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Türk-Alman 
münasebetleri 

T agmis ıuetesinin bir guı · 
sı üurine D.N.B. Alman ojan· 
sı dan Türk • Alman müna· 

sebatı hakkında ıu yolda neı· 

rlgatta bulunmuştur. 

GÜNDELiK SiYASi GAZET·E 

Sablp ve Bqmuharriri 

FERiD CELiL GOYl:N 

Kurulut Tarihi: 1 Klnunusanl 1924 

OnJ•dlncl Jll - S.Jı : BUl3 

COMERD lDANllllARl BİR Y AHDiM flRSl Ti 

Askerlerimize 
Adanalılann V .,.ec•li 

yeni hediyeler 
B 

erlin : 6 (a.a) - D.N .8. Lond 
rada çılcan Tıymis 1razetesi 
Rus çephesindeki aıkerı hadi-

BııılaJ Yardımcı Bomlteıllllll 1111aaaamell 

selerin inlciıaf ı Türkiye için bir 
tt:hlike oldu~unu yazıyor. Taymi· 
sin , ~vaıiyt>ti bövle göstermek 
teıebbftıü , Berlin siyasi mahfil· 
terinde ciddi nazarla bakılmamak 
tadır. Hususile ki mesul Türk si· 
yasetcileri bu teıebbü,.Jerin arka· 

ıında neler gizl~ndiQ'ini ve lngiliz·Rus 
ittifakında ne gibi:menf aatler bu · 
lundutunu uzun ıamandanberi 
her halde anlamış olacaktı. Ber
tin, Tilrkiye Cumhur Reisi ismet 
lnönil'niin Cumhuriyet bayramı 

miinasebetile memleketin sıyaseti 
hakkında söylediti nutukta teıbit 
ettitl açık hedefde bu mOtalea
nın bir miieyyiduini görmekte· 
dir. lımet lnönil'niln Tilrkiye ile 
büyik devletler araaındaki müna
sebetlere dair yapbta mOtahade· 
ler, din Almıtn :Hariciye nezarr
tinde beyan olundutuna göre , 
allka ile ve Alman • Tirk milna· 
ıebetleri hakkındaki sözleride hu· 
ıas1 bir memnuniyetle kaydedil· 
mittir. 

Türkiye Cumhur Reisinin 
nutkun Alman baaınınm belirt· 
mif olması , iki memleket arasın· 
daki dostluk milnasebetlttinin na· 
aıl aöı önlnde tutuldutunu göı· 
terir. Bu dostça anlıyıf havası , 
Balkan seferinin batında Tilrk·Al· 
man mesajlarının teatiııi anınıia 
tezahllr etmifti. Bu havı 18 
haıiran tarihli doıtluk muahede· 
siyle teyid olunmuıtur. 

Bu dostluk muahedesi de iki 
memleket araaanda tam bir itime· 
da dayanan iobirliti duygusu ile 
akdolunan ticaret ve iktisat an· 
laşmaaana e... olmuftur. Bu ha· 
vayı baltalamak ıçin lngiliı pro
pagandaıanm yaptıta bu yeni te· 
tebbilı dolayıaile Alman Hariciye 
nezaretinde Tlrkiye Cumhur Rei· 
ıinin realist siyaset huıuıundaki 
anlatıl 61.erine .dikkat çekilmekte 
ve Tiirkiyenin nereden tehdit edi 
leceRine biııat TOrk tarihinin ce· 
vap vereceti mutaleasında bulu· 
nulmaktadır. 

Rus harbi batındaki Alman 
muhbrası , Melotofun BoA-aılar 
hakkındaki isteklerine dair mev· 
cut iz.ahlar hatırlamaktadır. 

Jagftlderlll l'bderı 
11...,01•1 •ti 

Londra : 6 (a.a) - Britanya 
bi"Uıpeti Finlandiya'ya hıtrp ilin 
edilmeıi için Ruslar tarafından 
yapılan talep hakkında henüz bir 
karar vermemiıtir. Britanya hfi· 
k6metinin Amerika tarafından 
Finlandiyaya venlen son notaya 
cevap verilmesini beklediti sanı· 
hyor. 

Halk efkAnnın ruht durumu 
hakkmda Finlandiyadan gelen ha· 
herler birbirine aykırıdır. Fin a · 
halisi araıanda sülh lehinde bir 
fikir cereyanı oldutu muhakkak· 
tar. Fakat Ruıya ile harbin neti· 
ceıini isteyenlerin memleketin top· 
rak bakımından büyfimesine ta· 
raftar olanları nisbetle az.dır. Bü· 
yük Alman baskısı altında bun· 
tarın da Avrupanın iıgal altında 
bulunan diter bflUln memleketle· 
rin de oldutu gibi Almanların iı· 
tediklerini hesabı katmayı mec· 
bur olduklarında tüpbe yoktur. 

Şarkicapheıinden intibalar : Bir Sovyet nakliye kolu ilerlerken 

SOVYETLERE GôRE 

Alman kaybı 
dört milyon 

ı .................. " .... ı 
i Çla'• J&rdlmı i 
ı Tokyo : (•· a.) - D. ı 
ı N. 8. Domel •l•n•ına ı 
ı gllr•l~Oln'd•kl 18 inci ı 
ı komUni•t orduları gru- ı 

C 
ı.. .J 

6 
lı 

6 
ı punun bafkumandanı ı 

epn•ıı• üyü ir ı çınll komUnlstlerden ı 
deiiıilılik yolı, ı mUrekk•P klt•lardan ı 

Moakova : 6 ( a. 1 , )- Sov· ı flmdll'k ı.40.000 klflllk ı 
yet tebliti : 5 Sonteırinde kuv· ı bir kuvvetl'n Sevyetler ı 
vetlerimiz bOtiln cephe Oıerinde ı blrlllln• glnd•rllm••I 1 
dltmanla harp etmiılerdir . Sah ı emrini vermıftlr. 
atnil Sovyet hava birlikleri sek· ı ...................... .. 
aen diifman tanki , piyade askeri 
ve cephane yilkHl 350 kamyonla tıklan bir teıebb6ste 4 veya S 
petrol nakline mahsus 30 sahrınç piyade tümeni ve tanklar ittirilr. 
kamyonu ve 23 sahra topu tıh· ettirmişler., f tkat .be.klccliklcrioden 
rip ve ya kullantlmu bale ıe· daha fiddetli bir mulr.avemetle 
tirmiılerdir. kal'fılqmlflardir. Almalar hir .. ç 

Moskova : 6 ( a. a. ) - Kı· yerde Sov1ef> ............... fir· 
mete muvaffak olmuılardır . Bir 

21lordu gazeteıi olan Kraznaya çok kesimlerde tetebbils Rusların 
Zivestaya aöre, Leningrad cephe· eline aeçmiftir . Muhabir diyor 
ıinde mildafaada bulunan Alman- ki : Alman kumandanlıtınm bu 
lar faaliyete ıeçmiıler ve Sovyet 

ALMANLARA GôRE 

~·-

Karadenize 
iniş hamlesi 

Yeni ha~ topralılar 
ve •a•abalar alındı 

• 
Berlin ; 6 (a.a) - Otanma gö· 

lü ile Ladoga göli arasındaki 
Annas çevresinin biiytık bir kıs· 
maoın Fin kıtaları tarafından iogal 
edilmesi iz.erine timdi Fin orduıu 
bu çevreden hareket ederek ti· 
mal istikametinde devamla hiicum 
lar yapıyor. Şimdiki askert durum 
dola~11iyle iaal edilen yerlerin 
iamini bildh mek nadiren kabil ol· 
~tadır. Cereyan eden mlbim 
barekltta bir merhale 10Dana teı· 
kil eden Papane'nin bir kaç gün 
evvel ıaptı bildirilmifli. Son mu
harebelerde bir dOtmın taburu 
kaçmış 100 ôll bırakmıftır. 

