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GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

·Libya' da 

lngiliz tazyiki 
çok aoırlaştı 

... 
Bazı bölgeleıd~ 
ilerlemeler oldu 

BABDIY •NIN 
TAHLiYESi 

Kahire : 29 \a. a.) - . Aske· 
rt sözcü Tobrulc kuvvetlerile Ye 
ni Zetandahlar arasındaki ba~ın 
tamamlandığ'ını bildirmişir. Tob· 

r . ruk çevresinin doğu kesimini tut· 
makta olan•ftalyan Tümeni hıl· ' . . ki.ıvve bertaraf e<iilmiştir. Kuv· 
vetlerimiz Tobruğun rloğu cenu· 
bunda ilerliyorlar. Bardiya<laki 
durum da şudur : 

Düşman ıehri boşaltmıştır. 
, Kuvvetlerimiz deniıe doğru uza· 
· nart derin ... vadilere duımanın mu· 

lı:avemet merkezlerini temizleyor
lar. Düıman geçf'n taarruzda da 
buna benı.er bir mukavemet gös 
ter.ıniştir. 

tondra : 29 (a. a.) - Lib· 
yada yangın~ çıkaran yeni tip bir 
mayin "Ull4inı\nnştır. B~ mayin 
sahilleri hem tnhrip t·tmekte ve 
.tjem de-yakınaktaıtır. Mayin pat· 
lar patlamaz }'Üksek hararette 
bir 'tlev çıkarmaktadır. Duman 
hybo\uı olmaı ortada ) anmış 

iskeletten baıke hir şey kalma
maktadır. 

Lorıdro : 29 (a. a.) - Sale· 
hiyetli o.ııhfiUcı:._ Tnbruktaki du· 
rumun muhaf cııa edilcbileceıtine 
kanidirler. Bu taktirde lnglliıler 
Tobru'u sanradaki kıtalar için 
bir iasc ilesü olar~k kullanabile· 
cckler demektir. Bu iltiıak temin 
edilmeseydi malıeme ve iaıe 
iş°lerinin çölden gı-çen 300 kilo· 
metrelik bir )•ol vasıtası ile tanzi
mi gerekecekti. 

Son oylar içinde Tobruk gar· 
nlzonu taıe kuvvetlerle değifti· 
rllmif ve tanklarla takviye edil· 
mitti. 

Mısır huiluduna atiın yapmak 
istiyen dü,man ta_nklarının ıayıaı 
bilinmiyor. Fakut bunların birkaç 
tanesinden maadasmtn ana kuv· 
vetlerine iltih11k . edebilmesi çok 
H muhtemel görünÜ}or. 

Bu gün Londra'nın ıalahiyel· 
U bir klynağından bifdirildi~ıne 

· aöre Seydi • Raıak sah akfamı 
Bardi)·a'dan gelen tanklarla tak
viye edilmiş olan Yeni . Zelanda 
kıtalorı tarafından iıgal edilmiftir. 
Yeni Zelandalılar Seydi·Razak'a 

• ilerlerken baıka üç müstahkem 
noktaya da ele geçirmişlerdir. Bu 
yerler ıunlardır : Seydi • Aziz, 
Berdia ve Gambut. Bundan baf · 
ka Yeni Zelandalıların SoUum 
mOrlafaa hatlarını yardıklnnnı ve 
bir yllmacın tepesine çıkerıtk bu 
.Yerden 200 metreye kodar ııa~ı· 
da bulunan mihver hatları 01.e· 
rine topçu ateşlerini kolayca tan· 
~im ettikleri de bilaırilmektedir. 

Almanlar vaıiyetlerirıde zayıf 
olan aade bir nokta c.l'eğildir. Ger 
çi general Rommelın Mı11ra hil· 
cum etmek üzere bir kol gönder· 
mek için verdi~i karnr azimle 
.döViıfm.ek ·isteöi2'ine delildir, fa· 
kat bıı kararın bir hata oldnQ'u 
an aıılriıaldadır. 

Bu blll\ında kullanılın kuv • 
vetler , bui:ıdan bpyle esas mu· 
barebe meydamnda hiç bir mü 
him rol oynamıyacak:tan gidi Bri · 
tanyıt milnakole hatla~ını ·da bo:ı· 
o:ıa]'a muvaffak olamıyacaklardır. 
BilbaHa ıorİsı kayda de~er bu 
Almın koluııe debil bulunan tank 
lann tlçte biri daha M111r tiudu · 
duna ~gelrliti anda Britanya top· 
çuıo tarafından muharebe ditı 

(Oetlfl 3 CUıcll •ff&Ul 

ALMANLARA GÖRE 

MOSKOVA TAARRUZU 
DEVAM EDİYOR 
Roıtof'ta • Donette 

Sovyet taarruzu 

Berlin : 29 ( a . a. ) - Al· 
man resmi tcbli~i : Moskova Ö· 

nünde ccreyao eden taarruı ha
reketleri esnaıınua yeni ara:ıi ka
ıançlan kaydedilmiştir . Roslof 
civarında ve Donet havuımda 
büyiik, uker toplululdarı ile yeni 
b'1cum:'°' v~p : "e "crC.:i ; 'ka· 
yıpları lııç oiıiara almayan dü•· 
mana ağır ve karılı ıaytat vtır<li· 
rLmiştir 

Verilen ölüler üzerine Roa· 
toftali İfgal kuvvetleri 'harp ka·: 
nunlarına aykırı olarak Alman 
kıtalarını arkadan vurmak sure· 
tiyle muharebelere iştirak;(etmii 
olao Rostof halkına karşı gereken 
meseli eme tedbir terini manlaıı 
bir surette almak için ~ehrin ma· 
ha.llelerini tahliye etmektedir. 

-------=~-· ---~ .......................... 
ı Amerika Fransız Afrika· ı 

ıı:sıyıe mUnasebatmı kesti i 
Vaşington ; 29 ( a. a. ) -

ı A.nerika , Fransız Şimal Af S 
ı rikasiyle münasebetlerini kes ı 
ı mele karar vermiştir. Frr.msız i 
ı sefiri Mareşal Peten rie&din· 
ı de son bir müracaatta bıilun I 
ı muştur. ı : ...................... .. 
teharrilciı bir taarruı yapmakta· 
dır. 

Beılin : 29 ( a. a. ) - Sali· 
hiyetli mahfillerce, basın mjimes· 

( Gerfll 3 Uncil .saylacla) 

ROSTOf'TA SOM 
ALMAN HEZİMETi 

Moılıova böl6esi bir 

Alman mezbahaıı gibi! 
Ankara : ~9 (R. G.) - Şim· 

di bilinen bir tek şey varsa Ros· 
tof bölgesinde Almanlar tam bir 
muvaff akiyetsizlik göstermişler ve 
Rostoftan çekilmek mecburiyetin· 

<Gerill 3 Cincil sutaclaı 

Düımanın Leningrad muha
sara cephe&ini yannak için olduk· 
ça mühim 1'.uvvetlerle yaptı~ı te· 

'ıebbüsler akim hlmııtır . Şimal 
.;Afrikada:mültefik kıtaları cetıup·I . - -- _,,, -

.), . 
/',$i~1 ,, :'it~$.>. '1.ıtp;r.'" .,.,,,,,)ltf'fit. 

