mevzileri yanlmıı· 

Berlin : 28 (a. ı.) - Hitler f __ ,.ıt::ı:M!!t::::z..::;S..:;...:l:,;::aoti~lllli:l~~rf.~ada~•~=~~=~'Geıı~~-~l~bo~il~.u~fad~•l== 
Cly•oyu Jtabul elıDİf, uzun bir 
r&1fme4e balunmUflur. Bu m~li· 
kat Alman ltalyan askeri siyaaı 
ifbhhtini teyid edici mahiyettedir. 

Dllcll_.. . 

a&llA90-•• u• 
1 BanCIClft 61tltaç ,.ı 6nc• 1 

Nrileıi l;ir 111.Tarla ,.lwimi~· 1 

de ,,_,,,.,,,,, •una•lı Y•-' 
etlilıılifti. Falıat ••n ı;_.a,,. 
,,,,.. h rlonlarla ••s...I•r• 
.,1ı .. ı1r radla11rrt1aitaılrr. Ôf
renil4ifin• .,ar., -6ıra lır 
racl•11fa ••aenleri yoltolama· j 
I• .. p,ara camı almota 

-·~ &Jlfllfl • 1 
Ko1Jımtd111, ••un ~lılR 

"" ..... ,, ., .... w ,,,. 
7flf.,. ~ artalt uhatlİfiilaıi M•m•• talıtlir .,,_.,.., ... ..,,.. AmulAan - Japon ,.rfi11lili de~am caıyor: Ban~ 

dair luıhrler ifincü ıaliil.miaJeJu • Re•miınıa hrı 
Japon oılceriıti 1•rll lıodinlor araftnda fllıtermelıı.ılir • 

U2!L 

ı ........................ ı 

1 Llbya'da 1 MERSINDI DON YAPILAN TOREN 

ı MiHVER IUYYETI ı 
İ BAIA "'klYI 1 
ı ı 
ı BOyUk Alman kaybı ı 

Ankara : 28 (R.G.) - Llb· 
yadaki muharebeler hakkında bu 
ıüo pek az malijmat ahnmııtır • 
Sldiömer tekrar Kanadalı kuvvet· 
ler bir çok mihver askerlerini 
esir ılmııtardır. 

Yeni deniz 
Subaylarımız 

Yeni ıa11a,ıam.u dlplo•alan 
parlall 1111' tOn.ıe wırDta 

... 
Mihvercilerln yrni takviyeler 

ıetirditi ve keı.a lnıiliılerin de 
takviyeler aldıfı ınlqılıyor. 

Berlia : 28 (•.a) - Şimal Af· 
rıkada devam eden fiddetli mu• 
harebelerde bilha11a dilfmanın 
Topruk muh11ere cebheaini yar· 
mık için yıptıtı tefebbtlllerde 
yeniden bir çok tank tahrip edil· 
mittir. 

Mersin : 28 ( Tüı kıöıü muba · 
birinden )- Buai1n Merıiode De- 1 
niı l..iseıinde bGyük bir tören ya
pılmııtır. Şehrimiz Deniı Liıelİllİ 
b.tiren talebelere diploma verm,k 
için yaf..11\n bu töreP pek pırlak 
olmuıtur. ,',feraaime ıut 14,30 da 
okulda lıtiklil marıiyle bıtltnm11 
ve bundan ıoora diplomaların 
tevzii yıpılmlfhr . Törene kala
balık bir davetli kllUeai ve hal· 
kımıı ittirlk et111iftfr • 

Bu tdrene Mersinde bulWJan 
Sayın Baıvekilimiı Doktor Refik 
Saydam'da iftirık buyurmuflar· 
dır. 

Kahire : 28 (ı. a.) - JnQiliı 
tebliti : Tobrutun cenup dotu· 
ıunda d<>Q'rudan dotruya tem11 
tuisine movaff ak olan Britanfa 
ve Yeni Zelandah kuvvetler •· 
aimli bir muhvemel karfısında 
ilerliyor. Halfaya - Seydi ômer llOYOK Mla.LET 
arasındaki m8dafaa mevıilerinden MECLiSiMiZDE 
gelen Alman unıurlariyle bfiyil- Ankara (28 (a. ı.) - Bü· 
müı olan düfman akın kolu ba· 1 )Ük Millet Mrclisi buıüa toplan· 
tıya harekete başladı. iki esaılı mış ve vilayeUere tabi bazı nebi
tetkil halindeki lcuvzetler İngiliz· yelerin diftr vilAyetlere batlanmaaı 
ltr taıafındıo ıtır htlcuma uQ'- ı hakkındaki llyihamn mlıakereıi· 
ratılmıttır. ne hqlanmıftır. Milıakere eana· 

aında Dahiliye Vekili aöı alarak 

Almanyaya 1 v•ıiJ·eti iıah etmit ve neticede 

ı,..;u. __ ,,..,,i iir pi 
lıaMJr/arl meyclana •elirm 

Eskifthir mebu•u Emin Saıakın 
1 teldifi ile ıiyihı r~ddedilmiıtir. 
l !lWJ:-.t•haili kabil dma· 

f 
y.. .,,.. ~b ~rlr,1 ve d. rı .. ~-rarı· 
•• ıaı liiiltl yth heıap btiıiae 
dair oW. lliyihalar mlıallere q· 
dilerek Hbal edHmiftir. Bundan 
80Dra deaiı ıedikli 1abaylarınıa 
fevklllde tabsiaatlarına ait la~i
hayı mbakere ve kabul eden 
mecllı, puarteıi toplanmak ile· f 
re toplantıya nihayet vermlftir. 

Fin başveldli Ryti 

ftN BASYEllU 
NUTUI SOnlYECEI 

Helsiaki : 28 ( A.A. ) -
Finlandiya. Bqvd<lli Ryti , F4D· 
landiyanan 11iyaıi ve aalr.erf vul· 
yeti:haJckında bir nutuk 16yli1tt· 
cektir . Baıvekil bu autku ile 
Finlandiyanın hattı halaeket ve 
düıüncelıeri hakkında etraflı ma· 
lOmat verecektir . 

........ , .. 
Roma : 28 ( A. A. } - ltwaa 

teblifl : Hıbetiatandaki Ganct.r 
flrDİIODUD,110 tealim old!ılfu .. 
bildirme~e~lr. T.eblit. bısiUı ta.
va kuvvetlcr~nin Napoliy• Jı~ 
ettilini ve çok bG)Ok huar yap· 
tıtını yaı.ıyor. 

Condra : 28 (L a.) • - lnıftlz 
hava kuvvetleri. Diln ıece Alman
yanın 1imal bah11ndaki hücum et· 
mittir. D6n rece az mikdarda 
dişman tayyaresi lngilterenin sa
hillerinde blr kaç yere bomba al· 
mııtır. 

Az mikdarda haaar ve yaraL 
vardıl'. 

Sahil müdafaa tayyarelerimiz 
din sabah Lobey aç'tanda bir 
difman iate remisini batır bir 
halde birakmııtır. Pir İ8" ıemi· 
siyle diter bir babkçı ııemiai ba· 
bnlmı~br. 

Londra : 28 (a. a.) - Britan· 
ya bava 'kuvvetleri. Dün ıele Al
m11oyanın Şimal batısındaki hedef· 
lere hilcum etmiıtlr. 