<Gerill 1 bel IQlada) milnakalAtım keımek için yap· ( Geriıi lçiincü sahifede) ~~~~~--'--- _______ ..:....--------~~~------------~ 

Basın Birliği Kongresi 
Dün Çalışmasını Bitirdi 
Şeflerin K ongrege Teşekkürü 

TOBB IAllTICILDmlR ftlll'llll ıcuı 
KUABLla ALIDI BONIBICI BAll 

Ankara : 6 ( ı. a. ) - Ba· larına karıı Milli Şefimır. , Biiy6k 
ıın Birliti birinci umumi kongresi Millet Meclisi Reisi , Baıvekilimiı 
bupn Konıre Baokanı Haıan Re· Mareıalimiz Çakmak, Parti Gepel 
oit Tanku~ ve Selim Sarperen Sekreterimiz tarafıpdan gönderi· 
Bııkanlıklarında yaptıtı toplan• len karııhk tetekkür telgraflariyle 
tılardan ıonra pıesaisine nihayet lıtanbul Ünivenitesi RektörCi ta· 
vermittir • rafından Kongreye batanlar di-

Bu toplantılara bıılanırken leyen telgrafı alkıılarla kar· 
Basın kongresinin tazim telıraf • ıılanmııtır. 

........ " ............ " ............................ ı 
ı 1111 tallıD çalllldald çooa-.ar içi• i 

1 YAPILACAK i 
ı /Ilı talaıil ~afrndalı,i ~ocalıların •ayımına hitan İ 
S yardda oldajtı si6i, yarın ıelarim~tl• de haılanacalı· ı 1 çocalı ana o• babalarının •ayım m•murlarına ı 
S ::~mi lcolaylılı •i>ater•c•finden emin balanayora• ~· 
ı S memarları dfln bütün A danada laane te.hıt 
ı ayım • . ı · · b •firmiılerdır • 
t lf .,ını ı ...... """"""""" ............ 

""""""" 

Konıre meılekl bakımdao 
Baıın mensuplarının karfılıkh va· 

ıife ve taahhiltleriyle bunlarm 
terfihlerini temln için ahnmaıı 

lir.ım tedbirlerle Ba11n Birhtı ve 
Basın kanunlarında yapalmuı iı· 
tenen detiıikliklere ve ilAvelere 
ait tahminler hakkındaki proırım 
vn niıamname ~nciimeni tarafın· 
dan tanı.im edilen raporlar ka· 

bul edilmiflir. Kona re ru:ıname· 
ıine dahil meselelerin müıake· 

ıini bitirdikten sonra Birlik umu· 
mt merke~ heyeti Reisi ve lzA· 
lariyle yüksek haysiyet divanı 

asal ve yedek lzllarım ve mira· 
kipleri aeçmiftir. 

Seçimden sonra Kongre Bat· 
kana Hasan RCfid Tankut , dört 
gün devam eden devamh çalıf· 

malariyle Konarenin baıardıtı if · 
lerin ehemmiyetine iıaret ederek 
bunların hem memleketin hem de 

meslekin n•f'ine hayarh olacatın· 

dan emin oldutunu ıöyleınif ve 
sürekli alkıılar arasında T6rk Ba· 
sıu Birliti birinci umumi kongre· 
ıinin mesaisine aon vermittir. 

Geçen yıl oldutu gibi bu sene 
de Seyhan kızalay merkezi tara· 
fından kahraman askerlerimize 
kışlık hediye toplanma işine baş· 
landı~ evvtlce yazılmıştı. Bu mak· 
salla aynlan yardımcı komite ile 
kızılay idare heyeti dün saat \ 
on albda cemiyet merkez binasın· 
da toplanmış ve saat on yedide 
Adana yardım sevenler cemiyeti 
reisi 1c1yın Bayan Güzide Üstün 
de cemiyet binasına gelerek bu 
toplanbya iştirak etmiştir. Bu va· 
tani iş üzerinde uzun ve silrekli 
müzakereler cereyan etmiı toplan· 
b on sekiz buçuta kadar sürmüş· 
tür. 

Yardımcı komite, bufiinden 
itibaren armatan itleri bitinceye 
kadar Kızllay merkezinde hergün 
faaliyet halinde bulunacak ve ha· 
miyetli Adanahlann hizmetlerine 
hazar duracakbr. 

Yardımca Komite dün toplan· 
mış ve aralannda seçim yaparak 
reislite Halil Savatla'ya, kAtiplite 

· Zeynel Besim Sunu, muhasiplite 
Hazım Savaya, veznedarhta da 
Kerim Uluscuyu intihaptan sonra 
şimdilik 100.000 metre hukahk 
kaput bezi için Viliyet va11taıiyle 
Slmerbmk naam mGdfirlltüne 
mGnıcatta bulunulmuıtur. 

Beyanname : Yabancı işrali
ne utramak ve bu iştali kan ve 
can bahasına hlrikalar yaratarak 
botmak aibi fevkalldetlen durum· 
lar yaı tdıta için Türk lstiklll sa· 
vqı tarihinde ayri bir önem sahi· 
bi yer dolduran Adanalılara bu· 
ıünkü dünya vaziyetini uzun uza· 
dıya izaha hacet yoktur. 

Topa karı• dibcikle karşı ko· 
yarak sekiz &itilik varhklarla ta· 
bur esir eden ve icabında vanna 
yotunu memleket ve millet emri· 
ne koymalı bilditini hadiselerle 
isbat etmio bulunan mert, cömert, 
civanmert Adanahlar, hudutlarımı· 
za kadar gelip dayanan harp Afe· 
tinin mahiyetini herkesten iyi bi· 
lirler. 

Gerçekten dinya bir ceh"n· 
neme diiıtü . Muharebe,mal,mülk, 
para, altın, fabrika , çiftlik, tica
rethane, dükkin, hiilAsa her kıy· 
meti 11f ıra dOfOrmiiı ve bütiin 
varhklırı bir hamlede yok ettiği 
aibi inaanhA-ı korkunç bir sefalete 
de mahk6m eylemiftir . 1939 ey· 
h'.Uündenberi medeniyet ve bete· 
riyet bomba yatmurları , obüs 

MllJI l•ll••ste 
Çla de91et retli 

aramada telgraDar 
An•ara : 6 ( a.a ) -

Camlaariyet bayramı miina· 
•ebetfyle CamhaP Reüi J .. 
met ln6nü ile Çin Deol•t 
Reüi Linıen araanda te6rilı 
,,. ı.,elılıiir te/palları teati 
eJilmiftir. 

tufanları , tank akmlan altında 

mahvoluyor, aç kalıyor , silrln6· 
yor, inliyor; yolduk Afeti , öHlm 
feliketiyle el ele yflrflyor , bir 
gün önce varlıklı sayalanlar bir 
gün sonra bir lokma ekmete 
muhtaç oluyor • 

Bütün bu fecaat kaaıraaaının 

ortasında '''~' yanan, vatandat
ları yatakta ,>:etan, telimil kıy· 
metlerini ......,.. odelJ, ~ 
içinde normal bir bayat JaflYan 
tek memleket, Tilrkiyemizdir. 
Millt şefimizin hudutsuı kiyaaett• 
ne dayanan doktor Refık Say
dam hükümetinin açık, diril.at. 
ıamımt ve memleket menfıabna 

tamamile uygun siyaseti sayesin• 
de, milli birlik ve beraberlitimi&e 
yaslanarak bugilne kadar ım 
yurdumuzu harp Afetinden muan 
tuttuk. Bu durumun en bGyik 
dayancı hiç tüphesiz ki, hudut• 
larımıı.. da nöbet bekliyen kahra· 
man Mehmetciktir. 'Mehmetcik 
olsaydı veya, fercice ve milletce, 
huzurumuz, rabatamıı, malımaa. 
canımız., ırıımıı., namusumu:ı ut· 
runda elde ıillh hudutlarda bek· 
lemeseydi şerefimi:ı ve iıtikball· 
mir.le beraber özel durumlanmıa 

ne olurdu ? Elimizde bulunan 
para. mal, fabrika, çiftlik kaç 

<Gerisi 3 inci U7fadal 

LltVlaol iVaflllgtoaa 
llçl olarü gldlJor 

Vaıinıtnn : 6 (a.ı) - Roy• 
ter : Litvinofun, Sovyet birlitinin 
Vqinıton büyük elçilitine tayin 
edildiği bildirilmektedir. 

