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Köylüye Mayıs Başında 
Toprak Tevzi Ediliyor 

Yugoslav milleti.sinsi tıe müraı 
bir ecla ile kapılarından girmet~ 
hazırlanan esaretin i~rerıç çehresı 
karıısmcla kükredi tıe bir gece garı· 
smdan sonra bir sıinzü darbesiyle 
bu zilleinanıegi yırttı, altı • 

Yugoslat1 mi/itti devlet ~~am· 
/arının korkak bir sulh polıtık.ası 

yüzünden kendisini atm~Ra. hazır
landıkları Mihverin zehırlı kuca
Rmı ne/ retle ve büyıik bir celô.
detle itti • 

toplanan komisyon mesaisini bitirdi 1 ; 
__ _:_----:~~---==-:::7::---:--::-~--=~~--=-~ Ankara:'"27 (Türk ö:zü muha

birinden) _: Benzinden azami t~
sarnıf temini için memlekette bır 
. . to ane) ii kurulma ını ve bu 

Maliye 
bitirdi 

Vekaleti hazırhğını 
tatbikata geçiyor 

Dün, ögleden sonra gelen _ha
berler bize , hürriyetlerine aşık 
milletlerin içme bir müjde sevinci 
cloldııran bu hadiseyi bildirdi. 

Dün , gece yarısından sonra 
yapılan asl ui bir h~ik~meCdar· 

besiyle Yııgosluu.ı;ada ıkııdar me~-
ı. ·· • ı 'b' · Yugoslnv ıs· >:11 meşru sa 11 mın • • . . 
lik./ci/ ue bir/igirıin büyük hadımı 
Kral Aleksandrın oRlu Sanıajeste 
Pier' İll eline geçmiş bulunuyor . 
Üçlü pa la girnıeRe razı olan Na
ip Prens Pol, memleketten kaçmış, 
üçlü paktın allına imzasını koy: 
mak bedbahtlıAında bulunan es/1.1 

BuŞT•ekil Svc//.:ouiç ie!•ki( ~dilmi~
tir. Bir askeri milli bırlık kabı· 

nesi kurulmuştur · 

ıspır . . d 
. uretle toprak mahsuller~nın e 
l:ı) metlendirilmesi gayelerıyle ben· 
zine ispirto karıştırılma 1. hakkın
tetkikat yapmak üı.ere Zır~at v.e
ldlimiz B Muhlis Erkmen'ın reıs

liğiııcle toplanan komisyon çalış
malarını bitirmiş ve raporunu ha-
21rlsmıştır. 

Kom İS) on esas itibari) le ben· 
zınc ispirto karıştırılma ıııı .muva
fık görmüş ve bn hu ~dakı no~
ta\ ı nn1nrıııı rnporuı u ııah e:~mış. 
ti; Tetkiklıt netice inde ) uzde 
) ir.miden elli) e im ~ar i pirto k.a
r şlırılabilccc~i anlaşılmıştır. Nıs

~et bilülrnre te bit edilecektir. 
Bu hu5iu ta evvelce haurlanmış 

olan lcanun layıha ı~ı tüdil ?tmek 
uzere Ziraat Vekiiletince bır L:a
nuıı layı hası haıırlanmaktadır. 

Ankara : 27 ( Türk füü Muha
birinden) -· Maliyc'Vekaldi top
raksı~ Türk kô)lüsüne ha1incyc 
ait milli emltlkten toprak tevzii 
için geçen sene neşredilmiş olan 
kararname mucibince şimdi)c 
kadar yapılmış olan ha11rlık-

• ıarclnrı sonra tatbikata mute-
dair \eni ·ntşrolurıaıı toprak tc 
zi tallmatıumıcsi mucibince hare
kele geçmiştir. Ma) ıs başın la, 
bütün memlekette, toprnk te\11 
olunacak mıııtalrnlarda bu tevııu
ta başlamıcnktır. O nımımrı ka lar 
talimalrıtıme mucibince Mnlı)e 
Vdiıletiı ce lt'şkili lı'izımg leıı 
tcn,nt kom ıs) onl< rının kadı oları 
ikmal < dılmiş. olacaktır. 

Yugoslav mil/elinin bu kah
ramanca hare/..eti' şimdiye kadar 
korktı ve delışet politikası ile mil
letlere zincir vurmata a!tşan Cer
men kuvvet ilahının suratına çar
pılmış ilk eldivendir. Yugoslav mil
letinin içinde, milletinin istiklal v• 
hürriyeti için bir ne/ er gibi döRüş
müş olan bügflk Aleksandrın ruhu 
mukadd•s bir alev gibi parlamıştır. 

Koıııi ) onlar. bır ei , ılı arn
dan \c biı fen memurundan ıba
ret olacaktır. l\foli) e Vckfüetınce 
tavzif edilecek olan bu kamı ) on
larııı rei lerirıc 170 lira \C azalar
la fen ıncmuı larına 150 şer lira 
ücret verilecektir. A) rıca kom ıs-
.} ondakiler ) ol masraflarını ala-

• cnklnıdır . • ~ieJ@i•t.13Jl•J ', . ,..,,,,,, .. 1 
"" • • • • • 

6
• b"d. • ı Komisyon re.isleri" d~ft-crdar, 

· 1 ' • ali • lı ıhuland"a 1taf,ran,_ın ımparatorlulıları •fın dılıtild11r~ "." ıl 1 eyı tapu müdürü, molmüdurluğu >•P-) 1 ·ı· 1 
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Keren·; ••pt cım;,ıerdör. ıa ajan" bildir;yor:, Orgeneral = ŞEHRiMiZ ORTA TEDRiSATINDA = 
Yugoslav milleti bugün de İ•· 

tiklcili ulrunda kan dökmele ka
rar vermiştir. 

Bedava zaferlerle ıımarmış 
Alman diplomasisi için bu ne alır 
bir darbedir ? 

b lıarekelin-Yugoslaııycınm u . 
elen sonra Af manganın ço/... ç.etın 
bir vaziyeti• karşı karşıya .~ala· 

B ·vaku ka· caıı şüphesizdir. u emrı . 
b l it'Ri takdirde Mihverın pres-
i ~ .. be 

1 

aralık olacaRı gibi · Bal-111 eş p . ( 
kanlarda teminine çalısftRı ım t· 
yazlı ve hakim kuvvet rolüne de 
d ~ • L~d ki' Aksi takdirde ve aı ıcaoc: ece ır. 

Almanyamn, kıta/arını derhal ~~
goslav .topraJ..larına saldırm.ası a· 
zımdır ki, ötedenberi izalesıtAe ça· 
lıftııı, korktuRu hadise vukua. gel-

. . b' B ıı·an cephesı ku· mış, gemş ır a " 
rulmuş olacaktır • Yugoılavyanm 
· . . bö l b' mücadelede gırışeceRı '!/ e ır I ·r 

yalnız kalmıyacaRı. derhal ngı ız 
el kavuşa· ve Amerikan gar ımına 

caRı da muhakkaktır· ku 
6 k' 'VU U yle zannediyoruz 1 ' 

en çok muhtemel olan şık da bu 
l•ı. · · 'd' v . k L~r zamanda "lncısı ır. ı anı, ·ısa rn 

Alman kıta/arının Yugoslav hudu· 
dunu geçtiRini işiteceğiz • 

}, Al n ordusu ugoslavyanın ma 
ı. • a mu· "arşısmdaki mukavemeiı veg 
vaff ak iye ti ne derecede ola~akt~r? 
Bunu şimdiden kestirmek ımka.n· 
sızdır Yalnız unutmamalıyız kı • 
bugünkü hurbte cle,ciün olcluRu gibi, 
zafer yalnız sayı ve malzeme bol: 
lutu ile temin edılemigor . Azamı 
derecede lıesaba katılması lazım 
gelen diger unsurlar ela uardır : 
Milletlerin döRüı kabiliyeti • cesa· 
reu ve istiklal aşkı . . 

işte : kırk beş milyonluk 
Zengin, bol malzemeli ltalgan or· 
dusunun bir avuçluk kahraman 
Yunan milletinin karşısındaki pe
rişan hali. 

