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S•yıaı her yerde 5 kuruf GÜNDEL i K SiYASi GAZETE 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi: l Kanunusani 1924 

Onyedlncl yll - Sayı : 4967 

Molotof bir 
nutuk veriyor 

Kıymetli misafirlerimiz dün memleketimizden ayrıldı ARNAVUTLUKTA 

HAVA FAALİYfTİ 

Bal: 1 (a . a.) - Basler Nec
hrichtcn gazetesinin yazdı~ına gö
re B. Crippsin seyyahati Balkan
lar<la hüyük bir Sansasyonel u
yandıı mıştır. B. Molotof nutkunu, 
B. Cirippsin avdetine.len sonra 
söyliyecektir. 

EDEN'İN Ş. SARACOGLUNA 
GÖNDERDİGİ TELGRAF 

Yunan Topçusunun mu· 
vaffakıyetll atı,ıarı 

İspanya'ya 
~ MUSOLIN/'DEN 

Bir fatura 
Dahlll harp zaman1ndakl 

ardımıar kar••hiı isteniyor 

l Londra: J (a. a.) - Mussolini 
ngiliz taaruzlanna karşı fena ha- . 
~~yı, hazırlıksız olduğunu beyanı 
ıtıraz ediyordu. ltalya ş imdi Ge
neral Frankoya , clahili harpte 
Verdiği silahların faturasını gön 
dermiştir. Lşte bir mazeret daha! 

Bu faturanın tutarı 83 milyon 
(Gerisi üç üncü sayfada) 

Ankara : 1 ( a. a. ) - Büyük 
Britanya Hariciye Nazırı Ekselans 
Antony Eden memleketimizden ay
rılırken Hariciye Vekilimize şu 
telgrafı göndermiştir : 

~ Ekselans ! 
Buradan ayrılırken , zaiuilinizin 

ve Türk milletinin, gerek General 
Dili' e ve gerek bana karşı gös-
termiş oldutunuz hüsnü kabulden 
dolayı en hararetli teşekkürlerimi 
arzederim . 

YENİ BÜD~E MEClİSE VERİLDİ 
Yeni yıl büdçemiz 

304,971,674 lira 
A nkara : 1 ( Türksözü mu

habirinden ) - Maliye Vekaleti 
yeni büdçeyi bugün Büyük Mil
let Meclisine tevdi etti. Yeni va-
ridat ve masraf büdçesi denk 
olarak 304,971,674 lira olarak tes-
bit edilmiştir. 

K·ARABÜK LAMA 
DEMiRi ÇIKARDI __ ,... __ ,. ___ - -

Yeni demir piyasada 

VİYANADA 
KOl\JUŞMA 

Bulgaristan 
Oçlü paktı 
imza ediyor 

Bulgcır baııJekili ıJe Hari
ciye nazırı ile R ibbentrop, 
C i J c r o ,Japon yanın Al
"1anya elcisi Viyana' da 
bu/uftula;. 

BULGAR MECUSİ 
f EVKALADE BİR 
İÇTiMAA ÇAGRILDI 

Berlin : 
1 (a. a.) _ 

Bulgar baş
~ekili Fi!of' 

un bugün 

iyana •da 

8ul2"arista . 

hın üç 1 ü 

Pakta il ti 
hakı hak
ltında pro-
tokoıu . 

ım-

lalıyac a ğ ı 

nılınakta
~ır Al 
"- ·. nıan B. Fllof 

tıciye . 
)id nnarctı bunu resmen te-
'- · edecek . uıJdiı rni . vaz.yette olmadıA-ı nı 
tdil ştır. Feıkat haber tekzip 

rnernekted' G ı r. 
erisi üçüncü ıayfada) 

ANKA RA: 1 (TÜRKSÔZÜ MU
HABİRİNDEN ) - KA RABÜK 
FABRlKALARlMIZIN VER l M l 
HERGÜN ARTIYOR . KARA
BÜKTE TÜRKİYE DE.MIR VE 
ÇE.LlK F ABRlKALARI İLK DE.
FA OLA RAK PlY ASAYA YE
Nİ HA DDE.HANENlN !MAL ET
Tlô l YE.Nl LAME. DE.MlRlNl 
VERMEÔE BAŞLAMIŞTIR. 