I şçilerin sigortası 
projesinin tetkiki 
•••il 11Dal mıeııeseıer aestllllte 
llltlsat Veldletln•• lllr te111111111 
Ankara : 6 ( TflrkaöıO mu· 

habirinden ) - Sihhl icaplar ve 
hukuki münasebetler bakımından 
tanı.ime çalıfılan itçi hayatını ko· 
ruyacık olan ifçi sigortalarına 
ait kanun projesinin allkadar en-
cflmenlerde müzakeresine baıla
nacak ve en kısa bir zamanda 
tatbikine feÇilecektir . 

Diter taraftan , hususi 11nal 
müeueselerdeki iıçilere de ııcak 
yemek verilmeai i4;in lktiaat Ve· 
~61etinin fabrikatGrler nez.dinde 

tetebbüaatta bulunacatı 
verilmektedir. 

••••••••••••• icra YeldUerı 
Be1et1 toplablı 

Ankara : 6 ( A.A. ) - icra 
Vekilleri Heyeti bugün saat 15 
de Dr. Refik Saydamın batkan· 
lıtında haftalık mutat toplanb11D1 
yapnUfbr • 

••••••••••••• 



Sayfa 2 TORKSôZO 

Cemiyet Tetkikleri 
• • 

HiNDLiLER Ceyhandaki 
mükellefler 
iyi çahşıyor 

Köglüge üç misli 
f igatla mal satan 

tüccar tutuldu 

~ 

Çok garip iidetler Çarşamba günü Ceyhan ka
zasına gençlik kulübü mükeliefle· 
rini teftişe giden Beden terbiyesi 
Seyhan bölgesi müdürü çok iyi 
intıbalarla dönmüştür. P 

atmak ve ellerle yapılan 

işaret ve hareketlerin çok 
esaslı manaları olduğunu 

çok uzun senelerden beri hemen 
hemen herkes kabul etmiştir. 

Mesela rakkaselerin yılan gibi 
ince ince kıvrılıp burkularak .şe

lale gibi akışları vardır _ki o ha
reketlerde mutlaka; bir. mana gör
mek lazımdır. }{us rakkaseleri 
en çok ellerine ve kollarına mana 
veren rakkaselerdir. 

Eski yıllarda rakkaselerin 
parmak ve kollarının hareketle· 
rinin bilhassa dini ayinlerde mü
him rot. oynadıklarını hepimiz 
duymuş ve okumuşuzdur. Bun 
lardan birçokları bilhassa giyi
nişleri ve ibadet tarzlarındaki 

hususiyetle herkesin nazan dik
katini celbetmiştir. 

Birçok defalar yerlilerin a 
ğaçtan yapılmış kuçuk mabetle
rine giderek ~.bu dini merasimi 
seyretmiş ve sonra esrar dolu 
meraklı safhalar ortaya koyan 
ve bu merasimlı:ri yakından tet
kik ve tesbit imkanına çalışan 
meşhur kadın ressamlarından 
Nayva Doklin Doğa Hinde doğru 
gittiği zaman bu işlerle uzun 
uğraşmalar yapmış; fakat kabile 
reisleri "dini an'anenin fotoğrafı 

nı aldırmayı günah saydıkları 

için fotoğrafını aldırtmamış ve 
resmini yapmıya} dahi : müsaade 
etmemişlerdir. Kadıncağız yerli
lerin bu hislerine hürmet etmiş 
ve ayin sırasında fotoğraf çıkar

mak şöyle dursun, resim yap
maktan bile çekinmiştir . Fakat 
uzun zamanlardaıı beri orada o
turan yabancıların yardımiyle 
yerli kabile büyüklerile tanışmış, 
onlarla iyi dost olduktan sonra 
bu kabilenin bütün dini adet ve 
merasimlerini en ince teferrüatına 
kadar yakından ve dost gözüyle 
uzun incelemiş ve bu hususta ki
tabeler yazmıştır. 

Bu kitap şimdiye kadar bi
linmiyen birçok dini adet ve me
rasim şek illerini meydana çıkar
dtğı için her farata bilhassa din 
işleriyle u~raıanlar arasında bü
yük bir alaka uyandırmıştır. 

Doğu Hinddt! ahalinin c.lin 
telakkileri Hindlilerin Budizm di· 
ninden mühim ve ona benzer 
bir dindir. Yalnız ilahları sayı
sızdır. 

Dint ayin olarak kabul edi· 
len ibadet şekilleri, şimdiye ka· 
dar diğer kavimlerde görülen 
ibadet sakin, nezih ve edibane· 
dir. 

Doğu Hindliler bu ibadetle
rine Modra derler. Modranın 
muhtelif şekilleri ~vardır. Bunun 
bir kısmı diğer dinlerde tesadüf 
!dilen şekillerdir. 

Meseia : Doğu Hindliler teli· 
bih kullanıyorlar. Katolikler gibi 
bir kap içerisinde mukaddes su 
bulunduruyor ve onunla kendi
lerini temizliyorlar. Bu suretle 
abdeste benziyen birtakım mera
simleri vardır. Bunlardan başka 

ibadet sıralarında, tütsü, çiçek, 
kuşak ve ot kullanıyarlar. 

Onların bütün bu merasimde 
takip ettikleri gaye kendilerini 
tenzih etmek, ruhlarını ilahlımna 
yakınlaştırmaktır. Do~u Hintlile
rin en büyük allahı (sulh allahı) 

oldu~ için ibadatleri de sakin. 
nezih ve edibanedir. 

Doğu Hindde yapılan ibadet
lerden birinde de ibadet esnasın
da ibadet ettirecek olan mabette 
arkaSlnı duvara çevirir. ba~daş 

kurarak oturur. ibadete gelme· 
den evvel yanındaki adamlardan 1 
veya akrabasından biri tarafından 
giydirilir. Bu elbise vücudunun 
etrafına ııkı sıkıya beyaz bir lı:u- J 

maş sarmaktan ibarettir. 
ibadet ettiren kimsenin o

muzlan çıplak kAlır. Yalnız ku
maş, vücudu sardıktan sonra bir 
ucu sol omuzundan arkaya atılır . 

Alelade merasimde giyilen elbise 
bundan ibarettir. Büyük mera
simde ibadet ettiren başına al
tınlı b ir taç takar, boynuna bir· 
çok tesbihler asar. bu tesbihlerin 
kısalarını kulaklarından atar, ö
nüne bir t'-uhurdan bir iki bardak 
su, bir lamba ve birçok çiçek 
konur . 

ibadet ettiren evvela bardak
daki su ile ayağının tozlarını si· 
ler, ağzını yıkar, sonra iki eliyle 
çiçeklerden birini alıp vücuôuna 
sürer. Havada bir iki yuvarlak 
çizdikten sonra başına götürüp 
saçına iliştirir. Bu çiçek ruhu 
temsil eder. Onlara göre ruh mi
dede oturur. 

Allahın ruhu ise Beyinde bu· 
lunur. ibadet sırasında her ibadet 
ettiren kendini muvakkaten Allah 
olmuş sayar. Onun için midedeki 
ruhunu, beyindeki ruhuna götürür. 

Çiçeğin vücuda de~dikten son
ra başüstüne konmasının manası 

da bodur. Nitekim ibadetin so
nunda ibadet ett:ren çiçeği ba
şından alır. Ayni merasimle tek
rar eski yerine götüı ür. Yani ken
disini Allalıından ayırıp , ruhunu 
tekrar mideye gönderir. 

Gene Doğu Hintte yapılan 

ibadetlerden biri de sırf elle ya. 
pılır. Bu ibadet şeklinde de iba
d et ettiren iki parmağiyle burnu· 
nun bir deliğini kapar. Diğer eliy
le başı üstünde daireler çizer. Bu 
hareket ibadet ettiren nefes al
madan tahammül edebileceği müd
detçe devam eder . Sonra boş 
eliyle burnunun diğer deliğini ka
par ve bu hareketi dört defa tek· 
rarlar . 