C -Askeri vaziit =ı 

Alman yarma 
hareketleri 

. ıııııııııaııııııııııııııııı 

IRllLTlaDI 
AIKDI BlllllT 
llltiljUTILITOt 

A 
frikada lnırilizlerin çevirme hareketleri esnasında • Libya hu· 
dudunda bulunan Almıqlarm yapacakları iki iş vardı . Taar· 
ruzun ilk başladıtı zamanlarda da söyleditimiz gibi , bir ta· 

raftan Sollumdan cenuba dotru uzanan müstahkem mevkii yarm•ya 
kalkmak , diter taraftan da geri dönerek kendilerini çevirmiye utra· 
şan lngilizleri datıtmak . 

Dün ıelen haberlerden ötre· 
niyoruz ki , Almanlar bu iki ça· 
reye de bqvurmutlanhr .. SoUum 

KADINLAR DA civarında ıapalan harpler ve daha 
ASKERE ALINACAK bahda Biri - Elıobi'nin üıtündc 

Lohdra : 28 (a. a.) -(ııkert Sidi - Ru,r ve yJhut Sidi -
• <ı:.' RUW meyd~, qıuh~beıi bu 

hıımtti fd'niflcten btr kanu pro· ihtimallerin talia\kuk etmlı oldu· 
jeıl haıarlanmıfhr. Buna ıöre, 
mecburi hizmet kadanlara da tat· tunu iÖ3termektedlr . Diter ta· 
bik edllecektlr. Yaı haddi erkek raftan Almanlar • loıiliı tebliline 

pre Sldi - Ômerin cenubunda ve kadınlar içfn 18 - 50 arasan• 
da olacaktır. Bununla beraber hü- Gaba - Salih mevkllnden tel 
lcümetin tatbikatta 20 - 25 ara· örperiyle kapalı hudut bölp;aini 
sındaki kadınları hiımete çatJra· efe ııauıwrdİr · Ôyje ~byor 
catt '4nı1maktadar. 19 yqında si· ki • Gener~l JM>mmıel • l~riUz bil· 
tAb allına çı.tntan erkekler bun· yük kuvvetlerini SoU"" ve ~~i• 

sO kesimlerinde ıutarken aptadan 
dan ~anrı 18- yqında hizmete bir bafka ~virme hareketine air· 
girecektir. 50 yatanı it;çenler ıi· mlflir • ÇeVlrme içindeki bu çe· 
vil ınüdaf aa teıtdtltında kollandı· \'İrmenin bCl""""' tank kuvvetleriyle 
cakhr. Bu 11urelle bu itlerde kul· 'i-

l la çl d b·ı yapilihl' anlıimtmU.tadır • Gerçi 
anı n ren er or uya teçe ı e- ln~r ~vvetlerden tlçte 

cektir. Kadınlar, istedikleri tak~ir· birinin in.hı eclilcffffnl s6ylemek· 
de cepheye g3ndtfllmlyecekler . ır. iedirler . Fıkat üçte ikilinin iJer:. 

11 .. ıi .... tlıtlııtttımttn l~me~in duıdurulmut oldatu• ••t•••• caır b.r kıyıl dı yo'dı.1r • 

Kalvamfln: aık-.rlerimize k.tl· 
lık hediye te<Wiki içil\ yapalan 
tebcnuat listesini neıre devam 
ediyoruz : 250 Ura Tevfik Kadri 
Ramaranotıu. 100 lira Mahmut Ki· 
barotıa. 50 Ura Hayrullah Set· 
men. 50 lira Tahir Pamukçu, 50 
Ura Madama köyG, 40 lira M&mln
li kC:Sya', 35 Ura K öylüotlu k6yG, 
30 Ura Rpbim Gülcin. 30 lira fea. 

ı yıflı k6yii. 80 lira Abdullah Ak· 

1 can. 30 lira Mıhmut Uıuyıar, 25 

1 lira Şakir Omit, 25 lira Süle,aıın 
lııGzar, 25 lira M\ıclt Akdemh', 
21 Ura 50 kurut Yalnızca k6y0, 
20 lirı MüıHlm ÇekJJıeail, ~ ı"'
lsmall Çanka).'•• 20 llro KaraJtr. 
bucak k6yG, 20 lira AJıme t Dini 
20 Hra Kayıf\ıdan Mebmel Sait. 
20 lira Mublif Terhın. 20 ~t 
Sabri Erenihlek. 
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Şayan dikkat bir tetkik 

Çittçimizin 
tohum ihtiyacı 

/plik tevziatı 
için geni kararlar 

~~--------··--------~~- Çukurova pamuk tarım sn· 
tış kooperatifleri birli~i tarafından 
Ticar, t vekaletinden Ceyhan ve 
Tarsus tarım satış kooperatifleri
nin tohumluk ihtiyaçları için 130 
ton yulaf, 180 ton arpa, 1560 ton 
buğ-day istenmekte idi. t~tenilen 
bu tohumlar Vılrıyetimi1. mıntaka

iında zeredileceğfoe na1aran bu· 
nun vilayetimiz iktimiııe intibak 
edecek şekilde cenup vilayetleri 
hububatlarıodan temini düşünül 
müştür. 

.......................... 
Bir çift iare iç ıeae içinde 

200,000 yavru ve torun bırakıyor 

: ı 
ı uMukadderattmız beşi : 
ı ğln.!zln ayak ucunda ya ·ı 
ı tar,, ı 

F 
areferin. yiyeceklerde 
yaptıkları zararlar ma· 
lumnur. Ekser Avrupa 

memleketleri, yiyecek kıtlı~ı çek· 
tiği cihetle elde mcvcud madde· 
teri zarardan korumak için çok 
sıkı tedbirler almışlar ve bu bü
yüle tedbirlerin ba§mda farelere 
amansız bit harp ilan eylemişler
dir. Farelerin zararı yalnız yiye· 
ceklerc ve etıağ'a münhasır de-
2'ildir. Bir takım tehlikeli ve öl
dürücü hastalı1'1arın mesela ve
banın ve spirochetese ictero -
henorrageque hastalığının insan
lara bulaşmasına bulaamasına ve 
her sene binlerce kişinin ölümü
ne sebep olmaktadır, Spiroche
tese denilen korkuoç hastalık fa
relerin suları kirletmelcrin<len ile
ri geliyor. 

Fareler, çekirgeler \'e sinek
ler gibi, es'lci Mısırın hiç bir za
man unutulmıyncnğı on musibet· 
ten birini teşkil ederler. Hatta 
eııki Mımlılar farelerin en aman
sız düşmanı olan kedileri mukad· 
dea bir hayvan tanımıılar ve on
lara dokunzlm~sını haram say· 
mışlardı, Hatta Mısırda yapılan 
kazılarda binlerde mumyklanmış 
kedi bulunmuştur. 

insanlar, farelerin kökünü 
kaıımak için muhtelif çare ve 
iUiçlara baıvurmu~lardır. Hatta 
baıı doktorlar, fareleri oldürmek 
için hususi bir mikrop yapmıılar
dı . Bu Viruı kcıfedildiği zaman 
bu ilacrn fare neslini kurutacak 
müthiş" bir hastalığı. fareden fa
reye sirayet ettireçeğ'i iddia edil
miıti. Mikrobun vücuduna girdi~i 
fareleri muhakka öldürdüğü sa· 
bit olmuo ise de hastalığı diğer 
sa~lam :farelere bulaştırmadığı 
görülmüşiür. 