Fransa'ya 
yapılan tazyik 

Londra: 1 (a. a.) - Japonya 
Fransaya tekliflerinin kabul edil
memesi takdirinde Hindiçini üze
rinde cebir iııtimal edeceğini bil
dirmiştir. Hakikatte Japonya, Si
yamla Fransaya tavassut de~il e
mir vermektedir. 

Vişi : l (a. a.) - Fransız hüku
meti sözcüsü Joponyaya karşı 
Fransa hükumetinin azami feda
karlık ta bulunduğunu ve bundan 
fazlasını yapamıyacağını bildir-

miştir. 

9J'-je] el•l~J$!{aj 
Bertin: 1 (a. a.) - Almanya, 

ltalya, Japonya, Bulgaristan, Ro
manya elçileri huzurunda Bulgaris
tan üçlü paktı imzaladı. Ribbent
rop bir nutuk söyledi. Bu vaziye
ti sevinçle karşıladıgını izhar etti. 
Hitler Viyanaya geldi; Ribbent

rop ' u kabule tti. 
Vişi: 1 (a. a.}' - Bulgaristan 

üçlü paktı imı.a eder etmez Al
man kuvvetleri Tunayı geçerek 
Bulgaristana girmeğe başladı. 

Londra: 1 ( a. a. ) - A lman 
kuvvetlerinin bugün Bulgaristana 
girmeğe başlandığı haberini bu 
dakikaya kadar teyid edici bir haber 

alınamamıştır. 
Londra: 1 (a. a.} - A lman· 

ıarın SelaniR"e yürüyüşüne mani 
olacak tedbirler alınmıştır. 

Türk - İngiliz tesanüdü sağ-

lamd ır. 

r:··nNi-ToR~YEDE 6oRoo6ôM--uEiv··yc·j 
i BilHASSA TÜRK ORDUSUNUN AZAMfTİ BfNDf , 
! SONSUZ SEVİN~ UYANOIROI ,, ! ·---.... ------··--. . ________ .... _.: 

Yeni Türkiyede gördüğüm her 
şey, bilhassa Tiirk ordusunun aza-

meli bende sonsuz sevinç uyan
dırdı. Bu meyanda Atafiirkün dii· 

Almanyanın muhtelif köşelerine ve Alman istilası altındaki 
üslere /ngilizlerin büyük akınlar yaptığı hergün gelen ajans 
haberlerinden anlafılmaktadır. Yukarıdaki resmimiz Berline 
yapılan hava akınlarını gösterir temsili bir resimdir • 

. 

Ucuz ayakkabı 
BU YOLDA BİR PROJ[ HAZIRlANOI 

YOGOSLAVYADA 
ASKERi f AALİYET 

BULGARIST ANIN HAREKETl 
YUGOSLA VY ADA HlÇ DE 

1Y1 TESiR YAPMADI 

Ankara : 1 ( Radyo gazetesi )
Bulgaristanın son hareketi Yu
goslavyada iyi karşılanmadı. Nev
yorktan verilen bir habere göre, 
Yugoslevya milli müdafaa1 ted
birlerinin arttırılması ve süratlen
dirilmesi hareketine geçmi~tir. 

............. 
İNGlLlZLER MEiS 

ADASINDAN ÇEKiLDi 

Londra : 1 ( a. a. ) - Har· 
biye ve Bahriye nezaretlerinin 
müşterek tebliği : Salı günü Meis 
adasına ihraç ecliler l ngiliz kuv
vetleri kendilerine verilen vazifeyi I 
ifa eyledikten sonra halen adadan 
çekilmişlerdir. . ........... . 

İstanbul : l (Türksöı.ü muhabi
rinden) - Ayakkabıcılar cemi
yetinin fiyat mürakabe bürosuna 
verdi~i bir projeye göre ayakka. 
bılar şu nevilere ayrılabilecektir: 

iki kallı, çift dikişli, tek katlı 
çifi dikişli ve çivili. 

Kadın ayakkabıları <la dikişli, 
tahta topuklu, demir çivili, köse
le topuklu olmak üzere dört kıs
ma ayrılacaktır. 

Ayakkabıcılar cemiyeti bu a 
yakkabıların pek ucuza satılaca
ğına dair <le teminat vermekte~ 
dir. Bu proje, yarın toplanacak 
olan fiyatları murakebe kamisyo
nunda tdkik edilecektir. 