Yugoslav milletinin de istik· 
/<iline ne kadar vurgun o/dulunu, 
bu ııRurcla ne yaman dölüştüAünıi 
biliyoruz. 

Onlar için endişe edilebilecek 
Gncak bir nokta bahis mevzuudur: 

Belgrad : 27 ( A. A.) - Bu 
b h aat 2 30 da Belgradda 

SB a S • b' h-
Jcan dökülmeksizin askeri ır u-
k. t darbesi yapılmıştır. ~ral 

ume ı- - lıne Picr idarenin kontro unu e 
almış ve hava kuvvetleri kuman: 

· · · emleketı danı general Sıvovıçı m 
idareye memur etmiştir. . 

Naip Prens Pol kaçmıştır. Mıh
verrle üçlü paktı imza eden sabık 
Başvekil Sirckoviç ile di~er naıır
lar tevkif edilmişlerdir. 

Kral ikinci Pierin beyanname-
ıoinin metni şudur : 

Sırplar, Hırvatlar, Slevaldarl 
Milletimiz için pek nazik: olan $U 
anda iktidarı ele biu.at almaya 
k rar verdim. Bu kararın isabe-
t.a · t kdir eden naipler kendilik-ını 8 • 1 d" 
1 • d n derhal istifa etmış er ır. erın e · 
S 1 k ordu donanma emrıme 
acı • ' b'I ı· . amade oldu~unu hemen ı < ırmı$ 

. ler'ımi tatbike başlamı$tır. ve emır Si 
Bütün Sırpları, Hırvatları ve. o-
vaklnrı tahtım etrafında bırl~ş
meye davet ederim. Bu vahım 

zamanlarda dahili nizamı ve _h~
ricl sulhu muhafaza etmek ıçın 

en emin va ıta budu.r. . . . 
General Duşan Sımovıçı )~nı 

b. . teckile memur ettım. im ıne} ı v • • b 
Allaha ve Yugo lavyanın ıstık a-
l. gu-"enerek bütün vatarıdllşları ıııe • . 

1 
• • 

1 ketin idare fimır erını ve meme . 
Krala ve vatana karşı o~an vaı.ı-
f !erini ifaya davet edeıım. 
e , 7 ( A A ) - Ava-Belgrad : 2 · · 

k . ·1.:· büyük kütlesini Memle ·etın ı ı 

te kil eden Sırb ve Hırvat anlaş-
ş ı' Faka/ • clün kurulan. ka: mazlı~ . b' 'ili birlik kabmesı 

binenın ır mı 
bu kabineye Hırtıat-

olduRunu ve M k'in de 
l Şefi olan B. a~ 
arın . . . olarak iştirak 
Başvekıl muavuıı 
ttiAini otrenmis bulunuyoruz. ~u 

e demeklir ki : Yugoslavya . ~ 
şu • tarihi kararını mıllı n hayatı ve y 
so . . dayanarak uermiş ve u-b · [iJ+ıne 'b · ır " ·ıı r bir tek insan il l goslav mı e ı 

hareket etmiştir. d' . 
Fitilirıi Milıuercilerin ateşleH ıAı 

ikan barut fıçısı patlamak uze· 
Ba . f'l "kte berhava olacak redir Bu ın 1 a k 
"4r halde kundakçılar olaca tır • 

Pier idareyi . 
ele aldı 

PRENS PAUl 
flRAR ETTi 

Kaçarken öldUrUldUIU 
haberıert verlllyor 

HAVA KUVVETLERi 
KUMANDANl MiLLi 
KABiNEYi KURDU 

Üçlü paktı imıalayan B~
tilncski kabine azası tevkıf 
edildi. Yugoılavyada Alman• 
ya aleyhine ve müttefikler 
lehine tcıahörler olmakta 
Bütün askeri kuvvetler Kra
lın emrinde . Kral millete bir 
beyanname nefretti • Bütün 
ihtiyat ubaylar dlvet edildi. 
Üçlü paktm giz1i tarafları • 

YUGOSLAVYA HARBE 
GİRERSE YUNAN ORDUSU 
ilE TEŞRIKiMESi EDECEK 

Amerika ve lnglH•r• 

Yuıo•l•vraya •zlml 
yardım r•P•c.ka.r 

Duf8n riyaaetinde tcıckkül eden 
yeni Jcabine memleketin "bütün. ~i: 
yaıl fırkalann jJc~er mumeasılın~ 
muhtevi bir milli birlik thükOmctı 
mahiyetindedir. Millatin mutlak 
itimadı olan eni hükumette dok
tor Maçek birinci, Yovanov~ç i~iı~
ci, baıveldl muavini mevkılerı~ı 
işgal etmekte, hariciye neıaretı
ni de doktor Voncilo Minçiç de
ruhte eylemlı bulunmaktadır. 
L>erhal vaıifeye başlıyan yeni na
ıırlar Majeıte kralın önünde ye

Öğretmensiz 
O kul Kalmadı 

min etmiılerdir. 
Belgrad ; Z'1 ( A. A.) - Roy

ter ajansı bildiriyor : Bugün Bel· 
gradın büyük caddesinde muaz
zam bir nümayiş olmuş, Yugos
lavyanın üçlü palda tltihnkı pro

Dünkü nü•hamızda Birinci ortaokul üçüncü •ınıf tal•· 
be/erinden aldığımız bir mektubu neıretmi, ve öğretmen 
isteyen bu talebelerimizin arzularının yerine getirileceğini 
umduğumuzu yaz.mı,tık • 

Bu neıriyatımız. üzerine yine dün Kültür Direktörü B. 
Ekrem Gürselin bize verdiği malumata göre, bu İfin tama· 
miy/e halledilmi' olduğunu, ya/niz. Birinci ortaokul değil , 
diger bütün Orta tedri&at mekteblerinde de ek•ik bulunan 
öğretmenlerin yerlerinin doldurulmuf olduğunu memnuni· 
yetle öğrendik . 

testo edilmiştir. 
Kavgalar çıkmış, bir çok kim

(Geriıi üçüncü ıayf ada ) 

D1111kc; ııumoytalere &0hne olan Somdan blrf roarünüı 

-·- halk arn ındn ar-l.ondra: 27 (a.a.)- ·.-·-·-· ·-· e.· 

Ş d bedeler olmuştur · 
Bu sabah buraya i am a ! Neticede beş kişi gelen malCımnta gö- i . ! 

. narşı • ölmüş, bazı kimse-re Şamda hadiseler ! a i 
olmuştur . Halktan ! _ i ter aralanmıştır . 
bü_>ük bir kısım ! HALK NÜMAYiŞLER i Sil İ) eııin diger höl
Şam ıokaklarında ı YAPTI ÖLENLER OLDU i gelerinde ül.:un var-

·-·-·- dır . Lübnancla hanümayiıler yıpmış- ·-·-·-· 

!ardır. lfe mGdahale eden poliılc .} at tabıl felcildc cereyan etmekte. 