itan gelen::ve yeniden Tobruk is·~ 
tikametinde ilerlemif olan ·mühim 

:Britanya kuvvetlerine karfı mU· 

Şimoll itfrika cepheaind• horekette bulunan 
/n~liz. rnotlirlü lıuvruıtl•ri 

~~~_:___,,..._.--.~~~~,....... -----

lngil'tereden geni 
makineler geliyor 
VAG6N BOBBANI~ BIBMIN ONLBNIYOB 

Ankara : 29 ( Türksôzü mu· montaiı yılpılarak servııe çıkarıl· 
habirinden ) - Bundan bir müd· maktadır:.:_Diğer taraftan lngilte· 
det evvel Jngiltereden getirilmiı reClcn memleketimize verilecek 
olan 230 vaa-onla 5 lokomalifin olan vagon ve lokomatlfler halen 
Sivas atölyesinde montajları yn· yolda bulunmaktadır . Bunların da 
pılmaktadır . Bu va~on ve toka· tesellUmO ya~ıl<iıktan ıonra mev· 
ınatifler parça lialindr. geldii'i cut vagon b\ın~anının "kısınen ônü· 
· · h ,,.., dört beıı vaaonun ne geçilmiş olacaktır. açın , er ... n ., • _ ___ ___:.._~--

.. 

ı ........................ ı 
ı ı 

1 Amerika 1 
ı ı i Japonya ı 
1 konuşması 1 
1 kesiliyor mu ? 1 
i i ! Oerglnllll artta J 
ı...... .. .... ı 

Nevyork 29 (a. a.) - Al· 
man ajansı kurusu'nun Ruzveltle 
yaptı~ı konuıma Nevyork ga:r.c
tesinin baılıca inceleme mevzuu 
olmuştur. Ncvyork herelal gate· 
tesi Japon Amerikan müzakere
lerinin kesilmek üzere olduR"unu 
ve buhrauın vahimleştiğini yazı
yor. 

Nevyork Taymis de diyor 
ki : Jnponyanın bundan sonraki 
teoebbüıünü ıör. de~il hareket 
olması beklenebilir. Amerika 
her türlü anlaıma imklnını ara· 
mıı fakat buna muvaffak olama· 

<Oelbl a 1lncll saflacla~ 

Sahip ve Ba~mubarrirf 

FERiD CELAL. GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 K4nunusani 1924 

Onyedlncl yıı - Sayı : 8172 

Yüksek okullara giren yeni gençler 

Fakültelerde 
Talebenin Andı 
Ziraat Veklllmlzla de bazır balaadala 

andlçme tlreaıae alt talıllAt 
Ankara ::29 ( a. a. ) - Bu-

gün öğleden önce Yüksek Ziraat 
"'Enstitüsünde Orman Veteriner ve 
Ziraat fakültelerine bu yıl yazılan 
talebenin rektör tarafından ka· 
bulfi ve andiçme töreni yapılmış· 
tır. 

Ziraat Vekili:Muhlis Erkmen, 
Vekalet ileri gelenleri, Ankarada· 
ki fakülteler ve yüksek okullar 
dekan ve müdürleri ile matbuat 
milmeuillerinin hazır bulunduğu 
bu törene talebenin söylediği Js. 
tik lal marşiyle ba~lanmıştır. Bun
dan sonra yüz biri Ziraat f akili· 
tcsinden, 53 fi Orman fakültesin· 
den, 77 si sivil ve di~erleri asker, 
96 Veteriner fakültesinden olmak 
üzere bu yıl Enstitüye giren 251 
talebe andiçmiştir . Enstitü rek· 
törü Siireyya Genca müeuesenin 
memlekette kaı rıdı2'1 11erefi her 
yıl artan bir ra~bet gördü~ünü 
kaydederek hitabesinde demiş

tir ki : 

c Sizleri bugün aramıza al
makla sevinç duyuyoru:r. . Aileniı. 
arasında kü ükten buy üğe hür
met ve büyGkten Jdiçüte ıellcat 

ve muhabbet aoancaine si:ı do 
aadık lralacaks. ııı • Bütün tahsil 
devresinde ve müıtakbel bayatı

mııda intizamla çal11mayı dimağ· 
larınıza ve ruhunuza prensip olan 
hak ediniz . Ve bu milletin sizi 

- yctittirmck için ne büyük feda 
karlıklara katlnndı~ını daima ha
tırınız.da tutunuz. Ebedi Şefimiıin 
azit hatırasını hürmetle anarken 
Milli Şefimize derin ve temiz 
ba~lılıklarımız.ı yenileriz. . Enstitil· 
mOıiln kurucusu olan Millf Şefi
mizin son büyük nutkundan biııac 

alarak milletimiz.in biıi biz.metinde 

Parti Kaza 
Kongreleri 
Bir haç Kazanın 
kangreai yapıldı 

Cümhuriyet Halk Partili h· 
ı.a kongrelerine baılanm:ıtır. Dün 
baı.ı keıalarımııda~ parti kongre· 
!eri devam etmiştir. Bu kongre
lere riyaset etmek üzere• merkeı 
idare heyetinden azalar gönde· 
?ilmiştir. Karaisalı kongresi Basri 
Arsoy'un reisli~nde olmuftur. 
Kozan kongresi de yapılmııtır. 
Dün de Kadirli kongresi ıona 

ermiıtir. Felce kongresi bugfin 
yapılacrktır. Saimbeylidc de 
kongre 1 Ununuevvelde olacak
tır. Ceyhan kaza kongresi de 
dün yap1lmıo ve parti müfettiti· 
miz Bay Halid Onaran kongre
de hazır buJunmuılardır. Bu.On 
de Oımaniyede konrreye bqla· 
nacaktir. Bahço kazası parti 
konjresi iıe 6 k!nunuevvelde ya. 
pılacalı.tır. 

Bmgapara reni 
gelen llavveoer 
Sınıapur : 24 (a. a.) - Dün 

Sıngapura yeniden Britanya tak· 
viye kıtaları ielmiştJr. Bunlan 
Britanyadan ielen bir kafile retir· 
mlştir. 

kullanmasından daha büyüle hiç Rektöriln ıöylevinden ıonra 
bir :r.evk ve saadet tammıyaca· talebeler Yülı:ıek Ziraat Enı\itQıQ 
~ımııa ve bu ~erefe istihkakımızı talimatınıı aadık kalacaklarına ve 
göıtermek için bütün kuvvetimiı.le millete faydalı bir unsur olarak 
çalıfmaya kendim ve bütün arka- yetiımek için çatııacaklarına and 
da tarım namına andiçerim . > içmitlerdir. 

---,---:--~~....:.._;.~~------__.,.,...,.,.,.~..,.,..,..._ 

C ~skeri vaziy8t =1 
• 

TAM BiR 
ÇEMB.ER! 

L 
il:lyada savaş devam ediyor . F.eA"er tobruk'a varan lnailiıler 
tlımbut'ta.n yürüyen kuvvetler ise, lngiliılcr ıa?il b~yunca bir 
ilerleme yapmış <iemekdir. O zaman genıf bır çenbcr-

leme henfiz tamamiyle tahakkuk etmiş değildir. Çünkü Tobruk'la 
Sidi • Rezzak arasında gene bir gedik vardır. Fakat eğer Tobruk 
garni:ıoniyle birlesenler , Sidi · Razıak'tan fimale do~ru çıkan kuv 