Bu kabilenin daha iki , üç 
türlü ibadetleri vardır ki, Budist
lerin ibadetlerine benzer. Bu iba
detler ruhu tenzih maksadiyle ya
pılır. Bu ibadetlerden birinde iba
det ettiren mukaddes bir ağaçtan 
yapılmış bir toz alır . Parma~ını 
ona batırır . Sonra o tozu evvela 
alnına, sonra ensesine , omuzla
rına sürer , ve bôylece Allaha 
yaklaşmıya çah.şır . 

lbadet ettiren kimselerin bir 
vazifeııi de günah çıkarmaktır 

Ceyhan gençlik kulübü inti
zamla çalışmaktadır. Sahaları yan· 
sen planına göre spor alanı ola
rak tesbit edilmiş ulan arazinin 
istimlak muamelesi tezelden ik· 
mal edilecektir. Ve bu 'Saha Be· 
den terbiyesi gençlik kulübü mü
kelleflerine tahsis edilecektir. 

Ceyhan gençlik kulübü icabe
derse diğer lkazalardan da oyun· 
cular tedarik ederek takviyeli bir 
şekilde pazardan iti bar en liklere 
gireceklerdir. Bölgemiz Ceyhan 
gençlik kulübü sancağı , bir Türk 
bayrağı ve numunelik olarak on 
beş takım elbise verecektir. Bu
nu müteakip Ceyhan gençlik ku
lübü başkaııı avukat Kamil Teker· 
lek diğer mükelleflerin tem ola· 
rak elbise ve techizatını kısa bir 
zaman da tedarik edecektir. 

B. ŞEVKET ÇEKMEGIL 
Diş Do~ toru ~ay Şevket Çek· 

megil lstanbu \dan avdet etmiş ve 
hastalarını kabule başlamıştır. 

• 
Çünkü ibadet ettirme işleri de 
irsi bir meslektir. ibadet ettiren
ler • ibadeti irsen irıtikal eden 
bir imtiyaz olarak iktisap ettikleri 
için ahalinin günahlarını çıkarmak 
da onların vaz.ifesidir . Günah çı· 
karmak için ibadet ettirenin başı 
öne eğik yerde dua eder . Bir 
genç de arkasında fena ruhları 

korkutmak için husust bir aletle 

gürültü yapar. 

En di1'kete şayan ibadetlerden 
biri de parmaklarla yapılan iba 
dettir . Parmaklar vasıtasiyle öyle 
bedii şekiller yapıyorlar ki , hay
ret etmemek mümkün değildir . 
Parmaklara verilen bu muhtelif 
vazifelerle ruhu ellerde toplar ve 
nihayet sivri uçtan kaçan elektrik 
gibi, günah da, parmakların ucun 
den çıkıp gider. 

Doğu Hintliler arasında kadın 

ibadet ettirenler de vardır . Bun· 
ter yalnız ibadet ettiren erkek 
!erle evlenebilirler . Yabancı er· 
kelderle evlenirlerse ibadet ettir
me haklarını kaybederler . 

İbadet ettiren erkekler de ay 
ni şekilde bu kadınlarla evltne· 
bilirler . 

M. A. 

Llk beyetl 
din toplandı 

Dün saat 17 ,30 da Beden ter· 
biyesi Seyhan ' bölgesinde lik he
yeti bu haftaki yapılacak olan 
maçlar için esaslı bir konuşma 
yapmak için toplanmış ve karar
lar vermiştir. 

Sporcularımıza 

sinema ve konlerans 
Bu pazar öğleden evvel Asri 

sinemada saat:9,15 de Beden ter· 
biyesi Seyhan bölgesi gençlik ku 
lübü mükellef ıerine _spora ait gü
zel bir film gösterilecek ve beden 
terbiyesi müdürü ile diğer beden 
terbiyesi muallimleri tarafından 

alakalı konferanslar verilecektir. 

B. EŞREF DEMlRAC 
Altıncı işletme müdürü B. 

Eşref Demirağ vazifesine gitmek 
üzere bugün şehrimizden ayrıla 
caktır. 

Devlet Demiryollarının bu de· 
ğerli memuruna iyi yolculuklar 
temenni ederiz. 

Bir işçi dl.n bir 
kaza geçirdi 

Ali oğlu Mehmet adındaki , 
Ünal fabrikası :işçisi çalıştığı ma
kineye parmağını kaptırdığınJan 

hemen tedavi altına alınmıştır. 

TERZiLER CEMiYETiNiN 
BEZ ~iÇiN MÜRACAATI 

Dün terziler cemiyeti reisi 
kaput bezi tedariki için Sümer
bank yerli mallar pazarı müesse
sesine müracaat etmiştir. 

Bunun üzerine Şef Muhlis ln
circi lazım gelen , kolaylıkları ve 
yerleri terziler cemiyeti reısi Yu · 
nus Nadiye 'göstermiştir. 

Bir gencimizin muoalf akiyeti 
Adanamızın yetiştirdiği kıy

metli gençleı den Mehmet Fuad 
Diblcnoğlu ( Senai Diblen ) Yiik· 
sek Ticaret mektebi hariciye kıs
mını en iyi derecede bitirerek 
avdet etmiştir. Bu kıymetli gence 
bundan sonraki yüklenfCf'ği ve · 
ıifelerde de muvaffakiyet diler 
ve kendisini tebrik ederiz. 

-------1--= ___ u_z_A_K_L_A_R_DA_N_.__•A_B_E_B ___ ~-----
Ç inlilerin - Cografya bilgileri 

Çinliler 16 ncı asra kadar Çin, Japonya ve Hin
distandan başka kara parçaları olduğunu bilmiyor
lardı. Avrupa ve garp milletleri Çinlilerin tamamiy · 
le meçhulü bulunuyordu. Çin tacirleri ve seyyahla
rı hiç bir zaman lrana ve yahut Mısıra kadar git
memişlerdi. Yalnız kArvanlarla gel~n yolculardan 
Mısır ve Arabistan diye iki memleket daha mevcut 
olduğunu işitmişlerdi. 

ilk Avrupa haritası, 1614 tarihinde Riçi namın· 
da bir misyon~r tarafından Çinde basılmı~ ve Çin· 
liler için umulmadık bir sürpfrr teşkil etmiştir. Mis· 
yoner Saosen eyaleti Çinli valisi tarafından vaki 
olan rica üzerine harita üzerine muhtelif Avrupa 
memleketlerinin isimlerini de yazmıştır. 

Bu haritanın adı "Denizler ve dağlar haritası,, 

idi. 
Çinliler, bu haritanın adına bakarak bütün bu 

memleketleri kendilerinin sanıyorlardı. 

* ... * 
Balıklarda da erkeklik ve dişilik vardır. Balık

lann ekserisi yumurtlıyarak çoğalırlar. Yumutlıya

cal< olan dişi balık ılık sulara hicret eder. Erkek 
balıklar da dişi1eri takip ederler. 

Deniz diplerinde deniz yosunlarının bol bulun-

duğ'u mıntakalara dişiler yumurtalarını dök~rler. 
Onları takiben erkek balıklar da dökülen yumur· 
talar üzerine sperm hücresini ihtiva eden bir mayi 
serperler. Dişi ve erkek hücreler birbirleriyle kay
naşır. Azami bir haf resi biter bitmez yumurtaların 
zarı çatlıyarak tada ilkah tamamlanmış olur. Kay
naşma devresi biter bitmez yumurtaların zarı çatlı

yarak yosunlar arasına mini mini balık yavruları 
yayılırlar. Denizlerimizde en ziyade yumurta yapan 
ve döl yetiştirene kefal, uskumru, sardalya, hamsi
dir. 

Balıkların di~er bir kısmı da doğuran cislerdir. 
Bunlar arasında Balina, Kaşalot, Mora, Fok, Yu
nus, Köpek balığı gibi büyük ve Japon denizi ile 
Cenubi Amerika sahillerinde yaşıyan · küçük gelin 
balıkları, tatlı suda yaşıyan renkli süs balıkları var
dır. Amerikah alimlerden Mister Tobat do~uran 
küçük balıklardan~on dört nevi etüt etmiştir. 

Bunların en ziyade nazarı dikkati celbeden ta
rafları bu çeşitlerin çiftleşecekleri zaman sürüden 
ayrılarak kuytu ve tenha sahillt"re gitmeleri 've ora
larda oynaşarak çiftleşmelcridir. 