Yu11o•lavya Hddi•atı 
Üçlü Palctın Yugoslav mıllcti

nin arwsu:aıeyhinc imza cdildi~ı 
bugünkü (dünkü ) hAdiıeltrdeıı 
artık pek iyi anlaşılmış bulunuyar. 
Halılıazırda Yugoılavyada kın 
dökülmeden bir hükumet dc~işik
li~i yapılmış ve orııekiz. yaşların
daki Kral Pi er krallık vaz.if eıine 
filen başlamıştır. Picr ( Kral ikin
ci Petro) iımile iktidarı eline 

(Gerisi Gçüncü ıayf ada ) 

............. 
BiR ALMAN HA VA GE
NERAL/ SOFY A YAGELD/ 

Sofya : 27 ( e.a. ) - D.N.8 
Hava generall Löhe Bulga· 
rlatanda bulunan Alman ha
va kuvvetlerlnl teltlf etmek 
Uzer3 dUn bulgarl•tana gel
mlftlr. General Kral Borla 
ıarftnden kabul •dllmlftlr. ............. 



, ........................................................................... , 
* • ' 
* 

TARiHTEH YAPRAKlAR 
ı 
t 

* 

1 
Bu haftanın 

'?:-udbol 111aç a.,.ı ·. HAB 
Uyku düşamnı 
Zenci : Kahve 

Cı ır.aı h ~i giiı ü 1\ i lı i n 'ı . ı · 

cat ılı· Toıos Gı ı çlık kuı ı;ıı u hi 
rin\ ıi t <' kın ıla ıı, Drn ir spoı ilt>, 
Milli Meı sı.:cat gt r çlik kıı lüplı ıi 
(B) takımlar, Paz<ır güı ü sabah 
saat 11,S Seyhan gt>nçlik kulübü 
ile incirlik geııçlik kulübü ve De
mir spor, Malatya Mensucat biıin
ci takımları gir,e Milli mrnsucal 
ite ldmanyurdu birinci takımları 
karşılaşacaklardır. 

Beden Terbiyesinin 
yeni yıl bütçesi 

____ ,.. "".c.--- --

Dördüncü 
içenleri 

Murat kahve 
öldürtürdü 

iSTiŞARE_ HEYETi YENi BÜTÇEYi 83,400 LiRA 

OLARAK TESBIT ETTi 

Bugünlerde hangi ahbap evi
ne gitseniz knhvesizliktt>n şikayet 
eder, size kahve çıkaramadıgın

dan özür eliler. Kahve sanki bir 
ekmek, su, şeker kadar zaruri 
bir madde imiş gibi. 

Kahve tiryakisi olmadığım için 
olacak bu madde hakkında dü
şüncelerim bambaşka. Bundan bt>ş 
altı ay evvel aldığım bir kilo 
kahveyi bu son kahve buhranı 

esnasında bir kahve tiryakisi ah
baba verdim. 

Günün adeta mevzuu olan kah
venin tarihine bir bakmak fayda
sız olmıyacak. Kahvenin tarihçesi 
mraklıdır da.. • 

Kahve, ağaçta yetişir. Dört, 
beş metre boyunda olan bu ağaç 
daima yeşildir. Kokusu yasemini 
andıran küme küm~ çiçekler açar 
ve uf ak, kuş kirazı büyüklüğünde 
bir meyva verir. işte kahvenin 
yatağı budur. Rengi evveıa yeşil 

olur, sonra kırmızılaşır, olgunla
şınca koyulaşıp siyah bir renk 
alır. 

Kahve yaş iken kiraza benze
melde beraber, kokusu ve !ev.eti 
büıbülün başkadır. Kahveler mey
vanın içinden çıkar. Ve iki tane
si birbirine yapışıktır. 

Bugün en çok bulunduğu yer 
Yemendir. Yemen toprağ'ının hu
susiyeti kahve yetiştirmeğe çok 
müsaittir. Ve burada en iyisi çık
makla beı aber, her memleket t JP· 
ra~ında yetişmez. 

Bazı kaynaklara göre, kahve 
henüz mahiyeti bilinmiyen bir ne
batken ve isimden mahrumken 
ycıpraklanııı develer yermiş... Bir 
gün Şazibi adında bir Arap şey
hi, yaprakları 'yedikten sonra de
velerin en çelimsiz ve düşkünü
nün canlılık ve dirilik gösterdikle
rını, genç hayvanların da öteye 
beriye koşup şahlandıklarını gör
müş. Bu alakasını çekmiş. 

Pişirip içmesini bilmediği için 
iki taş arasında dövüp yemiş, \rn
fasında bir zindeki, kalbinde tatlı 
bir taravet hissetmiş. 

Halıfelerinden Ömer, Yemen
de Zübt>y kasabasının yakınında 

Usak dağında münzevi hir hayat 
yaşarken bir çok günler düşündü. 
tecrübeler yaptı. Nihayet kahve 
pişirme usulünü icad etti. (1551) 
Fakat tanelere kahve adını o tak
madı. Bu keyif ehli taraflarından 

istiare ve kıyas suretiyle bulun
muştur. Bazı kimselerin ve kitap
ların kahveye ilk isim takan ~u
dur, budur demeleri doğru değil 
dir. Kahvenin isim babası meç
huldur. 

Arap menbalarına ğöre, kahve 
şeker veznindedir ve manası da 
içki demektir. Ve vezninden 
istifade edi.ıerek kıyas suretiyle 
isimlendirilmiştir. Sonra kahve 
arapçada şu manayada gelir: Ko
ku ... Bu bakımdan da inceliye
cek ve ICullanacak olursak rayiha
nın müradifi olur. 

Kahve bizim memleketimize 
ilk defa kanuni Süleyman devrine 
girmiştir. (1551). Ve lstaııbula ilk 
sokanlar Halepli Şemsi ile Hakim 
adında iki adamdır. Demek olu
yor ki Şeyh Şazili ile müridi Ô
mc=rin kctiflerinden üç yıl sonra 
Türkler kahveyi tanımış ve pişi

rilme tarzını öğrenmiştir. Ondan 
evvel Mısırda, Arabiıtanda ve 
hatta suriyede tanınmıştır. Ana
dalu ve Rumelide revaç bulması 
Is tan bula girişinden sonradır. 

Dördüncü Murad. imparator
luk tahtına oturduktan sonra tü 
tün gibi kahveyide yasak etti .. 
Bu hususta o kadar sert ve za
ıim davrandı ki, tütün ve kahve 

[

YAZAN J 
P. P. 

içenlerin kollarını kırdı, bacakla
rinı kestirdi, vücutlarını ateşle 

dağladı, boğdurdu, astıı dı, ~aman 

oldu bizzat öldürdü. 
Zamanın şairlerinden biri pa

dişaha yaranmak için şu beyti 
soy lem iştir. 

iki şeydir harap eder cihanı 
Yemenin kahvesi, Rumun dühanı 

Dördüncü Murad tütün ve kah 
ve yasağı tamamen üç buçuk yıl 
sürdü ve padişah İran seferine 
giderken yasağı ilğa ~ etti. 

Ogünden sonradır ki, lmpara
torluğun hudutları içinde, hemen 
her köşede bir kahve açıldı. 