vetlerse, ancak o zaman çember tamamlanmıştır. 

Londradald askeri mahfillerin kanaatlerine göre, Sidi - Rauak. 
Gıımbut'tan gelen kuvvetler tarafından alınmıttır. Fakat bu do~ru ol· 
aa bile, Sidi • Ranak'taki lngili:ılerin şimalde Topruk'la baflantı vii· 
cuda getiruıiş olmaları daha akla yakındır. Çünkü dünkü Kahire teb· 
liği Edüpbada. Tobruk aa~erleriyle birleşildi~ini kaydetmiştir. Edduba. 
Sldi . Razıa"'ın altı buçulc kilometre fİmal batısında ve Tobruk'un 
27 kilometre cenup doA-usundadır' O halde ikincı ihtimalin, yani t&11l 
bir çemberlemeihn yapılmıı olmau dana, çok muhtemeldir. 

I 
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Edebi hayat maceralarmdan ·R···· .. •. ·r-~ 

.. 

-
Şairle Romancı 
nasıl sevişti ? 

Allerd di Misse ve Jorı ıan 

Şehir. yollarınm 
inşa ve tamiri 

Öğrendiğimize göre ; Asri 
mezarlığın civarındaki yolların iyi 
bir şekilde yapılması içiü çalış· 
maya geçilmiştir . 

lngiliz Futbol 
Takımı Adana' da 
Bir Maç Yapacak 

P aris, jori Seıı ismiyle çın
lıyordu. Edebi ya ttcıki 

kudreti, güzelli~i ve onu ıeven

lere bilyük hir konu~mo mcvıuu 

olmuıhı. 

Makaleleri r Revü de dö 
mont:.. mecmuasile c Figaro> ga· 
ıeteıinde çıkıyordu. Yaımı1 ol
duğu cldniynna> irimli roman 
yeni romantıüm ekolünüıı bir za. 
feri olınak görülüyordu. 

Jorj San ı taktir edenler ara· 
sındı, tıınınmı$ tarihçi ve tenldd
çi Sent Böv geliyordu. Kena ona 
kerşı ıırsterdi~i dostluğunu sonu
na kadar muhafar.a etmiş olan 
Revü de dö mont, na~iri Bul01, 
ve muharrir Prosper Mcrime \'nı

dı. 
Kuzguni iyah saçları, rımer 

teni. oLun kirpikli kara göıleri, 

yakı~ıklı boypogiyle yirmi seld 
ı.afındaki bu genç sanatkar ka
dın, her yanda şöhret kaı.anmış · 

tı. Nükteli konuşur: tattı gülüm
ser; ve her akşam evinde . yapı 
lun edebi toplantıları görülme
miş incelikle idare · erierek, çok 
c\ef a aabahlara k&dar süren mü 
nakaşalara unutulmaz bir zevk 
katardı. 

D erken edebiyat ufkuna 
ayni parlaklıkta yeni bir 

yıldıı. doğdu. Yirmi üç yaşında, 

orta boylu, kibar tavırlı, ince 
yapılı Altred dö Mücsse'nin }aı
dı~ı .şiirler; her kesin dilinde do· 
191ıyordu .. Aylı1rc11, bu iki sanat· 
Ur birbiriyle tonışmedılar .. jorj 
San, kendisini bu yirmi üç ya
tındaki delikanlı ile tanıştırmak 
iatiyen arkadaşlarının teklifini ge· 
ri çeviriyordu. 
çcyiriyordu, 

Hatta bir aralık Sent Böv'e 
yaıdığı mektupta, Ben AlfercJ 
dö Müsse ile tanıtmak istiyorum. 
O benim için çok faıla 2üppe· 
dir. Kendisiyle ıeçinemeyiı:. de
mişti. 

Fakat tesadüf, yahut talih, 
yahut da her iki tarafın erkai:iası 
olon Bulloı'un aldığı rertibat hu 
iki töhreti bir gün Revu ele dö 
Mond meçmuası tarafmdan ve· 
rilmiş bir akşam yeme~inde kar
fılaftırdı, 

Genç fllİr ve güıel romancı, 

o akıam tatlı tatlı konuftulnr: bir 
birlerinin götleri içine derinden 
derine bakhlar; ... Bu suretle dün· 
yanın en büyük sevişmelerinden 

birisi başlamış bulunuyord:.ı. 
Bir lıdÇ iÜll sonra Alf red dö 

Mü11e c lndivana> romanını oku· 
maktan aldı~ı bir ilham İlt', jorj 
San'in hoşuna gitti. Buna karşı

lık kendisini, evindeki toplantıla· 

gördüğüm andan itibaren evi· 
yorum .. > 

Müesse'rıin kendisini sevdiği 

kadar da, jorj Sıın ona Aşıktı . 
Aldığı mektuba , ayoi sıcaklıkla 
cevap verdi ve beraberce yaşıt. 

mağa ba:ladılar. 
Artık evleri, bütün sanatkfü • 

ların çok iyi saatler geçirdiği bir 
muhit haline gelmişti, Bir taraftan 
da, yazılarım yazmakta, tdebi gü· 
:ıellilder meydana getirmekte de· 
vam ediyorlardı . Aralarında tam 
bir düşünce ve duygu aheni(i 
vardı. 

G eceleri misafir kabul erliyor : 
eğlenceler tertip ediyorlardı. 

Alfrt-d dö Müsse , fevkalade ne· 
şeli icli. Bununla b~raber , t-ylül 
ayının sonu~cla Parisin aürültülü 
hayatından bı"aı ak , f ontenblö 
ormanında küçük ve sessiz bir 
köye taşındılar . Orada yalnı1. 

haşlarına ve bl\şhaşR bir hu1.ur 
ve emniyet hayatı yaşamağa baş. 

!adılar . Fıskat ayni r.amanda bu 
iki romantik insanın se\•gileri de 
son dereceyi bulmu~tu. Aralarmdn 
ufak tef ek çeldşmelt'r; kıskançlık·· ı 
tar baş göstermişti . Alfred dö 
Müsse , huyıuı. , hana , kıskanç 
bir adam olmuştu. Tekı ar Pariste 
ki evlerine döndükleri 1aman ar· 
tık o iki eski aşık de~illerdi. Bu
nunla beraber, Jorj San, Mües!e· 
.} i, berab~rce Venediğe gitme~e 
ve hir müddet oraları geı.meğc 

ikna etti. 
Venedikte Danielli isimli bir 

ltalyonın sevimli telinde bu iki 
Aşık pek ili eaki neşelerini bu
labilirlerdi. Fakat Jorj San , dur· 
ma"5mn yaıı yazıyordu . Çünkü 
o, muntazam ve planlı bir mu· 
harri.dı. Alfrcd dö Müsse iıe, il
ham teıiriyle yazıyordu. Jorj Sa· 
nın boyle -devamlı surette • kendi 
yaı.ısiylc uğraşmastndan , kendi· 
'linin ihmal td11meıi gibi bir ·mfi.· 
na çıkardı . Yeniden huyauzta, 
mııtı : 1834 ~ntıi şubatında }\t. 
fred .şiddetli öir "So~uk algınlığına 
tutuldu ve Pagello adında ya)o. 
şıklı bir doktor kendisini teda
viye çağırdı. Jorj San, haftalarca 
Müeasenin yanından ayrılmadı . 