İNGİLTER['YE YAPILAN 

TAARRUZLAR 
Londra: 1 (a.a.) - Hava ne

zareti tebliği: Dün gece düşman 
hava kuvvetlerinin lngiltere üze
rindeki hava faaliyeti çok hafif 
olmuş ve gece yarısından evvel 
Londra civarındaki kontluklara ve 
şarki lngilleredeki bazı noktalara 
bambalar atılmıştır. Bir kaç ölü 
ve yaralı vardır. Bir kaç ev ha
sa ra uiramıştır. 

şılncesiyle ve lnöniinı'"in ilhamiyle 
yı'ikselen""Tiirkiyenin , Büyük Bri
fanyanın dosfıı tıe mü/tef iki olmakla 
iftihar duymakfadır, ·,, EDEN 

Moskova : I ( a. a. )- Kızıl· 
ordunun or~anı olan Velda: gaze
tesi halen diinya dikkat} ve al6ka
sınzn ••Edenin Ankara ziyaretine 
çevirildi~ini yazmaktadır . Gazete 
Ankara görüşmelerinin ehemmi
.11etini kaydetmekte ve lngilterenin 
Türk yardımına güvenebilece~ini 
bildirmektedir . 

lngiliz iagy'!.recileri Arnavut/uta 
uçmak uzere hazırlanıyor 
(yaı.ısı üçüncü sayfada) 

Şark yolu ile ticaret 
faaliyetimiz _genişliyor 

HİNDİSTANIN SEVKİYATI 
İzmir: 1 ( Türksöıii muhabi-

rinden ) - Hindistandan Türki- = 
yeye sevkedilecek mallar için HADiSELERiN IÇYOZO 
Hindistan hükumetinin Hind ihra- ~~~~~~~~~~~~~5 
('atçılarından lalep ettiği yeni dek- ;;;; 
larasyon formülü mıntaka ticaret 
müclürlüğü tarafından şehrimiı.ı\e-

ki alakadarlara bildirilmiştir. 
Irak hükumeti, Iraktan transit 

suretile geçecek .bilumum emtia
nın beyannamelerinde<Transibl..-ay
dt bulunmasını ve hangi memle
kete sevkedileceğiııin sarahaten 
yazılmasını şart koymu~tuk. Bu 
gibi mallar, kaydcclildikleri yer
den başkasına sevkedilmiyecektir. 

lnglllz ordusuna giren 
yahudl ve araplar 

Lonclra: l (a. a.) - Salahi
yettar lıir kaynaktan) öğrenildiği
ne göre: Filistinde Yahudi ve A
raplar İngiliz kıtalarına kayıtları 
na memnuniyeti mucip bir ı;urct

te devam etmektedir. 6 bin "Ya
hudi ve üç bin arap hizmet et-
mek üzere yazılmışlardır. -

lNGlL TERE TARAFINDAN 

Bulgaristana 
şiddetli bir 

protesto daha 
Bulgar Seferberliği ve 
Bulgariıtanda tevkif at 

telgraflar İf lctmiyor 

Sofya : t ( A. A.) - ln
glltere elçlal Lord Rendel 
Bulgar ea,veklll Fllofu zi
yaret ederek bazı Bulgar 
gazetecllerlle blrllkte bir 
lnglllz· gazetesi muhabirinin 

de tevkif edllmeslnl •lddet
la protesto atmı,tır. Bu te

••bbUa Uzerlne t•vklt edi
lenlerin hepsi serbest bıra· 
kılmı,tlr. Sefir B~lgar se
ferberllölnln vUs'atl masa· 
lesl hakkmda da görU•· 
mUftUr. Sefire nazaran_ bu 
seferberllk için flmdlkl va
ziyet ve f&ralt dahlllnde hiç 
bir sebep yoktur. Yabancı 

memleketlerle telefon irti

batları ı,ıememektedlr. 

. 
Bulgari.tanın ıJa:ziyeti 

ANKARA Bu 1 gar istaııın 
RADYO üçlü pakta il-

~AZETESI tihal cttiQ'i bu-
gün resmen bildirilmiştir. Bu ha
dise Viyanarla vukubulmuştur . 
Hiller,Ribbentrop, ve Japon elçi
si ile Kont Ciyano ve Filof Vi
yanarla görüşmeler yapm ıştır. 