F ski devirlerde kahvelerin bir 
hususiyeti vardı. Tiryakilerden 
başka zamanın ricali, kalem er
babı kahvelerde toplanırlar, ba
kır cezvelerde pişirilen kahvele
rini içerken şiirler okurlar, edebi 
musahabelerde bulunurlardı, 

ASKER SiGARASI 
UCUZLATILACAK 

inhisarlar idaresi asker sigara
larının fi} atlarını bir mikdar in
dirmeğe karar vermiştir. Bu ucuz
luk paket başına alınan Müdafaa 
vergisinin kaldırılması ve fiyatla
rın bir kuruş indirilmesi ile temin 
olunacaktır. Ancak, asker sigara
ları askerden gayri kimselerde 
görülürse haklarında takibat ya
pılacaktır . 

GONOH VODYili 

Adana kızılayı 
takdir edildi 

Kızılay Umumi merke1.i, faali
yetinden dolayı Adana Kızılay 

meı kez şubesine aşağıdaki yazıyı 
göndermiştir: 

"Meı kninizin normal işlerin
den maada Erzincan zelzele, Sey· 
han felaketzedelerine ait yardım 
işlerinde ve kahraman askerleri~i
ze kışlık hediye teberruatında gös 
termiş olduğunuz kiymetli alaka 
ve muvaffikiyelinizin 1941 senesi 
merkeziniz kongresınca teşekkür-

le karşılandığı anlaşılmıştı Umtımi 
merkezimizi mutahassis etmiş olan 
bu değerli çalışmalarınızdan dola
yı başta siz olduğunuz halde sııyın 
heyetinize ve yardımcı komite ar· 
kadaşlarınıza saygılarımızla leşe k 
kür eder, hayırlı mesaini~de mu
vaff akiyetler inizin devamını dileriz. 
Kızılay C. Umumi merkezi reisi 

· Bir Dolandırıcı 
Adliyeye Verildi 

Osman Kozan adında ki bir 
şahsı, meşhur dolırndıncılardan sa 
bıkcılı Koca mustafa hemşcrilik 
süsü vererek yarım çuval şeker al· 
mak maksadiyle Hasanı bakkal 
dükkanına götürmüş, orada 12.5 
lirasını alıp şekerin cinsini de tet 
kik ettikten sonra dükkan önüne 
bir sandalye atıp oturarak "Sandık 
alıp geleceğim,, deyip oradan ay
rılmış, Sakalla birlikle uzun ~aman 
bckliyen Q,man, Mustafanın gel
mediğini görünce zabıtaya 'münı · 
caatla verdiği eşkale ıröre Koca 
Mustafa yakal.ınmış ve suçunu ik· 
rar etmiştir. Meşhut suç kanununa 
göre Koca mustaf a mahkemeye 

verilmiştir. 

• 
İmtihanda ·- Bir çare 

Bir ecnebi mektebinde çocuk, sorulanlara cevap veremiyor. 
Nilıaye(muallim kızıyor: 

- Amerikaf/l kim keş/ etti? 
Gene cevap yok. 
Muallimin sabrı tükeniyor, haykzrı.lJOr: 
Gristof Kolomb! 
Çocuk. arkasını clönüp yürüyor. Muallim soruyor: 

Nereye? 
- Başka bjrini çatırdınız ya! 

* 
- Dört gılndür gözüme uyku girmiyor. 

Neden! 
Bir lıafta sonra uerilecek bir bonom var, halbuki ueremiyece-

tim. 1 
Bononun sahibine parayı ueremiyecetini yaz, Ondan sonra onun 

uykusu kaçar' sen uyursun! ,. 

Beden terbiyesi Seyhan bölge-
sı başkanı seyhan valisi riyasetin-

de toplanan bölge istişare he) e

ti 1941 mali yılı bütçesini tespit 

etmiştir. :Veni bütce 83,400 lira 
olarak tespit edilmiştir. 

istişare heyeti bu gün saat 17 
de tekrar toplanacak ruznameye 
devam ederek bölgemizi ilgilen-

diren muhtelif spor mevzuları ü
zerinde kararlar verilecektir. 

Şehrimiz Ticaret 
Odası Kaydiyeai 

Bu ay nihayetine kadar Tica
ret Odasına kaydiyelerin; vermi -

yen tüccarlardan kaydiye ücreti 
üç misli olarak ve icra vasıtasiy
le tahsil edileceği haber alınmıştır. 

Halayın yıllık ihracat 
vaziyeti 

Antakya : 27 ( Türksözü Mu
habirinden ) - Antakya Ticaret 
ve Sanayi odasının hazırladığı bir 
h.tatistiğe nazaran 1940 yılında 

Halaydan yabancı memleketlere 
899.706 lira kıymetinde 6.676.557 
kilo muhtelif maddelerle 9296 baş 
hayvan ihraç edilmiştir. Bu mik
tarın 785.26.f lira kıymetinde olan 

5.476.525 kilosu denizden müte
baki 115.442 liralık 1.200.032 ki-

losu karadan ihraç edilmiştir. 
1940 yılında İskenderun lima

nına 78.550 tonajlık 42 Türk ve 
127 .480)onajlık 42 yabancı olmak 

ü1ere muhtelif bandıralı 84 tica
ret gemisi gelmiş ve bu gemiler 
İskenderun limanina 29.684.000 
kilo mal getirmişlerdir. 

SANAT KURSLAR/NA 

Al/NACAK TALEBE 

Faaliyette"'bulunan köy demir
cilik ve marangozluk kurslarının 

malzeme ve:avadanlıldan, her şu
bede aıami sekizer kişinin çalış · 
tırılmasına kafi gelecek miktarda 
olduğu halde bazı yerlerde kurs
lara dalla fazla miktarda talebe 
almalC istediği anlaşılmıştır. 

Maarif Vekaleti neşrettiği bir 
tamimle, kursların veı imli bir ted
risat yapabılmesi için her şubeye 
alınacak talebenin:s11kizden aşagı 

olmamasına gayret edilmesi, se
kizden fazla talebe müracaat 
etliği ~ ve bunların adedi ikinci 
bir kurs için kafi lıulunduğu 
takdirde, kursun ayni mahal-
de bir defa daha tekrar edilmesi 
muvafık olacağını alakadarlara 
bildirmiştir. 

DUYDUKLARIMIZ 
= 

Konuşan Kağıtlar -Koktey gölü 
Artık sesler, söyler ka~ıd;ı. alınabiliyor. KaA"ıda 

yazılı ses ve sözlerin duyulması için "konuşan kii
ğıdı"ın bir hususi cihazdan geçirilmesi lazımdır. Ses 
ve sözlerin yazılması, sinemadaki filim şeridine ben
zemekteyse de bundan farklıdır. 

Yeni keşfin başlıca hususiyeti kağıdının çok 
ucuz olmasıdır. Ses ve sözleri havi bir fonaırram 
ki~ıdı, ayni uzunlukta bir filim şeridinden bir kaç 
defa daha ucuzdur. Ayni suretle gramofon plağın
dan da çok uzundur. Bir filim çevrilmesi için ses 
alan, ziya veren gibi pek çok aletlerin çalışması 

lazımdır. Halbuki bundaki fonoğraflar yalnız bir 
cihazla imal olunmaktadırlar. Sonra bir orijinal fo
noğramdan, matbaalarda gazete çıkarıldığı süralle _ 
istedigimiz kadar milyonlarca fonoğram elde edilir. 