Fareleri toptan öldürecek bir 
ıalğın yaratamadığımıze göre eli
mizde mücadele silahı olarak ze
hir kalma1dadır. Falı;at zehir de 
ancak bunu yiyen fareleri öldü
rüyor. Zehir:entn fare delik~e Ö· 

tüyor v~ etrafa day&nılmaz fena 
kokular yayılıyor. 

Buaıin fareleri öldüren ilaç
lar, arıenik esasına dayanmakta
dır. Bugün fareleri öldüren ilaç
ların esasını, Ada so~anı teşkil 

cdiykr. Ada soğanı, fareler üze
rine tesiri pek müthiş ve çabuk
tur. 

ikinci mücadele sılalu kapan· 
lardir. Fakat kapanlarla farelerin 
imhası mahduttur. Sonra kapana 
tutull'n fareler, zehir } iyenler 
gibi ancak erkek fllrelerdir. Er· 
kek fareler. dişi farelerden daha 
cüretkardır. Sonra ailenin yiye 
ceiini temin etmek vazifesi, ek· 
ıeriyetle erkek farelere düşer. 
Frkek fare seçkin bir yiyecek 
buldu~u zaman pençelerioi dol· 
durarak cifi fareye götürür ve 
onu da bu ziyafetten hisacdar 
ener. B:rçok defalar yuvasiyle 
yiyece~in bulnnduğu yer arasında 
mekik dokur. Şunu da ıöylemeli 

ki, dişi fare, erkeği gibi çok o
burdur. Hatta ziyafete gitmek 
için yavrulunnı yuvasındr bırakıp 
beraber gittiği çok defa vakidir. 

Doktor Loir diyor ki c Yaka· 
lanan yüı elli fare arasında an· 
cak 9 - 10 tanesi dişi idi. Bir 
horoıun 17 tavu~u, süklünün de 
sekiz dişi süklün~ vardır. Dişi fa
relerin çoldnğu, erkek fareyi da· 
ha mümtaz bir vaziyete ıoku· 
yor.> 

Farelerin çok }avruladıkları 
düfünülürac tehlike büyü'lctür, Bir 
mütehraaısın tahminine 1ıöre bir 
çift farenin 3 senede 200,000 
1ıvrüsu ve torunu olabilir. 

Fareleri yok etmek iüin ıe· 
birli gazlar da kullanılır. Fakat 
bu, pek pahalı bir : ... iştir. Sonra 
zehirli gaY.ın birçok mahzurları 
vardır. ince maddelerden yapıl
mış binalarda zehirli gazlar kul· 
!anılmaz. Kullanılsa bile direkle· 
rin içinde can verecek farelerin 
~ürüyecek leşlerden etrafa yayı. 

lacak iğ'renc kokuları da hesaba 
katmak lazımdır. 

Binaenaleyh farelere karşı 
müessir mücadele silahı olarak 
kediler kalıyor. Kedi İ} i kullanı
lırsa, di~er imha ve itlaf çarele· 
rinden ve tedbirlerinden daha 
fazla muuaff akiyetli neticeler el
de edilebilir. Bolüert teknelerin
de kedi bulundurmayan gemilere 
seyrü sefer müsaadesi vermee<li. 
Fakat maalesef kediler, modern 
gemilerin çelik tekneleri içinde 
yaşayamazlar, elektrik teııirlerine 

tutularaak çabuk ölürler. Elektrik 
tedavisi mütehassıaı doktor Tissi 
er şimdi bu mahzuru ortadan 
kaldıracak bir çare bulmak için 
araotırmalar yapıyor . 

Kedi karada, gemiden daha 
zi}'ade faydalıdır. Fransada Li· 
yon mezbahalarında, Havr dok
larında, Samuour süvari mekte· 
binde kedilerden pek çok istifa· 
de edilmif, bu dört ayaklı küçük 
bekçiler ; ü1. binlerce liralık yiye· 
cek ve erzakt farelerin zarar ve 
j iyanından korumuşlardır. 

ltalyada Duçenin te4vikiyle bir 
kedi siyaseti tatbik edilmektedir. 
Bu siyasetin neticeleri çok ve
rimli olmuştur. Pontins bataklık
hırı kurutulduğu ıaman farelerin 
istilasına mani olanlar, tek başına 
kediler olmuştur. 

Halk umumiyetle zannediyor 
ki, aç bir kedi fareleri avlamağa 
çıkar. Bu , büyük bir yanlıştır . 
Cins · avcı kediler , öldürdükleri 
fareleri yemezler . Kedi zevki ve 
sırf ıpor yapmış olmak için fa. 
releri avlarlar . 

Kedinin avcılıkta tabiyesi ;u. 
dur : Pusuda yatar , uıun zaman 
bekkr, ve yakınrlan geçen fare
nin üzerine bir hamlede atılır , 
lı:eakin dişlerini farenin en esine 
batırarak bel kemiğini kırar . 

Avcı kedi, av köpeğinden de 
yüksektir. 1914 - 1918 senesi mu
haripleri, kedilerin farelerle do. 
hm siperlerde kendilerine ne bü
yük iyilikler yapmış olduklarını 

hiç bir uman unutamazlar. 
Fakat kedinin intihabında dik· 

katli davranmak lazımdır . Kedi 
yüksele boylu, kuvvetli ve iyi at
layıcı olmalıdır. Sıkı tüyleri, onu 

Geçen seneki kuraklıktan çc
kirke ve sünedt>n zarar gören bu 
gibi vilayetlerin tohumluk ihtiya· 
larınndan henüz temin ve tedarik 
edilmiş tohumluk olmadığından 

yalnız tohumluk iıtP.yen kazalar 
halkı elinde bulunan yemlik buğ· 
da\'ların har içten gönderilecek 
buğdaylarla tepti! edılerek tevzii 
nin ve ekimlerinin temininin müm· 
kün oldu~u Vi layetimize bildiril
miştir. 

Halkevlnda verilen 
konferans , konser 
Dün gere seat 20,30 da Hal

kevi salonunda (Halk terbiyesi) 
mevzulu konferansta muzik kolu
nun vermiş ntduğu Halk türkü
leri konseri kalabalık bir hnlk kit 
lesi tarafından dinlenmiştir. 

Resim ve fotoOraf 
sergisi açıhyor 

Adana Halkcvinde 15 kanun· 
evvelden itibaren amatörler ara· 
sında resim - fotoğraf seı gisi 
açılacak birinci, ikinci ve üçün
cülü~ü kazananlarıı mükafatlar 
verilecektir. 

En•titü kadrosunc/a 
Adıına kız enstitüsü yemek 

pişırme - ev idaresi öğıetmeni 

Leman Subaşı ayni okul Fransız· 
ca öğretmenliğine tayin edilmiş 
lir . 

Bugün yapılacak 

aile toplantısı 

Bugün saat 17.30 da şehrimiz 
Halkevi salorıunda çaJ• lı bir aile 
toplantısı yapılacaktır. 

---~ 

farelerin ısırıklarından koruyacak· 
tır. Ağzı geniş , pençelerinin tır· 

nakları uzun ve keskin olmalı iır. 

Franaada_kıtlık , kedi cınsini 
adeta imha etmiştir . Amiral Ln· 
caıe'in riyasetinde bulunan Fr:ın

ıız denizcilik alcademisi, kedi me· 
selesiyle uğraşmağa hnş!amıştır. 