Almanya, ltalya ve Japonya
dnn sonrft Bulgaristan da bu pakta 
iştirak etmiş bulunuyor . Bulga
ristanın Mihvere iltihakı vaı.iyeti 
ne dereceye kadar cleğiştlrecektitı'. 
Bunun neticesini tahmin etmekten 
evvel mesuliyetini bilmek lazım

dır. 

Bulgaristanın bu hareketinin 
Yugoslavyada iyi karşılanmadığı 

tahmin ediliyor . Nevyorktan ve
rilen bir habere göre Yugoslavya 
milli müdafaa tedbirlerinin artı 
rılması ve süratlendirilmesi hare· 
ketine geçmiştir. 

Bulgaristanın üçlü ıfakta ilti
hakı ltalyada büyük memnuniyet 
uyandırmıştır . 

Atrikada • 

Harekat lnkl•af edlya .. 
3000 kadar esir alındı 

Kahire : 1 ( A . A. ) - lngiliz 
hava kuvvetleri tebli~i : Tayyare
lerimiz Keren cenubundaki düş· 
man mevzilerinde çok büyük ha· 
sar vukua getirmişlerdir. Keren • 
Asmara derniryolu da bombardı
man edilmiştir. 

Kahire : 1 ( A. A. ) - juba 
nehri bölgesinde harelCatta bulu
nan İngiliz kıtaları şimdiye kadar 
300 esir almışlardır. 

Kahire : 1 ( A . A. ) - Pazar
tesi gecesi Trablu.sgarp şehri üze
rinde bir keşif uçu~u eımmnd11 
şehrin elektrik santrallerinden bi
rine ait bütün binaların tahrip 
edilmiş olduğu görülmüştür. 

Maltaya hücum 

Malta : 1 ( a. a. ) _ Cuma 
akşamı neşredilen resmi lehli~ : 
Dün Maltaya hüviy~ti meçnul tay
yareler hücum etmişlerdir . Bir 
miktar bomba atan tayyarelerden 
bir tanesine isabet vaki olduRu. 
ve hasara uğradığı görülmüştür . 
Hu~usi binalarda hasar çoktur . 
Bir miktar ölü ve yaralı vardır • 
lkiyü:ı kit i evsiz kalmı§tı~ , 
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Profesör Etem Menemencioğlu, evvelki akfam Halkevimizde 
değerli bir konferans verdi. Derin bir tetkik mahsulü ve 
güzel bir üslupla hazırlanmıı olan bu notları aynen t•eriyoruz: i . HAB ıldi ri 

onı 

~iya • • • 
İÇTİMAİ DİSİPLİN 

MARDİNDE f ECİ BİR 
CİNAYET i~lENOi 
Zengin bir kadın 

öldUrUlerek gömUldU 

Okullarda gençli~S1;~ 
bayramı hazırhklaf~:g. 

B 
u fikirleri mücerret formüller 
halinden kuıtanp bir daha ay

dınlatmak için gökten bir misal 
alalım. Karanlık bir gecede gözü
müzü gökyüzüne dikecek olursak, 
yıldızların muvazeneli ve ahenkli 
hareketini müşahede ederiz. 

Astronomi alimleri, güçlerinin 
yettiği mertebe, bu muvazenenin 
sırrını kabulümüze teklıf ediyorlar. 
Yıldızlardan herbiri, kendi hüvi
yetini muhafaza ettiği nisbette o 
geniş külliyet ahenginin kıymet İ· 

fade eden bir unsuru olabiliyor. 
Bunlardan birinin külliyet içinde 
herhangi bir suretle hüviyetini 
kaybetmesi, haiz oldug-u kıymetin 
derecesine göre, o külliyetin mu
vazenesinde karışıklık olmasını in
taç ediyor. 