Adi kağıd üzerinde fonoğramlar artık kitap 
jlibi satılacaktır. Bunlar için jlazete, mecmua abo
neleri ıibi abonmanlar kaydedilecektir. Bu yal ıo 

nunda konuşan kağıda ses verici 1000 kadar cihaz
la 20,000 fonogram satılığa _çıkarılacaktır. Bu fo
noğramlar, meşhur tanınmış adamların nutuklarını, 

konferanslanrıı, şarkıları vesaire konuşmalan ihtiva 
edecektir. Konuşan kağıd ciha·darı, radyoda beğen
diğimiz her hangi bir nutku, konferans veya şarkı
yı kagıda yazabilecektir. 

* 
Bundan bir kaç sene evvel Lord Rusel ismin· 

de bir lngili:ı, intihap mücadelelerinin son ırününde 
taraftarlarından bir kaç bin kişiye harikulade garip 
bir Punç ziyafeti vermiştir. Lord'un parkındaki bir 
havuz boşaltılmış. temizlenmiş, içerisinde 1,500 lit
re Roma, 600 litre Malaga şarabı, 3,000 litre su, 
60 litre limon suyu, 750 kilo şeker, konmuştur. 

Bu Puncu kanştırmak için bu alkol gölü üze 
rinde bir kayık dolaşmış ve gürckler bu Kokteyli 
karııtuan ka41klar yerini tutınuıtur. 

Al TIN f İYATI 
Dün lstanbuldan aldığımız 

malumata göre Altın fiyatla 
rındaki yükseklik devam et
mektedir. Dün bir altının fi
yatı 24 lira 80 kuruştur. 

Bir gram altın ise 3,24 li
ra idi. 

KÖYLÜYE DAGITILAN 

Tezgahların 
yedek parçası 

iktisat Vekaleti memleketimiz
de el dokuma sanayiinin inkişafı
nı ve bunun en elverişli tezgah
larla taammümünü temin için yap
tırdığı 3000 teziahın tevziatını 

ikmal etmiştir. iktisat Vekaleti 
bu tezgahların faaliyetini kolay
laştırmak için lazım olan malze
meyi ayni tipten yaptırmağa ve 

yine meccanen evvelce tezgah 
verilen köylüye tevı.ie karar ver-

miştir. Bu karar mucibince ilk 
olarak 300 adet çıkrık yaptırıl

mağa başlamıştır. Bu çıkrıkları 

marangozlar kooperatifi hazırla

maktadır. 

Bunlardan başka, te1.gah mal
zemesine ait teferruat olan me
kik, tarak, gücü, çırçır, çengel, 

iplik ve tarak çekece~i. çerçeve 
ve gücü tPllcri yine meccanen 
tezgah verilenlere tevzi edilmek 
ü1.re alınacaktır. 

Fiyat mürakebe 
memurları meıeleıi 

Ticaret Vekaleti, yeni kurulan 
fiyat mürakebe işinde çalışmak 

üzere halktan mürekkep gönüllü 
teşkilat kurulmasını derpiş etmek 
tedir. 

Maamafih bu hususta henüz 
bir karar verilmemiştir. 

Diğer taraftan , halen müraka
be teşkilatında çalışan memurla
rın hemen hepsinin genç olduğu
nu nazarı dikkate alan vekAlt·t, 
bunlar için de kurs açmağa karar 
vermiştir. Kurslrrın açım tarihi 
ile nerede açılacakları henüz kat' 
i surette tayin eclilmemittir. Bu 
kursların Ankara ve lımirde açıl
ması muhtemeldir. 

YENi NEŞRiYAT ----
FEN VE TEKNiK 

Fen ve teknik mecmuasının 
11 inci sayısı çıkmıştır. Fen adam
larımıza bu güzel mecmuayı tav
siye ederiz . 

ÇJCJR MECMUASI 

Çığırın 98 inci sayısı zerıgin 

bir münderecatla çıktı.~Muhakkak 
okuyunuz . ~ 

KÖY ENSTiTÜLERi iÇiN 

HARCANACAK PARALAR 

Maarif Vekaleti köy ensitüleri 
ve egitmen kurslarının mütedavil 
sermayeye yaptırdıkları hizmetle
re ait bedellerin tediye sureti 
hakkındada Maliye fakrini ı;ormuş
tur. 

Maliye Vekaleti tarafından ve
rilen cevapta köy enstitüleri ile 
eğitmen kurslarının mütedavil ser
maye ile ve kıymet takdiri sure
tiyle yapacakları alım, satım işle

rinden bedeli 300 liraya kadar o
lanların mahalli malt idarenin mu
vafakatiyle, bu miktarın fevkik
de alım, ı;atımlar için merkezden 
muvafakat istihsali zaruri olduğu 
bildirilmektedir. 

Ziraat O 
Seçimi Y 

Şehrimiz Ziraat k 
te bir toplantı y;ıpafl 
heyetini seçmiştir. Se 
tardır: 

Mustafa Üçok. f 
men , Mehmet ôıgİİ 
Parn ıkçu, fsmail Nac:aı 

Ziraat odası reı 
Savatlı, ikinci reislıl' 
Üçok seçilmişlerdi\,. 
kurumu idare heyetı !il 
dasını temsilen Ha 
Ticaret ve sanayi 
azalığına da Hasao 
habı yapılarak çalış 
verilmiştir. 

Agah Sırrı 
ıehrimizdeki 

Şehrimizde bir 
miş olan Aydın Me 
gah Sırrı Levend 
evvel Malatva bez " 

J ·ııı 
rikası Adaı.a şubesı 
rek imalat üzerinde t 

mış ve gördüğü ıner 
takdir ve hayraoh~ 
müdürü Bay Naım• 
har ederek memnu 
mıştır . 

Bay Agah Sırrı 
gitmiş ve orada da 
vermiştir . 

BİR KATİl 
MU HAKEM[ 
Adam öldürınekt 

caret mektebi tale • 

mudun duruşına~:dil 
devam edilmiş • 1 k 
f aalar ) apılınış :rl 
üzere duruşma do 
kılmıştır . 

ihracat 
bir 

Ticaret Vekal~ti, k 
racat birlikleri. ın . 
heri başardı~• işler•ıı' 
broşür hazırlantll851 
miştir. 

ldhaliıt ve iht 

İstanbul : 27 ( 
habirincleıı )- B~ı 
Bulgaristanda be 

1 
luk idhalat eua~: . tıı . 
şelırimiıe geırnıŞ t 

Malum olduğu 
11 

Bulgaristandaki 50 

layısiyle Türkİ)e ' 
du<lunda kalınıştı ' 

him miktarda. ;,ı1, 
bulunan bu ıd 
şehrimize geı~ışetl• 
sada memnunı} 

tır. ·d 
Mevzuubahis 

1

1~ t1hte 
dan başka, ın htı' 
<len yakında mil 
çeşidli cinsler de 
daha gelecektir·,) 
sada mevzii ol~ 1,.a 
lere karşı hisse 

1
,, 

~rı .. 
bir bolluğa ınuh. 
Esasen f ıkdanı . d 
cürüm mahiyetırı 
yası olmayıp t~~ 
fına aid fantaı• P' 

Bu vesile jle ~ 
idhalat eşyası~'" 
mikdarda tern•" lı 
mayı, faydadaf1;tı 

Sade idh81 

racatımızda da 1 
vardır. Bu, ıne~,· 
mikdarların har•, 

b" a teanın ecn e ı d•' 
delalet etmekte 

"n ı 
bulda, bir gu ,8~ 
liralık ihracat } c 
" D- k" jhf'' ~ tur. un u ıirlV'"ı 

yarım milyo~ 
Filistine torık 
deri, Alman}':~ 
RomanyaY? . yıJ 
tavşan llerısı, 8 
ipek, Atman} a}' 
landiyaya ti1til0 
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At'K6R~ R4DYO GAZETESİ 
Bı, ı fa nıı nr t:!n ı 

1 ş il. 