Deıktor Tissier'nin tebli~ ıne gö
re, Fransanııı muhtelif yerlerinde 
avcı cins kedileı yetiştirmek için 
geniş kedi yetiştirme parklflıı açı
lacak, hunlar istiyenlere da~ıtı-
lacak, kcdilt:re iyi bal..mak_için: 
konferanslar tertip edilecektir . 

GINON TEDK.İKLEBI 

f Çocuk Esirgeme Kıırunuı ! 
ı Genel Merkezi i 
: ........................ : 

MERSİNDE ŞEKER iŞi 
Şeker bobran 

ve tevziatı 
Me rsin : 27 ( Tiiı ksöıü mu

habirinden ) - Bir müddetten
beıi şehrimızcle şeker buhranı 

devam etmektedir. 
Dün Mersinde mevcut 70 ton 

şekerden 35 tonu Seyhırn vilaye
ti .ve 35 tonu da \Iİl8}dimiı. em· 
riııe verilmiştir. 

Bu şeker dün belerliye riy 6· 

setince bakallara ve kahve ve ga 
zinolarn tevzi edilmiştir. 

Bu günlerdt> şenrimiı. tüccar
larına kOlliyetli miktarda şeker 

gelmesi beklenmektedir. 
Bakkalların şeker satışalrı icah· 

ettı!!i takdiı·<le belediyeoe kontrol 
edilece ve bu suretle her hangi 
bir ) olsuzluğa meydan verilmi
yecktir . 

likokulıı bitirme 
&ınavları başladı 

Dünden itibaren şehrimiz 
S kanunusani okulunda, hariçtt'n 
ilkokulu bitlrrpe: ıın'it\'larınR baş

laıımıştır. 

Domuz m'ücadeleai 

. Vilayetimiz dahilinde l kanu
nuevvelden itibaren domuz mü
cadelesine başlandı~ını ve lazım 

gelen tedbirlerin alınmasınn baş

landığını haber aldık. 

Memleket hastahanesi 
kadrosunda terfife,. 

Adana memleket hastahanesi 
dahiliye mütehassısı Dr. Osman 
BOL.kurt terfi ederek sınıfı dör· 
dilncüye ve maaıı da ıso liraya. 
J<ontgcn mütehassısı Dr. Ziyaed
clinin de sınıfı birinciye maeıı 80 
liraya çıkarılmış ve zühreviye mü· 
telıassısı Dr. HasipaYıldırımın ma
uşı da 170 lira ücretten 60 lira 
ac;li maaşa~çevrilmiştir. 

Plslkletle çarpmıf 

14 yaşlarında~Nuran isminde 
bir bayan 8 ) aşlarmda Ali oğlu 
Tahsini, pisikletle çarparak vücu · 
dunun muhtelif yerlerinden ya
raladığından hakkında kanuni 
muamele yapılmıştır. 

:3:::--
------------------------------------------

Bugünkü Fransanm taksimatı ne şekilde? 
Ajans haberlerinde sık sık, işgal altındaki Fran· 

sa, işgal altında bulunmıyan Fransa isimleri geçer. 
Alman işgali altındaki Fransa idare bakımın

dan altı çevreye ayrılmı~hr. Bunlar .. da şunlardır: 
1) Sima) A çevresi. 2) Şimal B çevresi. 3) 

Merkez çevresi. 4) Bab çevresi. 5) Doğu çevresi. 
6) Paris çevresi. 

Her bölgede orada oturanlarla mültecilerin ha
reketlerini idare ve kontrol etmek üu re ayrı ayn 
hususi' nizamlar yürür. 

Şimal B çevresiyle, doğu çevresi. esasen ora
da oturmakta olanlardan gayri Fransız tebaasına 
tamamiyle kapalıdır. 

Merkez ve Paris çevreleri, evvelce orada otur· 
makta olanların avdetlerine açıksa da tıkyitler çok-

tur ve zaman zaman işgal altında bulunan ve bu
lunmıyan Fransa arasındaki hudut tamamiyle ka
patılır. 

Fransa ile Almanya arasında imzalanan 
gizli bir mütarekenin gizli bir maddesinde 
Alzas - Loren'in Almanya'ya terki kabul edildiği 
rivayet olunmaktadır. Şimdiden oradaki halkın al· 
manlaştırılmasına başlanmıştır. 

Almanlardan yana olan Paris - Soir gazete
sinde çıkmış olan bir haritada Fransa üç bölgeye 
aynlmaktadır: 

1) - Şimdi işgal altında bulunmıyan bölge. 2) 
Merkez ve bah bölgeleri. .3) Şimal ve doğu böl· 
geleri. 

Bu taksimin, ilerde Fransa'nın alacağ'l şekil 
hakkında bir fikir verdiği söylenmektedir. 

Haber aldığımıza göre, lk.li· 
:.at vekaleti , son iplik kararna
mesinden sonra bazı yeni tedbir· 
ler almakta ve bu münasebetle 
iplik fiatıarını yeniden tesbite ka-
rar vermiş bulunmaktadır. Yapı· 

lan incelemeler bittikten sonra 
yeni fiatlar i:an edilecektir. 

Vekalet • ayni zamanda ilgili 
mak:ımlara bir tamim göndermiş 
ve bu hususta bazı tavsiyelerde 
bulunmuştur. Bu tamime göre, 
vilayetler tarafından verilmekte 
olen ipliklere ait vesikalar yeni 
dtıı değişlirilecek , 1ati ihtiyacı 
olanlara ayrı · dokuduğunu: satan. 
!ara da ayrı renkte vesikalar ve
sikalar verilecektir. 

Bundan böyl~ lıir ıaU ihtiyaç 
sahipleri :seneniu mua.n en zamcı 
nında bir ve} a iki defa olmak ü 
ıere mahdut .miktarda iplik ala· 
cal.;lar , buua mukabil dot.udu~u· 
nu satan kimse!ere daha fada ip· 
lik vermek i mkanı hasıl olacak· 
tır . 

Diğer taraftan baıı kimselerin 
tezgah sahini olmadıkları halde 

' 
te1gah sahibi gibi görünerek ip · 
lik almakta oldukları ve bunların 
aldıkları iplikl~ri ) üksek fiatla ba~ 
kalarına sattıkları tesbit edilmış 
ve bunlarııı önünün alınması için 
haklarında şiddetli takibatta bu. 
lurıulmaları için vila} ellere tedli
ğat yapılmıştır. 

KADIN ÇORAPLAR/ 

iÇiN TEDBiRLER 
Son nmanlarda kadın çor .. p· 

laıında gayri kabili izah fiat te 
reffüleri olmaktadır. Eskiden bir 
liraya .satılan kadın çoraplarmın 
şimdi üç liraya sahldı~ı görülmek· 
tedir Halkın en zaruri bir ihtiyaç 
maddesini teşkil eden bu madde 
üzerinde iktisat Vekaletince bazı 
tedbirlere başlanmak üzere oldu
ğu bildirilmektedir. 

Bu incelemelerde kadın ço· 
raplarmın bazı katagorilere ayrıla · 
cıtğı \'e daima artan bu fiatların 
önüne g-eçilmesi için yeni bir ta· 
kım tedbirler alınacağı haber ve
rilmektedir. 