Cemiyet hayatını ve bu ha
yatın kendi bünyesinin zaruri kıl· 

dıgı disiplinin doğrudan do~ruya 

bu hayata tatbik edilebilen kaide
ler içinde mÜtdlea edilmesi lüzu
mundan bahsetmiştik. Bu sebeple 
de başka canlıların topluluklarını 

tetkikimiz dışında bırakmak IÜzu
munu teklif etmişlik. Acaba şimdi 
a-ökyüzünü misal olarak almakla 
bir tezada düşmüyor muyuz 7 
' üphesiz, teşbihlere, kıyaslara 
Y haiz · olmadıkları ehemmiyeti 
vermek ~er ilmi tetkik için ve 
bilhassa içtimai araştırmalar için 
hatalı bir usuldür. Lakin, bu kş
bihimiz cemiyet hayatının işleyiş 

tarzına ait olmayıp, cemiyetlerden 
başka külliyetlerde bir muvazene
nin, bir ahengin mevcut olduğunu 
belirtmeğe matuf bulunmaktadır. 

Esasen muvazene ve buna 
bağlı olan ahenk mefhumu ancak 
mütebayin şeylerin içtimıu ile 
mümkündür. Mesela (Renklerin 
ahengi) sözümüz, bazan tezat ha
linde olsalar da, kendi hüviyetle
rini muhafaza eden JQµhtelif renk· 
lerin yanyana bulunmasile bir ma· 
na ifade edebilir. Tek bir renk, 
bize ahenk mefhumunu telkin t!· 

demez. 

Şimdi, va1.etmiş bulunduğu

muz prensiplerin delaletiyle mcv· 
zuumuzun ikinci kı~mına, bir az 
daha emniyetle geçebiliriz zanne
derim. 

§ 

ili 

Yazan 

PROf ESÖR ETEM 
MENEM(ff CiOGlU 

Disiplinli bir külliyet teşkil e
den cemiyet hayatının akıp gidi
şini nasıl izah edebiliriz? 

Emniyeti birdenbire beliren 
ve insan zihnini asırlardanberi 

ciddi surette işgal eden bu me
seleyi daha kolaylıkla izah edebil
mekliğim için, mazur görmenizi 
rica edeceğim bir maharetsizlikle 
çizdiğim şu şemanın gözönünde 
bulundurulması faydalı olur zan
nındayım. 

Cemiyet 
DoOum· IJlikbol-: Holihozır-} Mozi-Olüm 

Hayal, inkılap, şiddet 

Hayli zamandır üzerinde işli

yerek muvakkaten (içtimai teka
mül vakıası) adını verdiğim ve bu 
gün ilk defa olarak muhterem hu
zurunuzda değerli tenkidinize ale
nen arzedeceğim bu vakıa, zannı

ma ve müşahedelerime göre, her 
harıgi bir cemiyetin her hangi bir · 
aııında durmadan işlemektedir. 

içtimai te.kamül, doğum ve ö
lüm tabii vakıaiarile Georges So
rel'in şiddet nazariyesinin tatbiki 
altında (Mazı) , (Halihazır) , (is
tikbal) dediğimiz üç unsurun mü
tekabil ve mütemadi tesiri yolile 
husul bulmaktadır. 

Uzvi teşekkülü itibarile haya
lı mahdut olan insan, ister iste
mez ölt cektir. Eğer buna muka
bil doğum olmasaydı, insanlardan 
ve cemiyet hayatından bahsetmek 
mümkün olamazdı. 

C 
emiyelle münakale zincirinin 
bir halkasını kıran Ölüm hadi

sesiyle bu halkayı tekrar zincire 
geçiren doğum hadisesi durma· 
dan tekrarlanmaktadır. Yeryüzün
de insanların sayısının gittikçe 
artmakta olması müşahedesi ci
handa ölümden ziyade doğumun 
m.evcudiyelini göstermektedir. 

Her cemiyette müşahede et
tiğimiz bu hadise yanında insan
ların birbirlcrile münasebetlerinin 

artması ve yayılması dolayısiyle 

cemiyetlerin sahalarının genişledi

ğini görüyoruz. içtimai hayal ni· 
zammın riayetini zaruri kıldığı 

düsturlar, çoğalma ve genişleme 

yolunda seyircilerini takip eden 
cemiyetlerde artık yeni münase· 
betlerin meydana getirdiği vazi · 
yellere uymamaktadır. Yeni vazi
yetler kendilerine uygun düstur
lara dayanan bir disiplin istemek
tedı rler. içtimai hayatın zaruri kıl
dığı bu nizam kuruluncuya kadar 
cemiyet içinde bizzarure husule 
gelecek huzursuzluk bir kısım in
sanları bu yeni nizamı kurmağa 

sevkeder. Herhargi bir tahavvül 

ancak mazi üzerine işlenmiş bir 
değişiklik olabileceğinden bir ta 
rafta mevcut nizamı koruyanlarla 

diğer taraftan bu zamanı geçmiş 
nizam yerihe zamana uygun niza-

mı kuranlar arasında bir mücade
le belirir. 