Bu balıklann her biri 8-20 kadar balık doğur 
maktadırlar. Akuvariumlarda beslenen süs _balıkla· 
rından bir kısmı da doğuran nevilerdendir. 

• 
Dün sabah közlülere üç mis

li flatıa·pazen satan bir.muhtekir 
yakalandı. Hadise şöyle "o1ı~uştur: 
Koltuklarında _.muhte 1 i f'" r~nklerde 
pJzen, patiska gibi pamuldu ve 
yünlü _kumaşlarla : sümerhank yer
li mallar pazarı önünden geçen 
köylüler müessese memurlarının 
nazarı dikkatini celbediyor. S.· 

B. Y. mallar ·pazarı memurların
dan Firuzan Ataizi. tesadüfen bu 
köylü kadını~a elindeki kumaşın 
metresini kaça aldığını soruyor. 
Kadın da. yfü._oluz kuruşa aldı-

• ğını söyleyince, hemen hadiseden 
müessese şefi :Muhlis incirci ha
berdar ediliyor ve hadise emni
yete -aksederek bir sivil polis ve 
S. B. Y. mallar pazarı memuru 
ile köylü kadın . bu kumaşı aldık
lurı_Beı.irgan M..ıhmud Atılanın 

eski taş mağaza karşısındaki 
dükkanına ikinci bir köylüye 
metresi 44 kuruş 30 para olan 
kumaşı 130 kuruştan satarkeıı 
cürmümeşhut yapılarak mahke
meye verilmiştir. 

Hatay Valisinin 
köylerde çalışması 

Antakya t 6 ( Tüı ksfü.ü mu· 
habirinden ) - Köylünün tohum
luk ihtiyacı tesbit edilmiş ve bıın· 
dan epey evvel bizzat sayın Va
limi:r. Şiikrü Sökm .... n Süer başında 
bulunmak suretiyle bütün köylü
nün tohumluğunu tevzi ettirmi§
tir . 

Bu yıl Antakya ve havalisinde 
bol miktarda ekim yapılması için 

bizzat Valimiz kaza , nahiye ve 
köylere 1'adar giden k bu işle son 
derece mtşgul olmaktadır. Esasen 

~ntakya çiftçileı'i geçen seneyo. , 
nısbeten bu sene daha çok ekim 
için en son gayretlerini ııerfettik
lcri görülmektedir. 

Bu yıl eskisine rağmen Ha
tayda bahçeciliğe ve bilhassa na
renciye üzerinde son derece meş 
S(UI olmakta ve büyük ehemmiyet 
verilmektedir. 

HATAYDA PARTi 
KONGRELERJ 

Antakya : 6 ( Türksö:ıü mu
habirinden ) - Yurdun her ta· 
rafında olduğu gibi Cümhuriret 
Halk Partisi kongreleri burada de. 
yapılmaktadır . 

Sayın Parti müfottişimiz köy, 
nahiye ve kazalarda yapılan Ocak 
kongrelerinin hemen hemen hep 
sinin başında bulunarak halkın 

dileklerini alaka ile dinle.yip ve 
kongrenin tam intizam içinde de
vam ettiğini müşahede etmiştir . 

Antakya belediye faaliyeti 
Antakya : 6 ( Türksöıü mu

habirinden] - Dört beş aydan. 
beri belediye reisliğine · getirtilen 
Bay Abdullah şehir işlerini ele 
alarak faaliyete ·geçmiştir . Ayni 
zamanda , şehrin dar sokaklarını 
genişletmek: ü1ere bazı evleri is
timlak ederek iki tane esaslı ve 
geniş: cadde açtın imaya başlamış
tır. Genç belediye reisimizin pek 
yakında_ çok _ büyük işler ba.şara
cağına eminiz. 

BiR KADIN 
YARALAMA 

YÜZÜNDEN 
HADISFS/ 

Hafif meşreb bir kadın yü· 
zünden Kemal Kıskaç adında bi
risi lbrahim Keskini çakı ile ya 
raladığı iddia~ edildiginden 'suçlu 
tutularak _ hakkrnda muamele ya
pılmıştır. 
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Tetkikler 

PORTA.LtT 
- . 

Fran$ada harp ve ' bozgun 
mesullerini muhakeme etmek 
iizerc:teşkil edilen Riom yük
sek :l.mııhkemesinin eski Baş
vekillerden •• Dala3ier , Blum 
ve Paul Reynaud ile eski Da
hiliye Nazırı Mandel ve Fran
aa orduları eski başkumandanı 
General Gamelin'i müebbet 
kalebent cezasına mahkum et 
tiklerı'ni telgraflar haber ver
mişti . Bunlar Fran$ıZ erdu 
sunu ı"yi hazırlamamak ve 
harbi idare etmemekle iltiham 
edilmişlerdir. 

Beş mahkum Portalet ka
lesine nakledilecekler ve ora
da !<alacaklardır. 

• 

i 

P
ortalet Fransanın cenu-
bunda, ispanya hududu
na 16 kilometre mesafe-

deki Semport boğazına yakın As 
pe vadisinde, 794 metre yüksek
liktedir. Bu kalenin bir ismi de 
Urdos'dur. 

Portalet kalesinin inşasına 
1838 senesinde başlanmış, bu iş 

1857 de bitmişti. Kale kayaların 
içindedir. Beş bin kişi alabilir . 
1914 muharebesinden evvel kale
de bir bölük piyade askeri bulu
nurdu. Harpten sonra bu asker
lerin yerine yalnız bir bekçi bıra
kılmıştır. Bu bekçi kaledeki '2 to
pu da muhafaza eder. 

Geçen yaz kaleye tatil müd
detini geçirmek üzere bir çok 
çocuk gönderilmişti. Burası, pek 
eski olmasına rağmen elan sa~·

lamdır. Portalet kalesi Cebelütta· 
rık kayasına benzetilir. Kaleye 
çıkmak güç bir iştir, Şoseden 
sonra beş saat tırmanmak laZJm
dır. Evvela bir köprü geçilir, son
ra kayalar arasında kazılmış 56 
basamaklı bir merdiven çıkılır . 
Bunu müteakip bir uçurumun ke
narına gelinir. Uçurumun üzerinde 
bir köprü vardır. Bu köprü ge· 
çildikten sonra kalenin top mev
zilerine gdinir. Oturulacak bina 
buradan epeyce uzaktır. 

Portalet kalesinin bulundu~u 
yerde kış çok şiddetli olur. Fazla 
kar yağar. 

Y AKALANN ESRARCI 
Yozgatlı Seyfi Şahin isminde 

bir şahıs üzerinde ,satmak ve iç· 
mek için taşıdığı bir miktar es· 
rarla suç üstü yakıtlanarak C. 
müddeiumumliğine .. verilmiştir. 

Tatulan fırıldakçı 
Fırıldakçı Hüseyin Bibt!r önün 

deki tabloda.fırıldak çevirmek su
retiyle şehır halkinı kumara alış· 

tırmak 'yoluna gittiği görülerek 
emniyet memurları tarafından tu· 
tulup Adliyeye verilmiştir. 

GELEN MALLAR 
Aldığımız habere göre pa· 

muklu ve yünlü kumaşları şehri· 

miz Sümerbank yerli .. mallar pıı· 

zarına verilmek üzere yola çık· 
mıştır. 

ZA YI - İçinde terhis mua· 
melesi yazılı olan nüfus cüzdanı· 

mı kaybettim. Yenisini alacağım· 

dan eskisinin hükmü kalmadığı 

ilan olunur. 13581 
Ağamehmet M. de lbrahiın 

oğlu Hüseyin Niyazi 

Seyhan Kızılay Ce
miyeti Yardımcı Ko
mitesinden: 

Bezi ve pamuğu komitemizce 
temin edilmek şartile, ıeçen se· 
neki nümuneleri mucibince, asker· 
lerimize kışlık hediye olarak dik· 
tirilecek pamuklu hırkaların kesirn 
ve dikim işçiliği açık münakasaya 
konulmuştur. Münakasa 10-11-
941 pazartesi günü saat 15 de 
Seyhan Kızılay: Merkezinde yapı· 

lacaktır. ls.teklilcrin o gün ve sa· 
atte Kızılay Merkezinde komitemi· 
ze müracaatları lüzumu ilan olunur. 