Yerli malzeme ile filme •eı 

alma makineai yapan bir 

6enç mühendisimiz 

Ankara : 28 ( Türksö:ıü mu
habirimizden ) - Maden Tetkik 
ve Aramn Enstitüsü mensupların· 
dan bir Türk mühendi.'\i , üç yıl
danberi üzerinde çalıştığı bir mev
zuda muvaffakiyetli hir neticeye ı 
varmıştır . 

Mühendis Ragıp Gençer , ı 
yerli malzeme ve kendi emeğiyle 
bir " filme ses alma » makinesi 
vücuda getirmi,lir • Bu makinenin 
yalnız lambalan dışardan getiril
miş ve üst tarah tamamiyle B. 
Ragıp Gençer tarafından yapıl
mıştır . 

s: Rııgıp Gencer , kendi ma
kinesiyle Başvekilimiz Dr. Refik 
Saydamın Cümhuriyet Bayramını 
açış nutkunu ve Milli Şefimizin 

bttyram günü lpodromda söylediği 
değ'erli sözleri filme almıştır. 

lstanbul stüdyolannda devel
ope edildıkten sonra şimdi Anka
ra sinemalarında gösterilmekte 
olan bu filmlerin sesleri , dinle
mek fırsatını bulmuş okurlanmızın 
da tasdik edeceği gibi , · cidden 
muvaffakiyetlidir . 

ZiPaot mücade/,.ai 
Adana , Ceyhan , Kadirli vr. 

Koıan kazalanmızda faıla yckiln 
, tutan fare· zararlarının önüne ge· 
çilmelc için ziraat mücadele tek· 
nisiyenliği esaslı bir tekilde :;ıü

cadeleye başlamıfhr. 

29 ikinci T ~rln 1941 

An karadan 

Çakurovaaın rardlm 
llıteıliil dlnlırllea 

Yazan: Nurettin Can GUlekU 

Ç etin bir kışa girdik • Dün· 
ya yangını , slnırlarımmn 
dört yanında , büyük küt· 

leleri eritiyor . Bir kaya sertliii 
ile dik dııruşumu7un büyük ma
nasını , Milli Şefimiz bütün dün· 
yaya karşı ilin etti . Biı harp ıs· 
temiyoruz . Fakat harp , biıi is· 
terse , atalanmııa layık "SUretle 
dövüşerek yeni harikalar yarat· 
mak , bizim ırkı ve taribi borcu· 
muzdur . 

Dünyaya doğ'ru ve sağl:ırn 
mantığın ne vakit hakim olaca~ı 

nı kimse kestiremez . Yangın or
tasında bir bahar havasının iÜku· 
tu ruhumuzda yaratanlara şükrruı 

borcumuz sonsuzdur . 
Şerefimizin , istiklalimizin ve 

tarihimizin bekçileri , çelik süngü· 
leriyle aşılmaz bir kaJc bedeni 
gibi , topraklarımı·nn sınırlarım 

çcvre!emiştir . Hiç bir gö7. alda· 
tıcı görnüüş , onları , kendi mu
kaddes sınırlarından bir adım ile· 
ri attırmadı . Hiç bir korkutucu 
durum , bır adım geri attırmıya
cak . ffüi rahat btrakdıklan müd· 
detce , ne ileri , ne i'Cri l 

Tarih boyunca , bütiln dün· 
yayı kahramanlıAa hayran eden 
Türkün ilk nöbetçileri , şimdi hu
dut boylarmdadır • Gerisi • tari
hin derin kaynak1annda sıra bek
liyor . Büyük iklim değişiklikleri 
gösteren muknddrs yurdun scr
hatlannda , her türlü .~ercfle dolu 
ömürlerini bizim için sarf edenleri 
gönülden çıkarmadık . 

Dün akşam Adanalı bir arka· 
daşla , Ankaranın dondurucu aya· 
zmı , sobanın ılık nefesinde }a· 
hştırmağa çalışıyorduk . Radyoda. 
yardım listesi okunuyordu . Sıra 

Çukurova şehirlerine geldi • Mik
dar en çok 5 bin , en az 25 lira 
arasında idi ve yekQn bizi coştur
du . Adlara dikkat ettik • çofuna 
bildik çıktık . Doğrusu , ıözleri
mi7. , sevinç yaşlarile dolmuştu • 
Artık Adanalı dostla konuşulacak 
mevzu bu idi • Ve listede tek ku· 
ruşumuz olmadı~' halde , derin 
bir ıevkın ateşi ile yüreklerimiz 
ısındı . ÇukumvJ , gfizel ve bü· 
yük ova , hangi meselede bir ya·l 
nşa çıksa , adını başa geçirmenin 
yolunu bulur . Bereketli topraRırı 
ve ateşli iklimın , ruhlarda yarat· 
htl sağ ve sağlam karekter , ya· 
nık yüzlü yiQ'itlcr diyannı bu 
•gönülj) i~inde de başa geçirtdi • 

Bizi 1 hudutda bekliyeolere , 
kış hediyesi olarak , ovırun çi
çeklerini toplar ıibi göz ve el 
emeii topluyoruz • Demet demet, 
yı~n yıfın . gelin cihaı gibi , 
buket ıibi ! . . 

Adını şeref listesine yazdı
ranlarm sayı!lı kaçı buldu ? En 
küçük mendilinden çorabına ka 
dar paha biçiletniyen arQ>a~an
ların tutarı nedir ? Bunları dü· 
şünmek bile iıtemiyoruı . Sanki 
onları saymak , mukaddeılilderin
den bir kısmını alıp iÖlürecek 
tıibi geliyor. 

Hediye vermenin tek f&rtı 
< Zenginli~ > değildir. Fakıt 1.en· 
gin olma!.., hediye \'eımeyi mut
lak bir borç haline koyar. 

Çulurovalı zenginler bunu her 
kesten iyi bildiler. Merd, müstakil 
yaşamanın verdi~i imldlnlırdan 

islifHde cderelı. , ferefle ıengic 
olmuş bulunanlar arasıode , sanki 
mukaddes bir yanı başladı . Bu 
yarışı kimse kazanınıyacak , çünkü 
erı ıonda gelenler dahi kaybet
medi 1 Ovalı :ı:.engin , kara r11ı:ı· 
terin hatırasını , kalbinde , 111191 

hata dinmeyen bir yara gibi 11k. 
lnyor. Çukurovalıyı , bütün Tılrk· 
ler a'ibi, bu gönül geniştia-ioe ulq
tıran nedir ? Bu karakterin ild 
büyıik kayna~ı vardır : Biri ırL:f 
kavnak , Türk olmanın , do§'ufta 
yuA-urduA-u. ı uh f OiQ'cri aeniflik 
ve ıonsuzluk fıkrinin, Ovada Abi. 
deleımcsi ••. Ovada Ova , gc. 
niıtir • Bir baotan bir baıa göz 
alabildlQ'ine uzanan toprak, ufukta 
deniılc birleferck namütenlbiyc 



SiYASi va ASKERi 
GÖRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 

Ankara Radyo Gcuetıs.i 

Amerika- japonya 
AVRUPA'OA AlMAN 

ALEYHTARI NOMAYİŞL(R 

A 
mcrika _ Japonya göı üşme· 

!erinin bir çıkmau girme•~ 
Qıerinr Uzak Doğu meıelesı 

düoya efkarı umumiyesini ehem
miyetle çe!t:mekterlir . Malumdur 

ki, bu görüfmelcr on gün evvel 
ifts edilmişti . Ve bunu evvela 
Togo Japon meclisinde söylemi§· • 

ti.Ameriluu:nn Japonya'ya bir nota 

verdiği habnlrri geleli • Fakat bu 
Amerika tddiflet i uedir ? bu he
nüı meçhul ? Mamafih birçok 
tefıirler vardır. 