Ona bütün şefkati ile baktı . Fa· 
kat Alfrcd dö Müeaseye vakit 
vakit gelen buhranlar ; nihayet 
Jorj San'ın da sabrını tüketiyor
du. Neticede Müesac, Parise, yal-
111z başına dönmcğe mecbur oldu. 
Fa"at jorj San 'a olan sevgisi , 
büsbütün sönmemişti . Bir nıüd· 
tlet sonra tekrar uı.laştılarsa <.la 
1825 senesinde lam ayrılık vukua 
aelrli . 

Halli o zaman bile Müesse· 

Vali kon~~ı karşısındaki stad· 
yom yolunun methali yapılma~a 

başlandı ve ısnı ınl nan parke taş· 
lar geldiği içirı ınethalleri ihale 
edilen 5 Kdnunsani yolu ve Ordu 
caddesi parkesine devam edilmek· 
tedit . 

Atatürk caddesinin her iki 
ıurafınm tatbikat planı hazırlanıp 
Nafia Vekfiletine gönderilmiştir . 
B•J ptan tasdikten çıkar çıkmaz 
Atatürk caddesinin iki tarafına 
modern evlerin yapılmasına baş· 
!anacaktır . 

Çamurdan çıkılmayan Döşe· 
me Mahallesinin yolları tamamen 
çakıllanıyor . Saydam caddesinin 
sebze halinden Taş knrakohına 
kadar olan kısmı ihale edildi ve 
şimdi de bu caddenin seb7.e ha· 
lindcn Tarsus Kapusu , altı yol 
ağuna olan kısmının tnthikal pla· 
nı hazırlanmıştır . Nafia Vekiile· 
tinden tasdik edilip gelince bu 
yol da açılıp genişletilecektir . 
Rununla beraber hu yolun çok 
bozuk olaıı kısımları tamamen ya
pılmış olacaktır . Bu tamirat ve 
geni~letmeğe 150,000 lira gide· 
cektir . 30,000 liralık kısmı istim· 
lakta dahil olmak şartiyle ihale 
edildi. 

Bir kısmı evvelce adlandırılıp 
vilayetçe tasdik edilen b!r kısmı 
da şo:ıradan icıimlendirHen yolla· 
rın yekunu 20 dir . Bu ana yo · 
ıardan yedisi eskiden yap!.'~.ış ı 
sekiz yolunda yapılmasına buyuk 
bir h ı zla başlanılmıştır . Bunlardan 
bir kısmının tamir ve genişletil· 
me.ı:;i tamamen bitmiş demektir . 
Diğer 5 yol da önümüzdeki se· 
uelerde yapılacaktır. 

Antakya'ya ~elen 

bir parti çivi 
Antakvn : 29 •Türksözü mu· 

habirinden. ) - Köylerde yapıl· 
ma&c1a olan okulların yapısında 
kuilnnılmak · üı.ere vilayetin emri 
ne ilç buçuk ton çivi gelmi~tir. 
Çiviler yakıncln ihtiyaç nisbetinde 
yapılmakta olan okullara gonde· 
rilec.-ktir. 

ııirı bü; ük ihtiı ası ıona eı memif· 
ti , Belki Jorj San da ayni hisşi 
cluyuyurd11. Yani heraberce ya· 
şamak imkansız bir hale gelmiş 
olmasına ra~men birb'.rini tama· 
men unutamamışlardı . Şair Mü
esseııiıı bunclnn sonraki e:;nlerin· 
cie bile üc;tü örtülü ateşin altın

dan göze batan kıvılcımlar gibi 
Jorj San'a olaıı :.evgisinin parlak 
izleri görülür . 

------. -------
Bugün Yapılacak Maçlar 

.......................... 
ı ı 
ı Kıztlay hattaaı baş ı 
ı f adı. Bu hafta bir yardım ı 
ı haftasıdır. Kızılayı unut· ı 
ı mayalm.. Her vatanda· ı 
ı •m yardımma kofan o- ı 
: dur. ı : ı 
ı ........................ ı 
Şehir içme 

• • suyu ışı 

Tulumba/arın ~elmeıi 

imhart dahiline girdi 

Son günlerde yapılaıı Türk -
Alman ticaret anlaşmasi; le Adana 
içme suyu için IAzım olan tulum· 
balar temin edilmiştir . 13 Kftnu
nuııanide ihalesi münakasaya çı

karılacaktır. Bu iş içın naha ıim· 
diden teklifler başladı . Geriye 
kalan kısmının ihalesi için Bele· 
lediyeler lmar Heyeti Şefliğine 
müracaat edildi. 

Tulumbalar temin ed.lir edil· 
me.ı içme sularının diğer kısmı 
da faaliyete geçmiş olacaktır . 

ÖLÜLERiN KEM/KI~ERJ 

Aldığımız malumata . gört, 
meccaı:i olarak Belediye tarafın
dan Asri mezarlı~a gömülen ölü· 
terin L.:emilderi kancnen bt"Ş se
nede kaldırılacağından yakınria 

müddetini dolduran cesetlerin 
kemikleri kanun hükümlerine gö· 
re toplanıp bir mahzende muha 
f aıa edilecektir. 

YOSMALARIN 
KISKANÇLIÔI 

Genelev yoıımalarırıdan Sab · 
riye Sevim, Mılı.eyyc-n ve Fethiye 
Kıvırcık adındaki kadınlar bir se· 
vifmc yüzünden birbirlerinın .. aç· 
larını yolarak dövüşmüşler ve ne
tice Sevim, Müıeyyenin aya~ını 
keıici bir aletle yaraladığından 

polis teraf ırıdaıı tutularak tahki · 
kata girişilmiştir. 

Dün yapılan 

okulla,, maçı 

Dün st.1<.lyomda yapılan Ada· 
na muallim mektebi - Ziraat Ji. 
sesi maçı çok heyrcanlı olmuştur 
Muallim mektebi üıtün bir oyun· 
dan sonra Ziraat lisesini ı - O 
yendi. 

lyi bir kaynaktan· aldığımız 
malümata göre, Anf<arada maçlar 
yapmakta olan ve aralarında bey 
nelmilel oyuncular bulunan lngi· 

· Jiz futbol takımı Mısıra geçerken 
bir maçta Seyhan bölgesi muhte· 
liti ile yapacaktır: ' 

Bugün ıehir stadında yapıla· 

cak maçlar ıunlardır : 
Saat 11.30 lncirJiJ,; - Malatya • 

oı tn hakem : Nihat Calba, yan 
hakem : Rema:ıan (Ticaret M.) 
Osman (Lise). 

Saat : 13 15 Ceyhan - Milli 
mensucat , orta hakem : Kenan 
Güliün yan hakem : Cumali (Ma 
latya M.) İbrahim Tinli (Mual· 
lim M.). 

Saat : 15 Adana - Gençlik 
De:;ıırspor , orta [hakr-m:: Abdi 
Atameı • yan .hakem : Muhiddin 
Gün doğdu (Ziraat M.) Muıtaf a 
(Ziraat M.). 

Parti gongreler l . 
mUnaaebetlyl e ç ekilen teller 

C. H. P. Mcrke1. keıa knng· 
re reisli~ine : 

ADANA 
Konarenin samimi duyğuları· 

na teşekkür eder gözlerinizden 
öperim . 

C. H. P. Genel sekreteri 
Erzurum Mebusu 

Dr. A. Fıkri Tuıer 

Mustafa Rif at Gülek. 
C. H. P. Kongre Reisi 