7-8 13582 
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SiYASi ve ASKER/ 
GÔRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 
=== Ankara Radyo Gazetesi i 

Almanların 
büyük akın 

hazırhğı 

sovyet lhtllAll 
yıldönlmO 

BITARAFLIK KANUNU 

A 
iman kaynakları Kırımdan baş
ka yerlerdeki harekattan pek 

az bahsetmektedir . Sanıldı
ğına göre, Almanlar yeni büyük 
bir taarruza hazır !anıyor . Bir ri· 
vayete göre , Almanlar yarın 

( bugün ) bu taarruza beşlaya· 

caklardır . 
Yarın ( bugün ) Rusyada Bol· 

şeviklik rt'jimioin kuruluş günü
dür. 

Bugün Moskovada Stalin bir 
nutuk söylemiştir . Nutkun bir 
parçası ezcümle şöyledir: c Yol
daş'ar büyük teşrin ihtilalinin üs
tünden 27 yıl geçmiştir. Bu müd
det içinde büyük eserler vücuda 
getirilmiştir. Artık bizim için sulh 
devri geçmiştir. Şimdi bir hayat 
memat harbine girdik . lıeri ha
yatımız, topraklarımızın tamami· 
yeti ve istiklalimizin bu savaşın 

sonuna bağlıdır . > 

* * * 
Amerika Ay aıı bitaraflık ka 

rıununu henüz müzakere dm~kte
dir. Yeniden çıkan bazı zorluklar 
kanunun reye konmasını gecik
tirmiş bulunuyor. Tahminlere gö
re. bu kanunun ilgası ~çte iki 
ekseriyetle kabul edilecektir. 

Clmerd Adanalılara 
bir yardım lırsatı 

(Başhuai:ı Birincide) 

santirnlik ki} mer taşırdı ? Bizim 
bUtün varlığımız ancak ve ancak 
kahraman Mehmetciğin kudretine 
ve süngüsüne~ bağlı değilmidir ? 

Bu apaçık hakikat karşısında 
ona minnet ve şükran nişanesi 
olarak biz ne y&pabilirdik ? Mev
cudumuzun yüzde yarımını şu 

veya bu cemiyete teberrü et
mekle Mehmt-tciğe karşı minnet , 
ve şükrdn ödevimizi yapmış sa
yılabilirmiyiz ? 

Kahraman Adanalılar : 
Seyhan:kızılay cemiyeti yar· 

dımcı komitesi, bil} ük milletimi· 
zin:sayesinde her türlü (yardım) 
dan ve (iane) den müstağni bu
lunan kahraman orduya Adana· 
liların minnet ve şükranlarınıu 
) üz binde bir ifadesi olmak üze
re yapacakları armağanı yolla· 
mağa··\ asıta olmak emeli le işe 
başlamış ve sayın halkımızın hiz· 
metine girmiş bulunmaktadır. Bu 
maksatla pamuklu hırkalık bez 
temini için tazımgelen yüksek 
makamlara muracaatta bulunul 
muş ve her türlü levazımın ihzarı 
sebeblerine tevessül edilmiştir. 
Çok ııayın Bayan Mevhibe lnönü· 
nün rcisliklerinde şeref bulan 
yardım sevenler cemiyeti Adana 
şubesine mensup kıymetli bayan· 
larımız da komitemizle bu işte 
el birliği }' apmıştır. Halkımız min· 
net ve şükranlarının ifadesi ola· 
cak hırka mıktarının bedelini 
makbuz mukabilinde komitemize 
verecek ve komitemiz armağan 

sahipleri hesabına hırka diktire· 
rek büyük Mehmctciğe takdim 
edecektir. Bu suretle bez, pa 
muk, iplik, dikıci tedariki gibi 
her türlü külfetler ortadan kaldı
rılmış ve komitemiz bu işi bütün 
teferrüatını memnuniyetle üzerine 
almıştır. 

Sayın Adanalılar : 

Seyhan kızılay cemiyeti yar· 
dımcı komitesinin vazife ve sela
hiyet sahibi mensupları bugünden 
itibaren her gün sabahtan akşa
ma kadar kızılay merkeı.inde 
bulunarak emrinize ve hizmetini

a lnrdır. Adana· 

TORKSOZO 

Fransız ticaret 
filosunun kaybı ı••···········ı 

JAPONlARIN SOYYET · 

Japon - Amerikan 
nıeseıeıerı 

Vişi : 6 (a.a) - Fransız tica 
ret filosu , Fransız - Alman mü· 
tarekesiııden beri 800.000 tonila· 
toluk gemi kaybetmiştir, İngiliz 
harp gemileri 140,000 tonilatoluk 
Fransız vapurunu torpillemişler, 
bombardıman etmişlerdir. Top 
yekun 420,000 toııilatoluk 105 F · 
ransız vapuru da İngilizler tara· 
fından müeadere edilmiştir. 

Bundan başka lngiliü donan
ması 231 ,000 tonluk Fransız va-

purunu da ele geçirmişlerdir. Hind 
denizinde yakalanan Fransız ge
mi kafilesi hakkında ö~ıenildiğine 
göre, hu gemilerde bulunan 848 
yolcu toplanan kamplarında göz 
altına alınmıştır. 

Singapura gelen 
lngillz kuvveti 
Singapur : 6 ( A.A. ) Şim

diye kadar görülmedik derecede 
büyük bir vapur kafilesi bu sa· 
bah Singapura büyük bir takviye 
kolunun bir kısmını getirmi~tir . 
Gelen kuvvetler arasında istih
kam müfrezeleri , topçular , mü
hendisler , coğrafya mütehassıs
ları ve projektörler vardır . 

Sovyetlere göre 
( Birinci sahifeden artan ) 

ke~imde yapılan harekata hüyük 
ehemmiyet verdiği Şüphesizdir . 
Fakat başlıca Alman kuvvetleri· 
nin ileri hareketi durdurulmuş ve 
bütün kesim boyunca Sovyet 
mukabil hücumlarının şiddeti art
mıştır. 

Lorıdra : 6 ( a. a. ) - Mos
kova raciyosu h.vcstiyanın yaz
dığı şu haberi veri) or : Alman
lar ölü , yaralı ve esir olarak 
4,000,000 kişi kaybetmiştir . Yal
nız Moskova muharebesinde Al
man ka} bı 70,COO kişi ölmüştür . 
Bundan mada Voloklansk , Mo
jaysk ve Maloyaroslavesk kesim · 
!erinde Almanlar 300 tank , 200 
tayyare ve birçok top le aybet
m "şlerdir . 

Almanlara gire 
( Birinci sayfadan artan ) 
Helsinki : 6 (a.a) - F.naz 3 

Sovyet gemisi daha Fin körfezin· 
de mayinlere çarpmış ve batmış· 
tır . Bundan maada Fin sahil ba
tarya !arı da Sovyetlerin iki harp 
gemisine hasar verdirmiştir. 

Bertin : 6 (a. a.)- Alman teb- ı 

!iği : Kırımda düşmanın takibine 
devam edilmiştir. Alman, Romen 
kıtalan düşman teşkillerini mağ
h1p etmiş ve karadeniz sahillerine 
kadar ilerlemişlerdir. Sivastopol
da düşman mukavemeti kırılmıştır. 

Atlantlk vaziyeti 
Vaşington : 6 {A.A.) - At

lantikte son iııkişaflara bilhassa 
Ruben Ceymis ve Talina hadise
lerinin Atlantik vaziyetini değiş
tirip değiştirmediği Knaks'dan 
sorulması üzerine bahriye nazırı 

demiştir ki : 
- Verilen emirler değiştiril-

memiştir. Evvelki gibi işe devam 

ediliyor. 
Kahirede bir /ngiliz 

Şefliği 
Londra: 6 (A.A) Sur Vanton 

Manton Kahirede propaganda ser
visleri şefliğine tayin edilmiştir. 

da yeni bir hamiyet müsabakası 
baş!amıştır. Bu müsabakada va.~
lığınıza göre minnet borcun~ ~
derneğe koşacağınız şüphesızdı.r. 
Adanamız, geçen sene altmış bı.n 
parçalık armağanile yurdda bı· 
rinciliği kazanmıştı. Bu yıl bu 
birincili~imizi elde tutmak en 
kati amacımızdır. 