Kn,.a ıı krnl ıını bi Pn n 
Pul bir lırıbere göre karısİ) le bir
lıkte öldürülmüştür. E ki Yugos
lav kabine 87.asınııı tevkif edildi
ği rle bildirilmektedir. 

Şimdi merak uyandıran şudur: 
Acl·ba eski tıükümetin imza et 
tigi üçlii paktane olacaktır? Ge· 
len haberler buna dair sarih bir 
fe.> anlatmı\!or. Fakat şu muhak· 
kak ki Yuga"stavya bu paktı tanı
mıyor. 

Bugün Belgrncl sokaklımnda 
üma) iş ya.-ıaıı halk c Yaşasın 

l<ınl diye ha.> kırmışlardır. Çe
teciler cemı eli el e nüma.> işler 
apmış ve Haıır olun çeteciler 

avazclerile caddelerde dolıışmış
lardır . 

ltalyada tedbirler 
Moskovnnırı verdiği habere 

aöre, KorporaS) onlar ınecli i yün
jü ve pamuklu satışını kontrol 
altına almak k nrnrını vermiştir. 
Harp devam eder c Jtal.> anın da
ha bü) ük müş~ülatlara uğrı.> aca· 
tı muhakkaktır. 

! ............................................. ! 

i Af RİKADAKİ i 
• 
• . • 

İTAlYANlAR ; 
• . 

• . • • • 
AlMAN KUMANOASI i 

.Al T1NA GİRİYOR i . 
• . ! Bertin: 27 ( a. a.) 
! Mare,al Gre%yaninin i.ti
! faaınilan •onra, alınan i malumata göre, A frilta
i ki ltalyan: kuvvetleri Al
i man kumandaaı emrine 
i gececektir. 
• 1 

• . 
• 

YUGOSlAVYADA BiR 
HÜKUM[f DARBESİ OlDU 

(Birinci sa) fadan nrtan) 

illi EMlAKİN HAlKA TEVZİİ 1 

eler ölmüş ve yaralanmıştır. Bu 
esnada bir çok tevkifat .> apılmış
tır. 

Belgrnd : 27 ( A. A. ) - Ror
tcr bildiri,>or: Dünkü günün en 
bü) ük ııüma) işi Sovyet elçiliğinin 
önünde olmuştur. Halk (Yaşasın 

Jngiltere, ) aşasın Rusya ) ( Kııhr 
olsun Hitler, kahrol un Musoliııi ) 
diye bağırmışlardır. 

(Birinci Sa) fadaua rtan) 
miş olanlar, azalar sicil muhafızlığı 
nahiye müdürlüğü, arazi tahrir 
lrnmi ) onu reisliği vazifesini gör

üş olanlar me) anmdıuı olacak· 
ır. Buıılardnıı bt:Ş) üz lirn) il ka
ar kefalet alınacaktır. 

Evvelce de .> azdığımız gibi, 
ir taraftan kom is.> onların 
cşekkülü için hamlık yapılırken 
iğer taraftan da topraksız. köy

U) e toprak tevıi olunacak yer
rin, harita üzerinde komisyon
ra göre 8) rılnıa işi ) apılmakta-
ır. Bu. itıbarla Ma) ıs başında der
al faali.> ete geçılebilecektir. 

28-3 941 Cuma 

3.W/ 

Progr.uıı, saat ay.m 
AJANS haberleri 

Müzik : Marşlar ve Hafif 
Parçalaı (Pi.) 
l:v kadırıı-Yemt'k listesi. 

Program, Saa ayarı 
Müzik: Tek Şarkı ve Tür
külc:r. 
AJANS haberleri 
Müz.ik : Radyo Küme Saz· 
Eserleri. 

U 00 fv üzik : Karış•k Pragram 
(PJ.) 
Program, saat ayarı 
Müzik : Radyo "Swtni,,kuar 
tetı (lbrahinı Ôıiür idare
sınde) 

Müzık : Radyo Fasıl He· 
yeti. 
Memleket Saat ayarı, ve 

AJANS Haberleı i. 
Ko~uşına : Ziraat Tab.\imi. 
~üz k : Mühtelif Şarkılar. 
Radyo gazetesi. 
Temsil. 
Konuşma (lf..tisat Saatı). 
Müzik : Radyo Salon Or 
kestrası 

Memleket Saat ayarı, A
JANS Haberleri; Ziraat, Es· 
ham - Tahvllaı Kambiyo
Nukut Borsası (Fiyat). 
Müzik : Radyo Salon Oı • 
kestrası Proiramının De· 
vamı. 

Müzık : Cazband (Pi·) 

Yarınki Pıoiram ve Ka· 
pauış 

ilan 
ZAYİ TEZKİRE 

.. 41 inci Alay Tabur 2 Bö
l&k 6 dan aldığım terhis teski· 
crni zayi ettim. Yenisini alaca· 
rndan eskisinin hükmü yok-

Küçük Kırım M. den 
Şıh Halil Oğ. 320 Do. 

Muhiddin 
12837 

Belgrad : 27 ( A. A. ) - Rad
yo hütün ihti) at suba) !arını bu
gün saat 16 da ordu evinde yapı
lacak bir içtimaa davet etmek
tedir. 

Belgrad : 27 ( A. A. ) - 27000 
talebenin okuduğu müteaddit 
mektepler dün tatil edilmiştir. 

Talebenin bir çoğu e a en grev 
ilan etmiştir. Talebeler sokaklarda 
c Tippcrari > İngiliz marşını söy
liyerek dolaşmışlardır. Talebe 
reislerinden bü) ük bir kısmı tev
kif edilmiştir. 

Deyli Telgraf gazetesine Yu
goslav devlet adamlarının imıala
dıkları vesikalardan ancak bir 
kı mı neşredilmiştir. Paktın gizli 
tutulan kısımları harp malzeme
sinin nakline müteallik. Alman
lara verdikleri müsaade.> e ait ol
duğu sanılmaktadır. 

Ankara: 27 (Radyo gazetesin
den) bir haber~ göre Prenspol 
kaı ısi.> le birlıkte Yugoslav) adan 
kaçarken öldürülmüştür. 

Ankara: 27 (a. a .) - Hali ha
z.arda Yugoslav ordusu asgari 
800,000 mevcudludar Yugoslav 
ordusu harbe girdıği gün Arna· 
vudlulctald ltalyan meselesini Yu
nan ordusu ile teşriki mesai ~de
rek halledecektir. 

AT YARIŞLARI 
Adana Atlı Spor KulU

bU adına 30-3-941 ve 
20-4-941 Pazar gUnlerl 
Af Yarı,ıarı yapllac:akhr. 

12784 t5-15 

-------------------, 
BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 
CiNSi 

koıa 

En az 
K. S. 