ADANA 
C : Konııre heyetinin temiz 

duygularına Rei!licumhurumuzun 
ttfekkilrlerini iblağ nderim. 

Umumi KAtip 
K. Gedeleç 

JANDARMA UMUM 
KOMUTAN MUA VINI 
Mersin 28 (Türkıözü muhabi· 

rinden ) İki iÜnden heri şehrimiz.· 
ı de misafir bulunan jandarma U

mum Komutan Muavini Osman 
Nuri Sarol dün tcftişleı ine hafla· 
mıftır. 

Tuğgeneral ıehrimiıde bir 
kaç gün daha l.:alacaktır. 

Aıkerıerlmlze 
llılllls lledlye 

ra dHaveta~~\i~rca bu iki gencin l -
arkadaşlığı platonik, ede

bi bir; sahada cereyan etti. jorj 
San cLelia> isimli eserini yaıı· 

yor; Müesıe i e, mefhur «Rotla• 
isimli caerini vücuda geliri.} or
du ... 

-------ı:: ___ u~z_A_K_L_A_R_D_A_N __ •_A_ı_ı_• ____ -_ ..... ı ------

Kahraman erlerimi7e kışlık 

hediye tedariki için yapt\an te
berrüat !islerini nt-~re devam 
ediyoruz : 15 lira Süleyman Bo
ğıı, 10 lira Bedri Külek 10 lira 
Hüseyin Ateşok, 10 lira Kuddus 
Yünkoy, 10 lira Ali Kırdağ. 10 
lire Nazıma Evrendirck, 10 lira 
M~hmet Sarı Söyül<, Abdurrah
man Battuman, Re~it, Kadir, yü· 
1.er, Aziz Bay, Mehmet KelUivi, 
Süleyman Şanal. Abdürrahim 
Ôıgür beşer lira vermişlerdir. 

eserleri üzerinde konuşurlar· 
ken, birbirlerinden de bahst!lme· 
iC başlamıştılar ... Sonra bir gün 
AHret dö Müsse, jorj San'ın ya· 
oınrlan:ayrılır ayrılmaz, doğruca 
evine gitti. Ve belki dünyanın, 

bir ~air tarafından yazıldığı hal· 
' de en aı. edebi fakat çok aami· 
mi· olan bir aık mektubu lcaralı
yarak jorj San 'a gönderdi. 

Sair bu mektubunda çok 
do~ru, ve :açık • hareket etmi§, 
ayni zamanda· .. ıevdiQ'i kadının 

. kendiıilc talay1:etmeıinden rpeL.: 
fazla .;ekindi~ini göıteren3ihtiyat· 
lı bir ifade kullanmıftı. Mektup 
ıu samimi cümle) le. bitiyordu 

•Seni aeviy•)rnm.. Seni ilk 

Papazlarda harp ediyor • Çallşma odaları 
. t 

Geçen harplerde papııtltır ekseriya askerlikten 
muaf tutuluyorlardı. Halbuki tıu harpte papazlar 
da harbe iştirak etmektedirler. Netekim Alman -
Polonya harbinde Varşova sokaklarında siyah kaf· 
tan üzerine tüfek geçirilmiş L .. h papazları görül-
müıtü. 

Alman papazları da bu harpte faaliyet göster· 
mektedirlcr. Cephelerde gösterdikleri kahramanlık· 
tao dol.ayı Alman katolik papazlarından 350 kişi 

kahramanlık nircmiyle taltif edilmiştir. Halen Alman 
ordusunda hizmet güren bir kaç bin proteıtan pa· 
paıı vardır. Bunlardan 1,700 il kahramanlık nişa 

niyle taltif edilmiıtir. 

Alman - Yunan harbinde de sıhhi yardımda 

bulunmak için Girid adasına paraşütle atlayan beş 
Alman papazından ik~si ölmüştür. 

""' $. 

Bundan üç sene evvel Birleşik Amerikada At· 
!antik şehri belediyesi, şehrin umumi kütüphanele
rindeki büyük salonlardan birini talebeye dersleri· 
ne çalışmak için tahsis etmiştir. Evlerinde, her han
gi lıir sebep yüıünden sükunet içinde çalışamıyan 
talebeler, burada yalnıı kı:f mevsiminde iyı hava· 
landırılmış 'e ısıtılmış bir salon deQ'il, fakat işlerı· 
ne yarayacak her tüı lü kitaplar da buluyorlar. 
Amerikanın hilyük şehirlerinden yirmisi Atlanlik 
şehrinin bu güzel lııırcketini taklit ederek fakir ve 
kimsesiz. talebelerin çalışnbllmeleri için hususi ıa· 
tonlar açmıflardır. 

60 lira Zıpkıcı köyü namına 

iki ciftte yün çoıap, 55 lira Ka· 
rayuıuflu kö; n namına, 37 lira 
Dağcı köyü rıamınu dört çiftte 
yün çorap, 30 Halil ve Abdur
rahman Kazan, 15 lira Ahmet 
Yetim Acı, 15 lira Ali o~lu Ah· 
met Güler Bahçe, 10 lira Kadri 
Asımgil, 10 lira Mahmut Cabbar 
Ôzsoy, 10 lira lsmail Hakkı Gör· 
gün, Fatih Aldı, Seyyid Sa~ayak. 
Gani Arkan, Tahsin _Onur, Ho· 
calı, muhtarı Halit \'e Refia . Bü· 
yükyürt befer liı a vermişlerdir. 

Tcberrüat devam ctmeite· 
dir. 

Çaylı toplantı" 
D!ln Halkevi salonunda çaylı 

bir ıilo toplantııi y•plhnııtır. 

Tarih, Coğrofya: 

FRANSIZ 
AFRiKA Si 

A 
meril.:a Fransıı Afrika ı 

ile siyasi münaseb&lı dün 
kestı . Bu bö:ge} e ait ma· 

lümAt verelim : 
Geçen yılın 29 ağuıtosundn 

Fra11s11. ustOva hattı Afrikasiylc 
manda altındaki Kaoıerun'un ge· 
neral Degaülle'ü tanımış olduklar1 
ilan edilm itti. 

Bu tanım•nırı mOttefikler dA· 
vasına olan stratejik fa) duı bil. 
}'Üktür. Çünkü Çad araıisi, lng-i· 
liz Nijeryaaı ile lnriliz - Mısır 
Sudanın& biribirine b~lar ve Fort 
Lamydeu geçm~k üzer, iki mem· 
leket araaıoda dilz tfü yol teıkil 
eder. Bundan bafka Point ve Brav 
zilden reçen ve Belçika kongosu· 
na utaııın münakale ) olunun em
niyetini de ağlar. 

Geçen yılıu ilkteırin • sonteı· 
rin aylarında Dakar oadiaesioden 
sonra general de Gaulle, Kame· 
run'u ve Çad arazisini ıezmif, fa. 
kat Gabunda mukav.cmet-: uğra· 
mııtır. 

Bununla beraber t.ibrvil. 10 
sontt'ırincle ilci taraftan da hiçbir 
kayıp veı ilmeıine yol açmaksıııu, 
cJe Gaulte kuvvetlerine tesUm oı. 
muıtur. 

TORKIYE Radyosu 
• 

ANKARA Radyos&1 

30 Paıar .11.941 

8.30 Program ve memleket ss · 

at ayarı 

8.33 Müzik : Hafif Program 

(Pl.) 

8.45 AJANS habeıleri 

~.00 Müzik : 'Hatif müılk \'e 
marşlar )dl.) 

9.15 Evin saati 

9.30/ 

9.45 Müzik : Programın devamı 

(Pi.) 