Eski nizamı koruyanlar ihti-

yarlayıp öldükçe doğum hadise
sinin tesirile yeni .nizamı koruyan· 
!arın sayısı artar. 

Lakin ölüm ve doğum hadise
lerinin arası kesilmeksizin işleme
si dolayısiyle içtimai münasebet
lerin durmayan seyri eski nizam 
yerine kurulmuş "olan nizamı da 
zamana uymaz bir hale getirir. 
içtimai hayat yeni gelen nesılleri 

de bu nizam üzerinde tahavvül
ler nusule getirmek zaruretinde 

bırakır. Bu suretle içtim A nita

mın her hangi bir anmda mal.iye 
çeken, mazi üzerinde işlenerek 

husule getirilmiş tahavvüllerJe ha

lihazırı muhafazaya çalışan t'e ha
li değiştirmeğe cehteden üç.. un .. 

surdan mürekkep içtimai teka
mül vakıasının inkıtasız işlendi~i

ni müşahede edebiliriz. Bu üç 

unsur içinde muhafızkarların uh
desine terettüp eden vazife en 
ağır ve ağır olduğu kadar da e-

hemmiyetli olanıdır. Çünkü mu
hafazakarlar içtimai nizamı Lir 

taraftan ma1iye çekenlere, diğer 

taraftan da yeni nesillerin her şe
yi değiştirmek temayülleı ine kar
şı korumak 11.tırarındadırlar. 

- Sonu var -

Mardin : 1 (Türksözü muha 
birinden) - Dört gün evvel gün
düzleyin esrarengiz bir surette or
tadan kaybolan hülliyat satıcısı 

Mansura iple boğulmuş olarak bu
lunmuştur. Bütün şehri altüst eden 
ve herkesi dehşete salan bu tüy· 
ter ürperlici cinayet hakkında el
de ettig.im malümatı yazıyorum: 

Boğula r ak öldürülen Cercis 
kızı Mansura 50 yaşlannda bir 
kadındır. Mahalle aralarında Bile 
zik, Gerdanlık, Yüzük ve saire 
gibi tezyinat satıcılığı yapan ve 
her zaman üzerinde iki, üç bin 
li radan fazla hülliyat bulunan bu 
kadın geçen gün evinden çıkmış, 
bir daha dönmemiştir. Mansuranın 
o akşam geç vakta kadar eve 
dönmediğinden mera~ !anan kızı, 

zabıtaya haber vermek mecburi
yetinde kalmıştır. Bu müracaat 
üzerine kadını aramağa başlayan 

zabıta kendisini bir türlü bulama
yınca bütün şüpheler meşhur sa
bıkalı Abdi Şamt üzerinde top
lanmıştır. Karakola celbedilen Ab
di Şamt her ne kadar inkilr yolu
na sapmışsa da kurtulamamış, al
tınlarını almak için kadını iple bo-

ğarak bir mağara}·a gömdüğünü 
itir~f etmiş • ve zabıta ile gecele
yin şetiirden uzak bulunan mağa· 

raya giderek cesedi gömdüğü 

yerden kendi elile çıkarmıştır. 
Yusuf Cemal Işınay 

1LK TEDRISA T 
TEFTiŞLER/ 

l<edirli, Osmaniye, Ceyhan 
kazaları dahilinde Eğitmen seçi-

mipe Ç•ltığını daha evvelce yaz

dı~ımız vilayetimiz maarif müf et

tişlerinden Bay Zeki Dörtok dün 
merk~ze dönmüştür. 

-
Nöbetçi Eczahane 

I MUSTAf A RifAT ECZANESİ 
I Kale kapusunda 

KARABÜK MAMULA
T/ FIY AT- CETVELi 
KarabUk demir ve çe· 

ilk fabrikaları mamulA· 
tmın flyatlarmı gösterir 
cetveller dUn vUAyet ta· 
rafmdan kazalara ve be 
ledlyeye blldlrllmlftlr. 
Bu fiyat cetvelinde gös
terilen M. Köfebent, O. 
M. Köfebent, u. demiri, 
ı. demiri, T. demiri, z. 
demiri, yassı demir, ray, 
yuvarlak demir, dört kö
fe demir ihtiyaç halinde 
doArudan:; dojruya Ka· 
rabUk demir ve çellk 
fabrlkaları mUdUrlUjU· 

ne mUracaat etmek su· ı 
retlyle temin edlleblle-
cektlr. 