Ma. Parlağı 49,00-
P. Temizi 40,00 
Kapımalı 
Y. Pamuğu 

En çok 
K. S 

Klevland 1 57 ,00 57 ,00 
Susam 2-7 ,00 27 ,00 
K. Butday 
BuğdayTö.°1 ____ 1·---

,. Yerli 
ArpS- -5,55-
Yulaf- 6,375 

TORKSôzO 
Sayfa 3 

3 

Af RİKA VAZİYETİ 

8.45 

Kahire: 27 (a. a .) - Cenubi 
Habeşistanda Yavello şarkında 
'<e garbında İngiliı.leı ba:ıı mevki
leri işgal etmişlerdir. hir yerde 
) ü1 kadar d.ü.şman teslim olmuş
tur. Doğu bölgesinde her tarafta 
tesadüf t>dilen düşman lcıtalarının 
maneviyatı çok bozuktur. Ciciga 
ve Harar arasındal.:i marda bo~a
zında bir dü~man mevkii batı af
rikası kıtaları tarafından zabledil
miştir. 

Türk Filmciliğinin cidden medarı iftiharı olan 

_......jlKAHVECI GOZELI~ 
ZAYİ T[ZKİRE l'ükçe Sözlü ve Mu!ikili Kahveci 

3 üncü Kafkas Fırkası 7 in
ci Alay 3 üncü Tabur 9 mcı 
bölüğünden 339 tarihinde • al
dığım terhis tezkiremi zayi et
tim. ı Yen isini alacağımdan eski-

Hl~ BİR f İlME NASİP OlMIYAH BOY OK 

MUVAff AKİYETlE DEVAM fDİYOH 
~ek Yakında ! ... 

sinin hükmü yoktur. 12838 

1 
Ceyhanın Küçük kırım 
M. den Şıh Halil O. 315 
Dğ. Mehmet Reşit Beste ve Müzik Üstad Sadettin Kaynak 

omn ORMAN İ$lETMESi 1 
POS REVİR lMiRLIGiNDEN : 1 

Yeni Şarlular: Münir Nurettin ve Müzeyyen Senar SAADET 
Başrollerde : Hazım - Behzat - Münir Nurettin 

(7) Nisanda ihalesi yapıla
cağı bildirilen Pos ormanı ke
restelerinin su ile naklinden gö
rü len lüzum üzerine sarfınazar 
edildiği alakalılara ilan olunur. 1 

Localar Satılmaktadır istical Ediniz. Telef gn ( 250 } 

12839 

Seyhan Valiliğinden: 
. Vilayet Umumi:Meclisince Tanzim edilen 25121941 Tar"hli ta. 
limatname suretidir. 

OOGONlEROE ISRAf ATIN MEN'INE DAİR TAllMATNAM[: 
.Mitdde: 1 - Bu talimatname dütünlerdc isr:ifatın men'i hak~ ın

ciakı 55 sayılı kanunun ikinci maddesıne dayanaı ak Seyhan vilayeti 
Umumi mec isi tarafından tanzim edılmiştir. 

Madde: 1 - Nişan ve düğün esnasında birbirleriyle evlent c~ k 
olan kadın ve erketin malt ve içtimat varlıklarnlı sarsacak şekılde 
fazladan masraf yapılması ve birçok kazalara sebebiyet verici eğlen· 
celer tertibi hem nüfusumuzun artmasına mani olan ve hem de halkın 
asayiş ve emniyetini bozan zararb Adetlerden oldutu için aşağı mad· 
delerdeki hususların srerek düj'ünden evvel ve gerek düğün unasm
da yapılması yasak edılmiştir. 

Madde: 3 - Evlenecek erkekten kızın babası, anası veya vasısı 
tarafından erkeQ'in maddr ve maU kudretini zayıflatacak onu fakir dü
şürecek derecede kalın, batlık ve saire istemek, nişanda çevre mera· 
.simi, köçek oynatılması, düğ-ünlerde cihaz teşhiri, cihazın açıktan nRkli 
erkek tarafından iki kattan fazla elbise yapılması, düğün günlerine 
mahsus olmak üzere (ı4) saaltan fazla çalgı çaldırılması, gelini gö
türürken alayının atının, akrabasının, veya otomobilinin önüne ip ger-
mek ve nakıl vasıtlllarının kapılarını kapamsk suretiyle para iskmek 
düğünlerde davet olunan erkekleri para verinciye kadar şakadan as· 
mak, kör kadı oyunu ve buna benzer eziyet verici şııkalar ve oyun
lar tertip etmek, gelin evden çıkarken ielinin kardeşi veya her han· 
gi mensupları tarafından yol namı altında para istemek, kız tarafına 
lüzumundan fazla ara parası, .elbise vermek veya istemek, çalkıcılar 

tarafından düğ'ün sahibinin verditinden başka davetlil~rden caba, 
bahşiş istemek kına gecesinde kız evinde dört saaltan fazla çalğı 
çııldırnıak, Kı; almağa gelen erk~k evi halkından toprakbastı parası 
istemek, kız evini temsil eden dclıkanlılar tarafından kabak süslemt k 
ve buna benzer muamelelerle erkek tarafından tazyık eylemek, güve· 
yi traşı esnasında gü~eyinin başınd~ kol~nya .şişesi "Kırarak bu ko 
lonya bedellerini davetlilerden bahşış namıyle ıstemek, gelin alayla· 
nndan öune namiyle krçi, koyun ve emsali hayvanat i temek, bir 
köyden diğer köye giden gelin alayını~,. ön~ne geçerek (girıop) dc
nılcn toprak bastı davarı i5temek, gelını evınden beşten faz.la araba 
veya otomobil ile götümıck, içinde hediyeler ihtiva edeu bir tepsi 
ve saire ile okuntu tertip etmek._ • 

Davetlılcre içki içirmek, düa-un munasebeliyle hamamda yıkanır 
ken zilıf namı altında Çdl~ıh etlence yapmak, gelinin cihımndan le· 
amülen verilmekte olan hediyeler hulasa erkek tarafından fuzuli para 

almak, ve masraf yapmak ve yap· nin hükümlerine aykırı hareket-
tırmak için tazyik edici her türlü ler yaplı~ıııı haber alan, mahalle 
adet ve görenekler yasaktır. mümessılleri, köy muhtarları en 

Madde: 4 - Sünnet toplantı- yakın ve poli ve jandarma ka• a-
lan için masraf ihtiyariyle düğün koluna veya kaıa ka.> makamları-
) apmak )8 aktır. na ve nahiye müdürlerine derhal 

haber vermege mecburdur. 
Umumi ve cezai hültumler Mad 1 7 8 t ı · t 

Medde: 5 - lıbu talimatname 
ve hükümlerine aykırı hareketler 
dü~ünlerde israf atın menine dair 
olan kanunun 3 ve 4 üncü mad 
delerine göre ceıalandırılır. 

Madde: 6 - Sünnet, nişan ve 
evlenme düğünlerinde israf atın 
meni kanunu ile bu talimatname· 

c e: - u a ıma neme 
Vil~et merk~zincle ga:ıete ile 
neşrinde ve mülhaketta her ma· 
hallin belediye ve ihriyar heyet
lerine tebli~ terihinrlen 15 gün 
sonra meriyete geçer. 

Madde: 8 - işbu talimatna
me hükümlerinin icrasına Seyhan 
valisi memurdur. 25 2 941 

Abone ve ilan TÜRK.SÖZ\: 
Şartlan 

Seneliği 1200 Kr. 
Alb aylatı 600 " 
Üç ayhtı 300 .. 