ı 2.30 Program ve memleket sa 
at ayan 

ı :2.33 Müzik : Saz c..1erlcri ve 
oyun havalara 

12.45 Ajans Jiaberleri 

13.00 Müzik : Muhtelif makam 
!ardan şarkılar 

13.30/ 

1430 Müzik : Radyo salon Or 
kestrası ( Violonist Necip 
Aşkın ) 

18 00 Program ve menılckel sa 
at ayan 

ı s.o:ı Mü1.ik : Radyo dans Or 
kestrası 

18.40 Müzik : fasıl heye.ti 

19.30 Memleket Saat Ayın • ve 
Ajans Haberleri 

19.45 Serbest 10 dakika 

19.55 Mü1ik: Piano ile caı por 
çaları 

20.15 Konufma Meııı'eleler konu 
şu yor 

20.30 Müzik : Muhtelif mftkamlır 

dan .şarkılar 

21.00 Ziraat saati 

2 t.ı O Müzik : Kan şık 1ıırkt ve 
türk.Wcr 

21.35 Ankara ilOnbahar at yarıt 
tannan .neticeleri · 

21.45 Müzik : Dans muıiği (Pi.) 
~ 

22.30 Memleket saat ayan \'C 

ai~ns haberleri 

22.45 Anadolu ajadıırun SJ>91 
servisi 

2'.?.55/ 

23.00 Yarınki program ve k"l>' 

Dlf 

d 

) 

1 
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SiYASi ve ASKER/ 
GÖRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 

Ankara Radyo Gaztle!I -

· DIŞ ·. · HA'B-E~L.E:R 
. ...- .· . •. 

Avrupa 1JlrUl1 HOLANOA KRAlİÇESİNİN 
DON VEROiGi NUTUK 

ı••··········· BAY HAl İlE lORO 

HAUf AKSIN GORO~MElERi ~kdenizdeki ltal1ada ho,nutsuzlulı 

JAPONYA -AMERiKA 

AMERİKAHIN SOH 
iŞGAL HAREKETi 

Londra : 29 (a. a.) - Hallan· 
da Kraliçesinin Radyoda söyledi 
ti nutukta : Naziler şeref kuvve· 
tini, ahlak kLtvvetirıi, mukavemet 
kuv\'elini küçümse etmiştir. Her kur· 
hanı toprağa düştükce yeni ni · 
zamda daha ziyade mezare gÖ· 
mülmektedir. Demiştir. 

i lngiliz kazançlan Vaşington : 29 (a. a.) - File
de\fiya çevresindeki top fabrika · 
farını teftiş etmekte :oıan lna-iliz 
elçisi Lord Halif aksı büyük elçili· 
a"e telefon ettikten sonra voşing· 

tona gitmiştir. Büyük elçi gazete· 

cilere, Hariciye Nazırı Hal ile gô· 
rüşeceğini söylemiştir. 

omüniıtliğc karıı koyma paktı 
akllleri devam ediyor . Bu 
paktı imzalayan azalar adeta 

irlcfik Avrupa muahedesini i~
ılamıı ıibi davrandılar ve Rıb . 
entropun söyledi~i nutkun şeklı 
e buou anlattı . 

* ..... 
Afrikada Gondarın tulimin· 

eu sonra Libyadan gelen fena 
aberleriu ltalyan efkSn umumi

)'esind~ fena ah~IN yaptı~ını an· 
ıahyor . 

Japon yanın da Almanya ga · 
)'Hinde"' olduğu anlaşılıyor · Yani 
Almany~ Avrupada ·ne . yapmak 
istcrae Japonya ,da; Aıya da c,u. 
ou yapmak iıtiyor . Fakat arada 
biiyük fark vardır . Japonya harbe 
girmemiatir. Almanya çarpışmak
tadır. Japonya , Çin mevıuu~da 
Amerikanın müsamaha ve musa· 
adeslni istemekteJir · Vaşington 
ise bunu kabul elmiyor • Ve son 
ı.amaolardaki Amerikan - Japon 
ıörüşmclcri de bir çı~maıa gir
miftir. Amerika hiç bır feddkar· 
hk yapmıyor. Şu halde aon . aöı. 

Japonyayı katmıştır . . "' . 
Felemenk g-üyanınm Amerika 

tarıf ından isaali Mihver radyo 

~ ıa:ıetelerinde bir emperyal~st· 
lik telakki edilmektedir · Çilnku • 
0., Amerika buraya mühtaçtı ve 
ne de burası için · bir Mihver tch· 
ilkesi vardı1• 

• ıeı • 
Moıkova çevresindeki Alman 

ilerleyişi devam etmektedir . Moı· 
kovanm Doğu cepheıinde ilerle· 
meler mühim bir safhadadır. 

Kızllay 
haftası 
başladi 

Şehrimiz de Kızılay haftası 
başladı. Dün saat 13,30 da Kızıl · 
ay Kurumu binası önünde topla· 
nan ilk okullar talebeleri ve izci
ler Abidin paşa caddesini taki· 
ben taş köpı ü önünden geçerek 
hükumet önünü ve saat kulesini 
takiben asfalt yoldan Atatürk par 
kına gitmişler ve burada yapılan 
törenle Atatürk Anıtına -çelenkler 
koymuşlardır. Törene istiklal mar· 
şiyle nihayet verilmiştir. 

Kızılay hafta~ı şerefine şehir 
baştan başa bayraklarla donanmış 
'\le Umumi Kızılaya ait dövizler 
açılnuştır. 

PAMUK IPliGt 

Kraliçe vatandaşlarını taşkın· 
lıklarda bulunmamaya davet et· 
miş ve vatanın kurtuluşunu biz 
haztrlayoruz. Demiştir. 

Almanlara gire 
( Birinci sayf aı\an artan l 

silterine bu alışam yapılan beya· 
natta Moakovanın Rusvff için son 
derece elverişli b i ı münakale mer· 
kezi olduğu beli rtilmiştir . Moskova j 
Rus münakale hatlarının ortasında : 
bir örümcek clurumuııda bulun
maktadır. Fakat siyasi bal.:ımdau 

da Moskova bu ağın oı tasına yi 
ne bir öı ümcek gibi ye:leşmiş bu· 
lunuyor. Eğer burası dü,ecek ve 
yahut her taraftan sarılacak olur
aa çok büyük bir siyası: ve as. 
kert bir muvaffakiyet elde edilmiş 
olacaktır . Sovyetlerin bütün Rus· 
yayı Moslcovanın müdafaasına ça -
ğırdığına bakarak Rusların ela 
baş şehirlerine çok büyük bir Ö· 

nem veıdikleri netiCf'!iİne varılır . 

Sovyetıere göre 
( Birinci sayfadan aı taıı )' 

de kalmışlardır. Hadiseler göste· 
riyorki Kafkasya yakın bir lehli· 
keyd moruz değildir. Ve Sovyet 
orduları muhafaza etmektedir. 

Moskova : 29 (a. a.) - Sov· 
yet tebliği : Dün gece kıtalarımız 
bütün cebhe boyunca diifmanla 
çarpışmışlardır. 

Moskova : 29 (a. a.) - Prav
danın bir muhabiri dün : merkez 
cebhesindeki vaziyeti şöyle tasvir 
etmekte idi. Moskovo cebhesi Al· 
manlarm muazzam bir mezbahası 
olmuştur. Arazi, don yüzünden 
sertleştiği için Alm.an . zırhh birlik· 