Hepinizi saygı ve sevgi ile 
selamlarız aziz hemşirelerimiz .. 

Seyhan kızılay cemiyeti 
yardımcı komiteıi 

RUSYAYIPROTESTOSU 
Tokyo : 6 (AA.) - Domeyi 

ajansına göre, Japon hükumeti 
Seyişimden Susuğura gitmekte 
olan Hibi Maru vapurunun bir 
serseri tor pile çarpması hadisesini 
Sovyet hükumeti nezdinde protes
to etmiştir. Japon hükumeti bir 
nota vererek Japon sularında ser
seri Sovyet torpilleri görüldüğünü 
protesto ettiği malumdur . Bu 
torpiller bir Japon vapurunu ba· 
tırmış, diğerlerine de hasar ver· 
miştir. 

•• • ••••••••• 
AMERiKA MECL/SJ 

TATiL YAPMJYACAK 

Vaşington : 6 (A.A.) - Meb 

usan meclisi Har,iciye encümeni 

reisi Blüm şimdiki gergin vaziyet 

dolayısiyle Mebusan Meclisinin 

belki de tatilden vazgeçeceğir• i 

söylemiştir. 

ADANA ASKER HASTANESİ 
BA~H[KİMLiGiNOEN : 

Adana Asker hastanesine 

iki hastabakıcı alınacaktır . 

Kadın. erkek isteklilerin bel· 

gelerile birlikte Adana Asker 
Hastanesi Başhekimliğine mü

racaatları ilan olunur. 13578 

il AN 
KadlrU Beledfye Ri
yasetinden: 

Bahçe sulanması ıçın Ka
dirli kasabasına getirilecek 
9370 lira 43 kuruş bedeli ke
şifli su işinin eksiltmesine ta· 
lip çıkmadığından 4-11 -941 
tarihinden itibaren eksiltme 14 
gün müddetle temdid edilmiş· 
tir. Eksiltme 18-11-941 sa

Nevyoık : 6 (a. a.) - Va
şiegtoııdan Alınan haberlere gö
re. Birleşi k devletlere gelmek 
üzere yola çıkmış olan japnn 
mümessili Kurusu Japon - A
merikan meselelerinin sulh yolu 
ile halli için imparatorun tasvip 
ettiği bir formülü hamil bulun-
maktadır. 

Vaşington : 6 (a. a.) - Dün 
akşamki gazeteciler toplantısında 

Hal, Amerikaya gelmekte olan 
Japon murahhası Kurusu'nun A
merikan hükumeti tarafından da· 
vet edilmediğini açıkca söylemiş 
tir. Hal, Amerikan hükumetinin 
bu heyete gösterilmesi icab eden 
nazikane muameleden başka hiç 
bir suretle münasebeti olmadığını 
bildirmiştir. 

Tokyo : 6 (a. a.) - Eski 
Bertin büyük elçisi Kurusu'nun 
Vaşingtona tayin edilmesi, Japon 
hükumetinin Amerika ile anlaş

mak hususunda bir harekette bu· 
lunac'1ğı hissini vermektadir. 

Knoye'nin 28 ağustos mesa
jından beri ilk defa olarak Ja
pon - Amerikan gorüşmelerin

deki esrar pereesi dagılma~a baş. 
lam ıştır. 

TÜRKiYE Radııosu 
ANKARA Radyosu 

Cuma 7.11.941 
7.30 Pıograın ve menılekel sa · 

at ayarı 
7.33 Müzik: HafH Program (Pi.) 
7.45 AJANS haberleıi 
8.00 l\lüzik :Senfonik Parçalar 

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

son kısmı (PJ.) 
12.30 Program ve memleket sa 

at ayarı 
12.33 Müzik : Karışık Şarkılar. 

12.45 Ajans Haberleri 
13.00 Müzik : Saz Eserleri Ve 

Şarkılar. 

13.30/ 
14.00 

18 00 

Müzik : Karışık Proğ'ram 

{Pi.) 
Program ve memleket sa· 
at ayan 

lı günü saat 14 de yapılacak
tır. Taliplerin 2490 sayılı ka
nun hükümlerine göre vesika 
ve yüzde yedi buçuk teminat· . 

18.03 
18.40 
19.00 
19.15 

Müzik : Fasıl Heyeti. 
Radyo Swing Kuarteti. 
Konnşma : ( lktisad Saati) 
Müzik: Radyo Swing Ku
arteti programının ikinci 
Ve Son Kısmı. 

larile muayyen gün ve saata 19.30 Memleket Saat Ayarı , ve 
Ajans Haberleri kadar belediye encümenine 

müracaatları. 13579 
7-11-6 

~·~~.....,.. ....... ~~~---...,.....-

B 0 R SA ! 
1

( P~MUK - ~UBU_~=I 
KiLO FlATI 

CINSı En az 1 En çok 

1
, K. S. K. S. 
Koza 1 13,00 15.00 
Kl~land Ç. 00,00 
Klevland 1 68,00 ı 70,00 
Klevland II 65,00 67 ,50 
M. Parlağı ---00,ÜO 58,00 
P. Temizi 56,00 57,50 
Kapımab 

Y. Çiğidi 05,00 

1 

K. Çiğidi 6,75 
Susam 41;o

1 Buğday yerli 8,43 
ı ı Arpa 6,63 ı 6,75 · 
ı Yulaf - 7-:431 7,50 

r KAM!Jr~1·~E1~~RSA 
/ ş bankasından alınmıştır. 

= 
1 (Frank) Fransız lı----
1' (Frank) İsviçre 

Q~terlin) ingiliz ı ı ....---5-=-.2.,...2_ 
(Dolar) A.!Derikan 132 ~O -

19.45 

20.15 
20.45 
21.00 
21.10 
22.00 

22.30 

22.45 

22.55/ 

Müzik: Klasik Türk Mü
ziği - Mesud CEMiL lda· 
resinde. 
RADYO GAZETESi 
Müzik : Karışık şarkılar 
Ziraat Takvimi . 
TEMSİL 
Radyo Salon Orkestrası 

Violonist Necip Aşkın i-
daresinde Ve Soprano 
Bedriye Tüzün'ün iştirakile. 
Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri . Ziraat, Esham
Tahvilat, Kambiyo- Nukut 
Borsası (Fiyat) 
Müzik : Radyo Salon Or
kestrası programının ikin· 

ci kısmı. 

23.00 Yarınki program ve kapa· 
nış 

Beden Terbl1esı Sey I 
ban Bilgesi Başkan· , 
lıftından: 

9-11-941 pazar günü 
(Asri Sinemada) Beden Ter
biyesi mükelleflerine parasız 
sinema gösterilecektir. Adana 

Gençlik kulübü mükelleflerinin 
tam saat sekizde Beden Ter· 
biyesi binasında toplanmaları 
ilan olunur. 13580 

Sayfa 3 

·ADANA MEMlEKET HASTANESİ BAŞTABİPlİGİHDEH: 
Hastanemizde mevcut orijinal ambalajlı ve kapalı ten~ke 

kutular derununda mahfuz 353 kilo Peynir Hastane idare he· 
yeti tarafından 10-11-941 Pazartesi günü saat 10 da açık ar· 
tırma suretiyle satılacaktır. 

Numune ve satış şartnamesini görmek istiyenlerin hergün 
Hastane idaresine müracaatları ilan olunur. 13575 

i 1 an 
BElEDİYE RİYASETİNDEN· 

Belediye parklar müstahdemine ait ( 16) takım kışlık elbise

nin yaptırılması işi eksiltmiye konmuştur. 

A) Muhammen bedeli (beher takım (25) liradan) 400. Muvak
kat teminatı (30) liradır. 

B) Bu işe ait şartname Belediye yazı işlerindedir. lııtiyenler 
oradan parasız alabilirler. 

C) Eksiltme 25-11-941 Salı günü saat (15) de Belediye 
encümeninde açık olarak yapılacaktır. 