Japonya bir taraftan haıır· 
lınırkeo Amerilı:a <la hazırlıkla 
no• tamamlamaL.taJır . Ve Amc· 
rika i~i Olı:yanu h.ılt: donanmada 

hatır h)'Of • 

Gelen malGmatı röre. Hindi· 
çinide Japonların haıırlıRı bil· 
yüktOr • Bu vaıiyet karşısın~a 
Amcrikalılarıcı ne yaptı§"ı -:malum 
de~ildir . E~er Siyam işgal edi· 
liree Amerika n~ } apacaktır? Ja· 
ponyaya karşı silahlı bir mub:a· 
beleye ıeçecek mi ? Bu şimrlilik 
belli dc-ğ'ildir. 

"' .. 
Kopcohaa 'da Oanimeı kalılar, 

Komdniıaıe~tkarıı koyma paktı 
(berine oümayifler yapmııtır. Ge· 
lpn diQ'er bir habere göre , yapı· 
lan alcyhtar:tezahürattan dolayı 
Pariı ıehrine Naziler bir milyon 
frank para cuae• hımiıtir. 

... * • 
Boerı<» Ayreıteki Amerikan 

elçiıi Arjantin hükÖmetine bir 
oota vererek Arjantindeki bütün 
madenleri Htın almak istediğini 
bllrlirmiş \'e mahallt hükOmet bu· 
nu "•bul etmiştir . Bu madenler 
Tunkıtem madenleridir . Bu Vol· 
fram maden cetJhcı lcrindeu elek· 
tr\~ sanayiindc iıtifadc edilmek· 
tedi:. .. " 

e Moıkova yarım daire halinde 
lııuvvetli bir Alman çenbcri içine 
ahnmışbr .:Almanlar Jl bir .an. ev· 
\'el bu febri elC: 11eçır mek ı&t&yor · 
Tuta do~uıunda OJe Moıkova 
ıimalindeki taarruılarm bQtün ga· 
yeıi budur. Şimdi •• Sov} etj ordu· 
tarı dört demiryolundanJ:.fayda· 
tanmıktadırlar . Fakat bu demir· 

yollarından iki i Alman tehdidi 
altındadır . 

S' vastopol !ı'1u mı.ıı..ıı .... em~te 
devam ediyor . f 

• * • 
Hıbtşiıtandaki ıon Gondar 

mukaveoıctl de kırılmıı, buradaki 
bütün ltalyanlar teslim olmuşlar· 
dır . 

L;ooa.ı • 
Torosları l ülı:sektir . Ova , O• 

nuu eteklerinde yatarak • dilekle· 
rini, derin ğöklcrde yüıen bulut· 
iare ula~tırır . Armı hiç bir ye
rinde dat, Dtnİ7. ve Ova böyle 
kuca~ kucağa iclmemiştir. Çiçek· 
lerirıde, kuflarında ve Pdamlarında 
bu < Oluşun , tesirleri gkrünür . 

Sevban kıyılarında kokladı· 
tımı ç.içe~in • ıu}U karlı Toros 
tepelerinden gelir . Ovanın yaıı 
ııcakltr, kıt• ıhk ieçer. lnıanı da 
öyledir. Barışta ıohbetleı ine do· 
yum olmaz. savaıta alef keıilir· 
ler. lnaanlannın gönlü de öyledir. 

OetJlct iti , MiJlet ifi , Yurd 
işi y\irekluiuıte en süslü köşldiu 
sahibidir. Sinirlerde"i kahraman· 
luın armaianı bunun için hu 
kaynaktan bol akar • Çukurova, 
bi1tün Yurd köteleri gibi, yititler 
diyarı, Şehitler yatatı ve ovunç· 
lar •JHtıdır • 

Nur •dJin. C•n,Olelıli 
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Sovyetıere gire 
( Biı inci sa fadan artan J 

müştılr. Çt'teleı·iıni1 bir düşman 
koluna lıiicum edere!.. yedi kam· 
~on tahrip etmiş ve 35 subay ve 
er öldürülerek büyük miktarda 
mühimmat ele geçirmıştir. 

Moskova~: 28 ,a. a.) - 27 
ıontcşrin günü ltıtalarım11. bütün 
cebhc boyunca muhar~beye ~te
vam etmiılerdir. 

Londra : 28 (a. a.) Mu. 
harebe Moskova çeuresidde bü· 
tüu şiddctile devem etmektedir. 
Moskova raci) osu şehir müdafile· 
rine son bir hitapta bulunaralıc 

bunları:ııon Alman hamlesine de 
davet eylemiştir, 

Tula çevres'nde duran ciddi
dir. Cenupta:: Soy} et taarıuıu 

memnuniyet \ rrlci bir~ tarı da <le· 
vam cdi1 or. 

Moc;lov!' : 28 (a. a.) - 25 
11onleşrınde Sovyetler 105 tank, 
600 kaınyorı, mühirumnt ) üklü 
109 - vagon tahrip etmif, bir alay. 
darı fazla pifade ve bir bölük 
aüvariyi yok etmiştir .• Bir kesim· 
deki muharebede bir iÜodc 2000 
Alman yok edi.mıi. oo beş tank 
tah tik edilmiştir. 

MosL:ova : 28 (a. a.) - Tas 
ajansının bildirdi~ine görf', Al· 
manlaı JO Leninıradı tam amile 
çevirmek~~üzerc 'i~ VolL\of şehri 
ve Lndoia gölü istikametinde 12 
son teşrinde gösterdikleri taaı ruı 

kati olarak kırılmıştır. 12, 13 ve 
14 aon tefrinde Volhas ırmağı· 

nın iLi kenarında birçok şiddetli 
muharebeler olmuştur. Almanlar 
ilk Sov} et hatlarını işgal etmi~· 

ler se 15 sonteşrin sabahı hare· 
ket mevıilerin'e dönmek ı.orunda 
kalmışlardır. Bununla beraber 
Almanlar şiddetli Sovvet karşı 
taarruzuna rağmt'n bu ırma~ıo 
dotu sahili boyunca ilerlemeğe 
muvaffal olmuılardır. Ancak 
şimdi daha ileri ıidemiytcek bir 
halde durmuılarriır. 

Moskova : 28 (a. ıt.) 

Krazneya ZiveslEı gazetesi Al· 
mantarın Roıtof için yapılan 
muharebede ger(çekilme~e mec· 
bur edildiklcı ini bildirmektedir. 
'\imanlar büyük. 1'ayıplar vermio· 
terdir. Sovyet kıtalan dün bir 
mahalli işgal etmişlerdir. 

Almanlara gire 
(Bs.p ı iflci u1l•d•) 

tJr . Ağır toplar l.tningrad ünün· 
deki i·emileri muveff akiyetl' bom· 
bardtman etmiştir . Oüşma:ı de· 
mir yol tesisatına Moskova ve 
l.eningraddaki askeri te.c;icılere tay· 
ynrelerimi7: tı:ır afından hücum edil· 
ıuiştir . 