)eri ._.e motosikletcılerı daha kolay 
lıkla har~kct etmektedirler. Düşma· 
nm en büyük tecemmüleri sırasiyle 
hükôınet merkezinin Şimal ba
tısı, ve şimal ve cenubunda olan 
Volokolansk ve Kılin ve Stalino· 
konsk bulunmaktadır. _ 

Volokolansk çevresinde Sov· 
yeller yolu üzerinde ilerleyen kırk· 
tankm ileri hareketini durdurmuş 
tur. Kılin etrafındaki doğ'u istika· 
metindeki bölgede 70 Alman tan· 
kı tahrip edilmiştir. 

Düşman 25 top, 60 mitralyöz 
ve ölü olarak 2000 subay ve er 
kaybetmiştir. 

Amerllla-Japonya 
kODDŞDl811 

keılllyor ma? 
( Başı ı inci say/ada ) 

mıttır. 
Tokyo : 29 (a. a.) - Asabi 

ııaıeiesine göre, Amerikan - Ja· 
pon görüşmeleri sonu yeni yapı· 

tacak bir görüşmede belli ola 
caktır. 

Baston : 29 (a. a.) - Hal, 
Japonya murahhaılanna demiştir 
ki : Sizi bir daha görebilmek 
ümidinde değilim. 

Londıa : 29 (a. a .) - Ja . 
, pon Amerikan ·gerginliA"i artmıf· 

Hindiatandan 1600 ton iplik · tır. lnkitaın yakın olduğu sanılı -
C'• 1000 ton çuval ~elecelt 1 

..:.y_o_r. _________ _ 

Ankara : 27 - Şehrimize ge· 
len malümata göre, Ticaret Vekil· 
lcti tarıafından Hindistana gönde· 
rilmiş olan :mümessilimiz Turhan 
aoray'ın bilhassa Pamuk ipliği, 
çuval \IC kanaviçe tedariki hakkın· 
d._ yaptıg-ı teşebbüsler mu .. ·affaki· 
yetlı neticelenmiştir. Simdilik 1500 
ton pamuk ipli2"i, 1000 ton çuval 

&emin edilmiştir. 

HAYVAN HASTALl/:;J 
iLE MÜCADE/..E 

Ceyhanm Adatepe, Altıgöz, 
Bekirli ve Mustafa beyli köylerinde 
çıkan Şarbon, Kadirlinin ~li ~ey
lı ve Akdam köyleri keçılerınde 

1 &örülen Distomatoı: hastalıklarına 
karfı fennf tedbirler alınmış ve 
bu hastalıkların bulaımaıı önlen · 
miştir. 

Haber verildiQ'ine göre, bu eş- , 
_yaya ' mü~eallik ilk partiler pek yıı · 

Ceyhanın .Tatarlı ve Aliliye 
köy6ndc · çıktığı görıllen hayvan 
haatalıkları için do mahallt ve ve· 
terin er 1önde1Uıııitt1r · 

"°1nda ıllkadar makamlanmıı ta · 
. r•ftndın te•clUlm ,dueccktir. .. ... ,.. 

Londra : 29 (a. a.) - Akde· 
nizdeki lngiliz donanması ile ha· 
va kuvvetleri llk~eşrin ayında 27 
düşman gemisi batırmışI~rdır. Son· 
teşrinin başından beri de düşma· 
na verdirilen gemi kaybı 41 i bul· 

muştur. Ayrica onüç ıeml de İsa· 

betler olmu~tır. 

............. 
Vlşl Almanya•ya 

isler veriyor 
Londra : 29 (a .a) - - Ôğrenil· 

diğine göre Vişi hükümeti Alman· 
yanın Sollum ve Dize de hava 
üı;leri bulunmMına mü88ade et· 
miştir. 

Almanya bu işlerle Libyadaki 
kuvvetlerini takviye ebe bilecektir. 
Vişiden alınan (haberlere göre 
ba1lang1çta Almanya Trablusa 
gönderilecek : asker ve malzeme 
nakliyatı için Sollum ve Dize li· 

ınanlarını tam o!arak kullanılması 
ıı ı istemiştir. 

Bu talebe amiral Oarlanın 

lluvvetle muıahereti bulunrnuı ol 
ınasıua rağmen Mareşal Peten 
muvafakat etmemİftir. Bunun ü 
ıerine hava üsleri kolaylıkları ve· 
rilmtsi hakkında ikinci bir taı· 
yik yapılmıf ve mareşal Peten 

bu daha kuvvetli taıyika muva · 
fakat etmiştir. 

- ııı=: _ _ 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT =I 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok j 

~ _ K. · =s~. L:' =K~. ~s~. 
. Koza ·--ı 00,00 • 14,00 

1 

Klevland Ç. 00,00 ı 
Kfevland J 68,50 1 70,00 
j Klevland H 66,75 67,00 ı 

M. Parlağı - 57,0C 58,50 

ı P. Temizi ~.oo ~.oo 1 

/ Kapımah • 
\ Y. Çiğidi _os.~ 1 

K. Çiğidi _ 6,75 1 

Susam 49,00 
Buğdayyeı:n 8,43 8,75 
Arpa 6,63 6, 75 

1 Yulaf 7:43 7,50 
1
-=' ...,,.......,2=9 =. ,,,,:ı=ı :-;:;. =1=94=1 =-=-ı 

KAMBiYO VE BORSA 
1 ! /ş bankasından alınmıştı,. 

l (F~ank) Fransız -1 ---ı 

1 

(Frank) isviçre 
(Sterlin) ingiliz j! f24 1 

[ J!?olar)~erikan l !~~ 

Libya da 
(Başt.arllr1 Birlnciae> 

bırakılmıştır . 
Britanya tayyarelerinin muha· 

rebeye iştiraki btr gün daha 
önemli bir mahiyet almaktadır. 
Hava kuvvetleri general Rommel 
tat afından teşkil edilen bütün 
benzin stoklarım her gün artan 
bir süratıe sistemli hır surette 
tahrip etmektedir. Agele hav.a 
meydanındaki benzin stoku Brı· 
tanya hava kuvvetleri rarafından 
tahrip edilmiştir. 

Ciyano dün 
Romaya döndü 

Roma : 29 (a. a.) _.J Kont Ci· 
yano bugün Berlinden dönmüştür. 

ilkokullar korama 
ltlrUOI relsllllndea: 

1/121941 Pazartesi günü 

saat 17 de Halk. Partisi bina· 

smda 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 

ilan 
CEBEliBEREKET C. MOOOE

IUMUMiUGiNDlH : 
Sayı: 983 

Cebelibereket mahkemesin· 
de on lira asli maaşlı iki katip· 
lik açıktır. Memurin kanunun· 
da gösterilen şartları haiz ve 
askerliğini yapmış olanların 
evrakı müsbiteleriyle birlikte 
S-12-941 Cuma günü Ad· 

l liye encümenine müracaatları 
lüzumu ilan olunur. 13659 

~al: = tk1ft'« A #AA« fi A A:a&IA AA-.. K~AXA*i#?Hr----

DOKTOR 

Muza/fer Lokman 
Bergin baıtaıarını 

neılade kabul eder. 
maayeaeba· 

Çlf TÇI BIRLIGIHDEN : . 
Ziraat Vekaleti tarafından Adanaya lzmir mıntakaıından 

Akala Pamuk Çiğidi getirtilmesi tak:.rrür etmiş old ukundan 
bedeli mukabilinde bu çiğidden almak istiyen çiftçimiz'in malil· 