İsteklilerin teminat makbuzlariyle birlikde gösterilen gün 
ve saatte Belediyr. Encümeninde hazır bulunanları ilan olunur. 

7-10-15-21 13576 

i 1 an 
SEYHAN P . T • T • MODORlOGONOEN: 

l - Seyhan P. T. T. Müdürlüğü binası dahilinde yeniden 
inşa edilecek olan su deposu ile binanın badana, yağlı boya 
ve müteferrik temiratı, 6-11-941 tarihinden itibaren on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, ~2-11-941 Cumartesi günü saat 12 de 
Seyhan P. T. T. Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 - Bu işlerin muhammen bedeli (3000) lira olup muvak
kat teminatı 225 liradır. 

4 - Bu işlere ait keşif cedveliyle fenni hususi ve eksiltme 
şartnameleri - mesai dahilinde - her gün müdürlük kalem 
şefliğine müracaatla görülebilir. 

5 - Taliplerin 2 nci maddede yazılı gün ve saatte mu· 
vakkat teminat makbuzlariyle birlikte eksill~e komisyonuna 
müracaatları. 7 12-16-21 13577 

• 

ilan 
SEYHAN VilAYETİ YAKlflAR MÜDÜRlOCONOEH · 

Bir senelik 
Bedeli İcar 

Lira 
Belediye 

70 

110 

icar Müddeti Vakfı Mevki Cinsi No.sı 

1111J941den31/J0/942 Musa Tepebağ Hane 
Efendi 

,. ,, 
" ,,Camii ke· Ulucami ,, 

bir. Mds. 

152 

147 

Yukarıda evsafı . yazılı Vakıf hanelerin bir senelik icarları 

kiraya verilecektir. ihaleleri 11 / 11/ 941 Salı günü saat 10 da 
Vakıflar idaresinde yapılacaktır. isteklilerin müracaatları, 

5 7 13563 

---------------------------------------------------

1 

TORKİY[ CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Liraaı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağılllacakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 • 600 • 2000 " 
4 

" 
250 " 

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

100 " 
50 .. 5000 

" 
120 .. 40 " 4800 .. 
160 " 

20 .. 3200 " 

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

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylı'.il, 11 Biriııcikanun, 
Mart ye 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

-----------------------------------------------~ 
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Sayfa 4 TORKSôZO 7 ikinci Teşrin 1941 

·. - ;..... · .. ~· . : .. -~ .'-' ~\:;.;..;.. .. ~· .. ·- :':-;. ~ . ~ ~ . . . . - - : . . -

R. C. A. 
BRODWAY 

R. C. A. Fabrikasının 
son zaferi olan oı iki 
limba, 
B odv 

mutla 

sekiz dalgalı 
d oları t • 

1 
•• •• •• a gorunuz 

Muharrem Hilıni REMO 
ABİDİN PAŞA CADDESİ NO : 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TELEf ON : 110 

ı················· .. •••••••••••••••••••• • 1 : .. .. .. . 
i TURKS ZU 1 • • • • • G • : azete ve Matbaası : • • • • • • • • : T ·· k ·· ·· OKUYUCULARINA DÜNYANIN HER TARA- 1 
: ur sozu rlNDA VUKU BUlAN HADİSElERI GÜNÜ GÜ- : 

: Gazetesi . HONEYERIR. TORKSÖZONO TAKIP EDİNiZ. : ı : : • • 
ı 1 Kitap, mecmua, çek, bilet, alış, 1 
, : plAa, harita, bilumum matbaa T Ür ks Ö zÜ : 

• lşlerıat Tilrklyede mevcut mat- • 
1 baaıara rekabet eder derecede M ib • 
: tab ve alratıe elden çlkarır. a aası : 
• • • • ! Türksözü Cilt Kısmı ! • • • • • • 
: SA8lAM, TEMİZ, ZARİf .Clll İmRINİZİ ANCAK TORKSÖZO 1 
I MÜCEllİTHANESİNDE YAPTIRABİliRSİNİZ İ 

~~~~~~~~-~--~~~~--~~-~--~~=-·-·-·-·-·-·-·-·--·~ .. ••••••••••• .. •• .. ··········I 
' ~ . . - ) -.. . . . ' ~ . -.. 

'" . ·.:. ... ,. , ~ ..... - -. ·~ .. , . . -.:: ~ . ., - ; 

. t;; A lifi## 1#4* ##ft:Xt#=#ttii ###2&1#A###fı 

J En Büyük ~akikat 1 
1 R ,4~ . 

A /j ~ ~ 1 D / jJi ... ~~. ~~~i;~ 
" ay 
N 

• 
iş Bankası 

Klçlk tasarruf besapıarı 

kramlye planı 
KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayıs, l Ağııltoı, J lhinciteıri" 
tarihlerinde yapılır 

1941 

1941 İkramiyeleri 

ıo 
1 L " . 

1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 > 1000 > - 3,000 > 

2 > 750 > - 1,500 > 

4 > 500- > - 2,000 J 

8 > 250 ) - 2,000 • 
35 , 100 , - 3,5or , 
80 > 50 > - 4,COO ıı 

300 > 20 } - f,000 > ; 1 
H TUrklyo ı, Bankasma para yat,rmakla yalmz para 

= N OiS MACUNUNUN YARA TTl~I SIHHAT 1 " 1 ---b-lr-lkt-•r-me_0_d~m_"=-~_.:_y:_ı'u:_:_~::_u:_t:"_ta_ll_Mn-ız_• --1 CAZİBE YE GOZElliKTİR 1 ft 1 r ................................................ i 
N "Radyolin,, harikulAde mües· de parlak neticeler vert'.n ~ ı A K A G o N D Ü z ' Ü n ı 

i ~;:~~:::~!ş:~;i ;;;J:~r;~ :~:~:.:1:!.:~::~~:~::! ~ ~ 1 ı··fir= =-k. ==:: ::D==-;Y.== .g. =· .u"":' ==s=· u=, 1 
M macunu halıne gelmiştir. Diş . _ ~ ı ı 
M hıfzıssıhhasında ve güzelliğin- nı kılmıştır. ti 1 ı ı 

" • " ı i i RAD y o iN i i i v:5n~u;~~tı 1 
~Uft*##*####*A#A###ft####:ZCU::~ ı ı 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTAf A Rif ATfCZAHANESI 

ı ÜSTÜNDEKİ MUAYENEHANESİHDE KABUl EDER 

: .................................................. : 
.. ~~ ................ H .. ffff .............. ~tt!tt+ 1 Abone ve Ula TÜHKSÖZÜ ıı 

şartları GONOELIK ~I! • ADANA i SaM,ı a• B.,moharrirl 1 
Senelı}i · · · 1400 Kr. FERiD CELAL OOVEN 
1 Aylıfı . . . 125 a -

_ Umumf Neşriyat Mı1düril • ı 

ı lıanıar için idareye MACiD GÜÇLU ı 
ı - i : mUracaat etmeUdlr Basıldığı yer: TORl(SOZO Matbaası 

........................... tt .. fftttttt•'t'•iAt.fft,t 
• 
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! N A l A R 1 O 1 K K A T E !.. ! • • 
; osmanlyede "CUMHURiYET,, lsmlfa açU§ım Otelde ! 
imUşterllerlm her tUrlU istirahat vasıtasınr bul•cak\ ,! . ' 
! • i 

f CUMHURiYET OTELi 1 
i :-""; :: :: :: :: :: :: :: :: :: :ı = = = :xx ::..: ! 
• • ! Osmaniyenin en konforlu, en temiz otelidir i • • • i Osmaniyeyi ziyaretinizde bir defa "CUMHURiYET., ! 
i Otelini görUnUz... ! 
• • • < 
• Edineceğiniz intiba sözlerimizi leyid eder.. t • • 
• • ! 15-15 13516 i 
• • 
-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-· -·-·-·-·-·-·-·-·-"-·-~ 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
yormadan ıstırapları dindirir. tf 

Lüzumuncfo g-ünde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve N 
N her yerde p~llu kutularını ısrarla isteyiniz. ı 
"-~~~~2r2E~:uuna~:zcnr=:=uunn~ , 