Vişi : 28 ( A.A. ) - Ruıı: 
cephesinde muharebe bütün şid· 
detile devam ediyor . Durum git 
gide nazikleşmektedir . Bunu 
Ruslarda , lngili7lerde kabul edi· 
yol'lar . 

Moskova çe.Hesinde harp 
eden zırhlı ve nıotörlü Alman tü· 
menlerinin sayısı 20 kadar tahmin 
tdilmekkdir . Almanlar , Tutanın 
şimal doğusunda ilerliyodar . 

UllokaUar korama 
blrllll rellllllnden: 

1/121941 Pazartesi günü 
saat 17 de Halk Partisi bina· 
sında kurumumuzun senelik 
kongresi yapılacağından sayın 
üyelerin gelmeleri rica olu· 

nur. 

RUZNAME 

AMERİKA - JAPONYA 

ARASINDAKI VAZİYET 
Vcışlrıgton : 28 ( a. a. ) -

Hariciye nazırı Hal Japon murah 
haslariyfc tekrar görüşüp görüş
miyeceği süaline, yeni bir görüş · 

menin kararlaştırılmamış olduğunu 
söylemiştir . 

Tokyo : 28 ( a. a. ) - Ja· 
pon sözcüsü , Ameri" an • Japon 
zörüımelerinc devam ettiğini bil
dirmiştir . 

Tokyo : 28 (a. a .) - D. N. 
B. bildiriyor : Siyamda ve Siya 
ma yakın:çevrelerde alınan as. 
kert tedbirle( hakkında Tokyoya 
aşağ'ıdalci malUmat, verilmiştir. 

1 - Siyam hudut çevrele
rinde Britanya ve bilhassa zırhlı 

te~lıiller ve el t"mir yollarının mu 
hııfa1a'iırı a memur müfrcıeltr 

toplanmaktarlır. 

2 - Ma} inlt'Şmi~ bulunan 
Singapur kapanmıştır. 

3 - Fran. ıı_ Hindiçinirleki 
uıuuahliit durmu$tnr. 

4 - Casusluk ve }'ilhancı 

dcvlrtler propaganda f aaliyetirıi 

~·~::~: :~~nh~:,.:~tmı~~de7ı:~~::ı:: i, 
miştir. 

DO~U~I 1 
E<>l.ci beledive kont·ol memur· 

tarından B. Al;i<liıı Zorel'in ildı 1 
erkek çocuğu rlünya) a gelmiştir. 1 

Ebeveynin tebnk e<lt.r yavrulara 

uı.un ömürlt'r dileriz. 

Bir hakaret suçlusu 

lsmail oğlu Ôkkeıe ağır ııöı· 
lule h.ıkiiret eden lsrnail lm ı 
Sultan Kavuncu yakalanarak ad· 
liye)·e teslim edilmiıtir. 

1 

1 

J 
1 

ili N J 

Ceyhan Saib ballall 1 

balllmllllnden ı 

Ccyhamn T< th kuyu kö· 

yünden Musa otlu Ali ile soy· 
sallı köyünden ve Romanya 

muhacirlerinden çerkez Ahmet 

ve Ceyhanihazinei maliyesi a· 
rasmda tahadılü.s eden arazi 
tescili ve men'i müdahale da· 
vasının neticesinde men'i mü· 
dahale ve tescile dair 613/941 
tarihinde 86 numara ile gıya· 
ben ittihaz olunan kararı havi 
fıkrai hükmiye müddealeyhler· 
den çerkez Ahmedin Eskişe
hire gidecek ikametgahının 
meçhul kalması bila tebliğ iade 
edildiği anlaşılmış olduğ~ndan 
ilan tarihinden itibaren (sekiz 
gün) içinde turuku kanuniye 
tevessül etmesi alcsi takdirde 
olbabdaki hükmün kafileşece· 
ği ma1Umu olmak üzere keyfi· 
yet hukuk usulu muhakemeleri 
kanunun mcvaddi mahsusasına 
tevfikan 1lan olunur. 13653 

T0RK1YE Radyosu 

ANKARA Radyosu 

Cumartesi 29.11.94 l 

7 .JO Program ve memleket sa · 

at ayan 

7 .33 Mü1.ik : l iafif Program 
(Pi.) 

7.45 AJANS habeıleri 

8.001 
8.45 Müıik : Senfonik parçalar 

(Pi.) 

& 3.30 Program ve memleket sa 
at ayarı 

13.33 Müzik ~ Türkçe plaklar 

13.45 Ajans Haberleri 

14.00 Müzik : Türkçe plaklar 
programının dc\'amı 

14.30 Ankaı a sonbahar at yarışla 
unın tahminleri 

14.40/ 
1530 Müıik : Riyaselicumhuı bnn 

dORU 

18 00 Program ve memleket sa 

at ayarı 

18.03 Müzik : Geçit programı 

18.40 Müıik : Radyo Dans or 
kcstrası 

19.00 Konuşma : (Kahramanlar 

saati) 

19.15 

19.30 

19.45 

19.55 

Müzik : Radyo dans or 
kestrası Programının ikinci 
kısmı 

Memleket Saat Ayarı , ve 
Aians Haberleri 

Konuşma (iaşe saati) 

Müzik: Fasıl heyeti 

20.15 Radyo Gazetesi 

20.45 Müzik : Semai ve şarkılar 

21.00 Ziraat Takvimi 

21.10 Müzik : Dinleyici istek 

teri 

21.45 Konuşma ( Günün Mes'e 
leleri ) 

22.00 Müzik : Radyo salon Or 
kestrası ( Violonist Necip 

Aşkın ) 

22.30 Memleket sa:ıl ayan ve 
aians haberleri Ziraat , 

Eıbam - T:ıhviUH , Kam 
biyo - Nukut , Borsası , 

( Fiynt -

22.45 Müzik : Radyo s<tlon Or 
kcstrası Progıamının ikinci 

kısmı 

2'2.55/ 

23.00 Yarınki program ve kapa 

nış 

Nlbetçl eczane 

M, Rif AT ECZAHAH[Sİ 
Kale kap1•1nda 

OEVlET HAVA YOllARI UMUM M000RL060NOEN : 
Kış mevsimi dolayısiyle 1 - 12-94} tarihinden itibaren ilk 

baharda tekrar başlamak üzere seferlerimiz tatil edilecektir. 
8821 (13652) 

ilan 

3 Sayfa 

Asri Sinemada 
Matine 

2,30 BU AK~AM 
Suvnrt": 

8,30 

ŞAHESERLER SERiSiNDEN 

llaaor Povel • Fred Aıtalr 
Gibi iki Büyük Yıldzın Yarattıkları 

1940 Brodvay Melodi -=====-

ilaveten : 

SON DERECE GÜLÜNÇLÜ 

KOMEDi 

1 Oto~obilli Aşıklar 
Bagln Olndtlz MaUnede .tkl Film 

MAlAGAll KABIN - OTOMOBilll A~IKLAR 

i LAN 
SEYHAN VillYETi fiAT MURAKABE KOMiSYONU 

REiSliGINDEN : 
Buğday ve un sarfiyahndan'-'tasarruf gaye.:>ile ınüttehaz 223 

sayıl~ koordinasyon heyeti kararı 29 - 11 - 941 gününden 
itibaren mer'iyete girmiştir. 