mat almak ve kayt olmak üzere lS Kanunevveıe kadar Birliti· 
.mizc müracaat etmeleri ehemmiyetle rica olunur : · · 
. 3-3 13645 

±!22! 
3 Sayla 

-~_..~~ ~~~......:.~_.::....:......:!-'_;.,e.."':'"~~~ .... ...,_;~~..;;.. ..... ~~~..:a:• 

~ ~ 
Asri Sinemada i' 

Matine 
2,30 BU AKŞAM Suvare 

8,30 

ŞAHESERLER SERiSiNDEN 

llaaor Poveı • Fred Aıtaır 
Gibi iki Büyük Yı!dzm Yarattıkları 

1940 Brodvay Melodi ~ 

ilaveten : 
Serwiizeıt FilmlePinin En Büyük Kah.ıamanı 

BIU VUd BIU taralmdaa 

1 1 
Kanunsuz Şehir: 
Büyük Sergüzeşt ve Heyecan Filmi 

Bagln Oflndlz Matinede iki rom 
1940 BRODVAY MElODi - KANUNSUZ ~EHİR 

l·lan 
SEYHAN P. T. T. MODORtOGONDEN : 

1 
'W 
(tJ 
t 

1 - Seyhan P. T. T. Müdürlüğü binası dahilinde yapılacak 
olan (3000) lira keşif bedelli su deposiyle müteferrik tamirat, 
Badana ve boya ışlerine işlerine çıkmadığından eksiltme 
müddeti 22/l 1/ 941 tarihinden itibaren on gün daha temdit edil· 
miştir. 

2 - Eksiltme 21 12/941 Salı günü saat 14 de Seyhan P.T.T. 
Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 - Taliplerin eksiltme günü ve saatinde 225 liralık mu· 
vakkat teminat makbuziyle birlikte komisyona müracaatları. 

13657 

Adana Ticaret Odasından : 
Ticaret ve Sanayi odaları nizamnamesinin 46 ıncı maddesi 

mucibince oda idare heyetinin müddeti hitam bulmak üzeredir. 
Oda intihabı iki dereceli olduğundan odadd fevkalade, birinci, 
ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda mukayyet tüccar)anmız 
nizamnamenin 31 inci maddesi mucibince üçüncü sınıf dahil o· 
larak 24 müntehibisabi intihap ederler. Bunlar da tayin oluna
cak günde 12 oda azasını seçerler. Müntehibi saniler intihabı 
30-12-941 Sah günü saat 9 dan 12 ye kadar Ticaret Odası 
salonunda yapılacaktır. Tüccarfarımızca malfimat husulü ve 
muayyen günde Odaya gelerek reylerini istimal etmeleri ilan 
olunur. 13658 

i 1 an 
Seyhan Defterdarhğından : 

Mesahası Kıymeti 
Mahallesi Sokağı Cinsi Ada Parsel M.2 Lira K. 

Çınarlı Paççı oğlu Arsa 386 56 70 21 00 
Karasoku Sinema geçidi > 190 30 50 100 00 
Ali dede Camii atik > 166 15 30 90 00 
Kurtuluş Yeni istasyon > 543 4 360 108 00 

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

ÜÖ§eme Tevfikbey > 245 4 181 181 00 
> Hasan Çavuş > 245 7 65 65 00 
> Hasanca > 363 2 158 79 00 
> Tevfik bey > 367 12 24 12 00 
> Naci bey > 355 7 42 21 00 
> Rifat bey > 363 4 256 192 00 
• Muhtar > 329 138 330 82 50 
> Hasan çavuş > 330 5 186 186 00 
> Nuri efendi > 353 3 286 171 61 
> Hasan bey > 369 8 252 176 ~o 

> > > 369 1 3'IJ 228 90 
> • > 337 1 867 650 25 

Yukarda evsafı yazılı 18 parca G&yri menkulun mülkiyetleri peşin 
para ile 22-11-941 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık arbr
maya çıkanlmışbr. isteklilerin 12- 12-941 tarihine müsadif Cuma i'Ü· 
nü saat 14 de Defterdarlıkta müteşekkil komisyonu mahsusuna ve ma. 
IQmal almak isteyenlerin de her gün Millf EmJlk Dairesine mOracaal· 
lan llln olunur. 25-30-~-10 136~1 
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TORKSôZO 

R. C. A. 
B R () D w ·A iY 

R. C. A Fabrikasının 
son zaferi olan on iki 
limba, sekiz dalg lı 
Brotlvey tipi radyoları 

muf'laka görünüz 

Muharrıem Hilmi REMO 
lBIO~PASA CAUDESI 10 : 42 - T(ltRAf : REMO ADANA - l[l(f OH : 110 

Kurulu• terihl : t888 

S.,mayui : JÔ0.000.ÔOO Tllilı Lira•• 

Şube ve a}an.t adedi : 265 .. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleldr 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

%itaat Bankasında kumbaralı' ve ihbarıız taaarruf hesaı;lar.na en 
az 50 lirası bulfuıanJara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ı 

lf8P.bki plana ~~ ikramiye daQ•lıcaktır. 

4 Adet 1000 Ural.ık 4000 Lira 
4 • f) 60Q • 2000 .. 
' 2jO .. 1000 

40 .. 100 " 
4000 .. 

100 .. so .. sooo .. 
120 .. 40 " 4800 .. 
160 .. 20 " 1200 .. 

. 

TÜ~RKSÖZÜ 
1 

Gazete ve Matbaası • • 1 

Türksözü 
Gazetesi 

! 
OKUYUCUlARIHA DONYAHIN HER TARA- I 
flNDA VUKU BUlAN HADiSELERi GONO 60- 1 
NONE VERİR. TORKSÖZONO TAKIP (DiNiZ •. I •• • 

Türksözü ~ ı 
Matbaası . İ 

• 

Türksözü Cilt Kısmı 

f' Abone ve Ula 'l""ÜH ı~<sôzt) 
BIKKAT : HeaapLanndaki paralar bir sene içinde SO 

liradan .._., düşmiyeruere ikramiye Çıkbtı takdirde yüzde 
20 f aıWle Yenıec.elCtir. 

Kalbi_ bozmadan, mide .. ve böbrekleri U ıı şartları GONOELIK GAZEl~. ADANA 

· Salti;'t ve lJ41muluirrirl :. 
: Senelili · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN . 
lı 1 Aylıtı -· . . l 25 • 

Karalar senede 4 defa, l l - Ejfill, ı' ı Birincilcinun,' 
Umumt Neırigat MdililrlJ 

yormadan ıstırapları dindirir. N 
L.üıaaıu~dtt ründe 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız..,.. ve ~ 

· M'art ve 1 l Haı"irat\ tarihlerinde çekilecektir. 
N 

. her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyinız. M .. 
i hanlar için idareye MACiD aUçLO j 
• müracaat etmelldlr BosıldıOı yer: ~OZO Motboo11 ı ····-- ....................... ·····~· .. · ....... • ....... .... .. 

·----------------------------..... • 