Aylık ta abone edilir. -lllnler için idareye 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD &UÇLU 

Ba.llldatı yer : T0RKSÔZ0 MatiNa11 mUreuet etm•lldlr. 
__________ ....,iiıııiiiii ________ .._ ____ ..,. ____________________ ...ı 

ilan 
S[YHAN KADASTRO HA
KiMliGiNO[N: 

Mahkememizde, Eylül-926 
tarih ve 26 numaralı tapu ile 
Kadastronun Reşatbey mahal
lesinde 437 ada 8 parselinde 
mukayyet arsa sahibi Abdul
lah kızı Sıddıka aleyhine yine 
gayri menkule K. Evvel 1-933 
tarih ve 62 numaralı tapu ile 
mutasarrıf bulunduğunu iddia 
eden Adananın Kasapbekir 
mahallesinde 94 numaralı evde 
mukim Mustafa kızı Melek Za
ruş tarafından bir tashihi kayt 
davası açılmış olup mumaileyh 
Sıddıkanm adresi de bilineme
diğinden mahkemece ilanen 
davet edilmesine karar veril-

ADANA HALKEV/ RE/S
L/C/NDEN: 

HAlKf Vi SOSYAl YARDIM 

BALOSU 
29/Mart/941 Cumartesi gü

nü akşamı saat 21 de Evimiz 
salonlarında, Halkevi sosyal 
yardım şubesi menf aatına veri
lecek balo mevsimin en neşe
li balosu olacaktır, 

Bir hayır çıkarına olan bu 
Balonun biletlerini Halkevin
den temin edebilir.siniz. 

28-29 12840 

miş oldutundan mumaileyh 
müddeaaleyhin duruşma günü 
olan 22-4 941 günü saat 
9.5 da Seyhan Kadastro mah
kemesinde hazır bulunması. 
gelmediği takdirde hakkında 
gıyap kararı ittihaz ediıeceti 
ilanen tebliğ olunur. 12836 

~...--..~.-..-..-.......-.-~-~l 

DOKTOR 
Yalçm Mustafa Ozel . r Zdir ) 

ı Dahiliye: Mütehauıaı 

l 
Kızılay Uluca1aıi csddcsi istiklal likokulu karşısında ı 

Eski inan yazıhanesinde yeni açtığı muayenehanede hor 

gün hastalarım kabul eder. 12762 ~.:.~J 

Memleket Hastanesi Bevliye mütehassısı • 

· DR.OPERATOR Saim Erkun · 
erkek idrar yolları (bi>brek, m .. an• oe erlıelt 

tenaaül ha.talıJ.larını) 
Kızılay Caddeelnde. letlklAI Okulu k•rtı•ındakl 

muayenehane•llld• tedaviye b••l•dı. 
12778 17-30 Telefon : taa 

·~~~~ 

MOTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GON MUSTAFA RIFAT 

ECZAHANESI OSTONDEKİ MUAYEIEHlNESINO( 
KABUl EDER 



.. Saıfa 4 

ıo 

• • ı • • • ı • • • • • ı • • • • • 

Radyoların Şahı 

MEDİATOR 
Her modelde ve· her 
keseye elverişli yeni 
gelen radyolarımızı 

görmeden başka 
makine almayınız 

1 Muharrem Hilmi Remo j 
Abidin paıa cad. No. 112 Tef6"af: Remo ·Adana 

- Telefon: 110 

12755 • • • +o+++++• 

EM il 
Bayanların sıhhi arkadaşı 

Birçok bayanların 
sıhhi, aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
lakasızlık, mühim ra

:hatsızlık ve hastalık
lara yol açmıştır. işte 
bundan dolayı, her sa
yın bayan, idet za-

manlannda bu gibi .hastalıklardan korunması için"yalnız 
(FEMIL) kullanmalıdır •. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıkbr. (FEMıl) in hususiBACLARI da vardır. 

ECZANElERDEN YE TUHAflYE. ITRIYAT 
MAGAZALARIHDAN lRA YINIZ . 

Cenup Mıntakası deposu : Bahri Diril Ticarcthaneıı 

-·-------~-ag-ca-mıi civarı No. 1!:ıj 

TiMOFÜJ 
(1.BUlST BOZIM) ~lD M l $ERITlER 

Bunlann f uzunluklan, dört: metreden on· metreye kadar 
olur. Bunlar bajırsaklarda kanlanmızı emerek iştihayı ke
ser, kanoda atnlar, sancılar yapar. Zayıf, kansız, derman
m bırakır. Tehlikeli!hastalıklara yol açar. Tedavi ile vü
cuttan atılmazsa, insanı:ölüme: lcadar~götürür. 

TIMOFÜJ 

UZUNW~U 4-10 tıtETREYE KADAR 
OLA~(ABDESI BOZAN) OENIWI fERİTLER 1 
ÖLDÜRÜP V.UCUDTMI Dl$ARI ATAN 
rAM TEtiRLi .BiR MQSTNtlAROIR. 

S. ve / . N . VeAtil•lr
1

m 1/11 tr. I• .. ' 
14· 4· 14• l•,.i6/i ruA,.11111 loı•~ilo 

,~-~19/l.t;&r• İL• .SArJCJ't -

Bu kurtlann en birinci devasıdır.': Kutulann içinde kul
ı-... tatza y~zalM:br. Her Eczanede bulunur Sıhhat V •~e-
nin müuadHini haizdir. 12761 

TORllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• l•rihl : t888 

Sermayeai : 100.000.000 Türk liraaı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

.. 

• 

Ziraat Bankasında kumb1ralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 df"fa çekil cek kur'a ile 

aş ıı ğıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 

" 4 " 250 
" 

1000 
" 40 " 100 

" 
4000 

" 100 " 50 
" 

5000 
" 120 

" 40 
" 

4800 
" 160 

" 20 
" 

3200 
" 

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

Kuralar senede 4 defa7 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
1 1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

DERHAL l<ESEP.. 

12567 HER ECllHlHEDE BULIUR 

········~M:NW~ 1 Aziz yurd topraklanmızın mahsulibnı me 1 nna en mükemmel bir tarzda gıda ka 

IÇAPA MAR 
ı ve onunla beslenen bir ya 

1 

i • ............. 
Yavrulannızı mutlak ÇAPA MARKA 111 
besleyiniz. En müşkülpesendleri dahi ye .. 
ve bu uğura hayatını vakfeden bir Türk 
bilgile yetiştirilen her varlığın verim ku 
daima yüksek netice verir. işte bu sebe 

O runuzun her bünyeye göre ölçülü vesaY 
O mal etmeyiniz. lsrarla : · 

Saatçı Vehbi Cö 

ZEHIT, lRLOM. HEKER, MACAR, 
VE ERIEI SON MODEL SAATLERiMiZ 
BERABER GELMiSTIR. HER TORLO T 
EOIUR... 12749 

'----------------~ 
ı········ 
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R K S 
1 
1 GAZETE veMATBAASI 

T .. k ·· .. M tb llTIP, MECMUA ÇEi, BiLET, AFiS. 
ur sozu a ası llLOMHM MlTlll ISLEBlll TOll 

llTBlALARl REIUET EDER : DERE 

----

Türksözü Cilt 

Sav lam, Temiz, Zarif Cilt (Türk 
Mücellithanesinde Yapılır. 
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