1 - Bu karara göre buğday unundan ekmek. fırancala , 
makarna . şehriye . peksimet . bisküvi ve simitten gayri mad· 
deleriıı yapılması , satılması ve istihlaki menolunmuştur. Lo· 
kanta, mutbak ve evlerde yapılacak hamur işleri bu hükümden 
istisna edilmiştir. 

2 - Birinci maddeye göre satış, imal ve iıtihlaki yasak edil· 
miş olan kek, pasta, sandoviç, ekmeği buğaca, yufka, çörek , 
börek, tatlı ve emsali unlu maddeleri imal eden eşhas ve mües· 
seseler bu kararın neşri tarihinden itibaren üç gün zarfında ma· 
hcillin en büyük mülkiye memuruna verecekleri bir beyanname 
ile ellerinde mevcut unların miktar ve vasıflarını bildirmeye 
mecburdurlar • 

3 - Milli korunma kanunu bükumlerine teVfikan işbu kara· 
rın neşri tarihinden itibaren bu unlara değer fiyatlan peşin tedi
ye olunarak toprak mahsülleri ofisince mübayaa edilmek üzere 
hükumetçe e-1 konmuştur. 

Keyfiyet ali kalı halka ilin olunur. ( 13653) 8822 

ilan 
SEYHAN VillYETi fİAT MURAKABA KOMiSYONU 

RUSll~iNDEN: 
l 57 Sayılı koordinasyon kararının dördüncü maddesinin (B) 

bendinin birinci fıkrasını değiştiren 219 sayılı koordinasyon ka· 
rarı aşağıda yazılı olduğu veçhile tadil edilmiştir. 

Yemlik arpa ve yulaf 1 lkinciteşrin 1941 tarihinden itiba· 
nm yeni mahsule kadar büyük baş koşum hayvanları için üst 
üste ortalama ayda kırk beş kilo ve koşulmayan beher büyük 
baş hayvan için de ayda on beş kilo arpa ve yulaf beraber ol· 
mak üzere hesap edilir. 

Küçük baş hayvanlar için yemlik olarak arpa ve yulaf hıra· 
kılmaz. 

Bu karar 1 /Teşrinisani/194 l tarihinden itibaren mer'iyete 
girmiştir. 

Tüccar ve müstahsiller tarafından 157 sayılı kararnameye 
1 müsteniden mukaddema verilen beyannamelerdeki yemliklerden 
İ 2\9 sayılı koordinasyon kararına göre yeniden hesaplanacak 

1 
miktarların derhal toprak ofisi ajanlığına satılması ve bu baptaki 
kanuna aykın olarak vukubulacak hareketlerin eskisinden daha 

1 şiddetli cezalara tabi tutulacağı alakalı halka ilan olunur. 
13654 

~lf T~i BIRUGINOEN : 
t - Heyeti idare raporu· 

nun okunması 

aıllerl Fabrikalar Umum Mldlrllll 
merkez ıatın alma llomlıyoaandan: 1 

! 

Ziraat Vekaleti tarafından Adanaya lzmir mıntakasmdan 
Akala Pamuk Çiğidi getirtilmesi takarrür etmiş olduğundan 
bedeli mukabilinde bu çiğidden almak istiyen çiftçimiz'in malu
mat almak ve kayt ol'?ak üzer~ 15 K~nunevvele kadar Birlifi· 
mize müracaat etmelerı ehemmıyetle rıca olunur : 

2 - Mürakipler raporu· 

nun okunması 
3 Yeni Heyeti idare se· 

çimi. 13651 

Taliplerin 10-12-941 Çarşamba günü akşamına kadar 
teklif mektuplarının vermr.leri ilin edilen 1000 : J 500 Ton De
mir hurdasının Beher Tonunun nıubammcn bedeli 20 liradır. 

25-27-29-2 13637 2-3 13645 
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BRODWAY • • • • • • • • 
Gazete Ye Matbaası 

R. C. A. Fabrikasının 
' ' 

son zaferi olan on iki 
limba, sekiz dalgalı 
Brodvey tipi radyoları 

• • • • • • • • • • • • • 

Türksözü 
Gazetesi 

mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi REMO 
ABIDINPAŞA CADDESİ NO : 42 - Tfl68Af: RlMO ADANA - TEl(fOH: 110 

...,,,, _____ ~ ·----------'~l 
T. iş Bankası 
Slçlll taıarral beıapları 

1942 ikramiye pliaı 
KfŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıa, 3 Ağuatos, 

2 lkinciterrin tarihlerinde yapılır 

1941 lllramlyeıarı 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 •• 1000 .. -. 3,000 •• 
2 .. 7~0 .. = 1,500 " 
3 .. 500 " - 1,500 " 

10 .. 2SO it - 2.500 " 
4-0 ,. 100 

" - 4,000 •• 
50 " 50 " - 2.500 ., 

200 .. 25 •• 5,000 ,, 
200 .. ıc .. 2,000 " 

TUrktye ı, Bankasına para yatırmakla yaln1z < 
para blrlktJrml• va faiz almıf olmaz, ayni i 

L zamanda talllnlzl d~ ilenemlf olursunuz 

-------~----....-,~~ ~ 

TORKİYE CUMHURiYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• l•rihl : 1888 

Snmay••i : !.D0.000.000 Türk lira•ı 

Şube ve ajana adedi : 265 

Zira! ve ticart her nevi banlır.a muameleldt 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

~tıdaki pJana göt~ ikramiye dat•lacakbr. 

4 Adet 1000 Ur atık 4000 Lira 
4 • 600 • 2000 

" 
' " 

250 .. 1000 .. 
40 .. 100 .. 4000 .. 

100 .. 50 " 
sooo ., 

120 ., 40 .. 4800 il 

t60 . .. 20 .. 3200 
" 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir s6lle içinde 50 
liradan aN1 düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazluile verllecektir. 
. Kuralar senede 4 def~ 11 - EylQJ, 11 Birincikinun, 
Mart w 11 Hatiran tarihlerinde çekilecektir. 

..... ------............. ~~ ..... ----------~ 

., : . . ~ l . . • .. ~ 

• ' ' p 

Bu muannid BAŞ ve DİŞ aA-nla
. rını süratle izaleye kdfidir ~ Ro

matizma evcaı, sinir mafsal ve 
adete ıstırapları NE.VROZİN'le 

tedıı'lli edili r, Müeasir iUlç : 
N E V R O Z 1 N 'dir. 

1 LAN 
KARACABEY HARASI MODORLO~ONDEN: 

1 - Hara yetiştirmesi ve yarış için yüksek vasıflı alb 
baş safkan lngiliz ve dört baf safkan arap tayı 30 - 1-941 
tarihine müsadif pazar günü saat on üçten sonra Atıkara ya
rış yerinde pazarlıkla sablacaktır, 

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

spor kulübüne ve . hara müdürlüğüne müracaatları. 
.. l3595 . . 12 - 20 - 25 - 79 

. 
··"~""""""" .... " .... """"" 
lı Aboa-;-;. DAia- . ~HKSÔzo 

,artları GONOELlk ~E - AO~N• • 

ı SaJıi,1 oe 841muluur1'i 
Sentıllli . · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 

1 · ı 1 Aylıtı . . . 125 • , . 

t 

ı - Umııml Neırtyot M-4dard 
lıanıar için idareye · MACiD G0ÇL0 

ı mu~acaat etmelidir 

M B!lit 
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