·~ 

CEYHAN MEKTUBU 

~İfT~İYE PARA Y[RME 
i~iNi TESRİ ETMEli 
Ceyhan : 1 (Hususi) - Bir 

müddet evvel, Zıraat bankasının 
Ceyhan müstahsiline ikrazatta bu
lunmak üzere hazırlığa başladığı
nı yazmışdım. Banka, müstasili 
mürabahacıların elinden kurt.ırmak 
ve onlara boyun eğdirmemek 

maksadiyle ve halihazır dünya va
ziyeti dolayısiy!,e her şey fiyatının , 
yükseldiğ'i gibi amele ve iıçi yev; 
miyelerinin de pek tabii· olarak 
yükseldiğini nazarı itibare alarak 
bu yılki ikrazatın geçen yıllardan 
bir kaç misli fazla olacaA"t ve çif tçin:n 
para sıkıntısına duçar olmıyacaA"t 
sanılmakdadır. Esasen, banka bir 
kaç gündür ik azala baş'amış 

bulunmakdadır. 

Pamuk ekim mevsimi gelip 
çatmışdır. Müstahsile zaten şimdi 
bider ihtiyacını lemin maksadiylt-, 
kendisine açılan krediden hir kıs 
mı verildiğine nazaran 1 bid~r eki
minden sonra verilecek paı anın bir 
faydası olmıyacagı pek tabiidir. 
Bunun için para verme işini tesri 
etmek Jazımdır. - M. Selçuk 

s 
1941 gençlik ve spor b• ı>aşk 

münasebe iyle yapılacak e~ü s 
lere iştirak etmek üzere <P •alad 
şimdiden · hazırlıklara başla ekil 1 
dır. Talebeye öğretilecek" ha ir. 
ler Maarif Vekilliği tarafındaJI S 
tün okullara tebliğ edilmiştir l~ldirl 

Halkevi genclerinİfl or F 
• ı Po 

müsamere•i i ve 

Halkevi Temsil Şubesi ie'!/iyön 
ri tarafından hazırlanmaktll 
"Zehirli Kucak" piy esinin pt 
be ve cuma günü akşamtıırı ekiliı 
Sinemada temsil edileceği i pal 
nilmiş~ir. yın~lı 

Loıc Le Goairadec'dell ııerı 
Ali 'nin tercüme ettiği f,t 
Şehir Tiyatrosu :repertu,.a ~len 
olan bu dört perdelik facia 
dana erlcelc lise.si sabık td 
ôkretmeni Bay Şahab Rıı• 
Laveri, kıymetli ö~retmenl 
den Bayan Nazmiye Onııl J!I 
Maksimiyen Debiyen, Bllf, 
tem Okan da Rahib roliill0 

namaktadır Halke\'l,imiz.Jll jl 
elemanlarının hemen heW ls 
hirli Kucak'da vazife alıtlışt ilde 

Jaı.ır 
MERSiN YERLi M~I. a'-f ı şıJ 
Ş. DEN MAL ALAC•" ıaar· 

M . ı · sı"1 tim 
ersın ver ı mallar P f 

. J • et 
besijıden mal alacak Ad8JI 
nifaturacılarının ticaret odıfl 
alacakları fotoğraflı sicil 511 

maliyenin nıhsat unvan t 
sini, ticaret odası buJunı1l1) 
sahalarda ise belediyeferet 1 d 
ıim edilerek mahalli JJ1ulk"; 
mirleri taraf ınd~n tasdik rn e 

c\e" vesikalar~ öl~ mektub~ •riıı 
sı~ yet~ m!lllar pazarı . ııı < 2' 
ğune gondermeleri Va1ı ~e 
ik Üstün tarafından bir t 
dün alalCadarlara ve kaıııl• 
dirilmi§tir. 

Acıkla bir öUlıt' 
Ceyhanda Hukuk Hak~ 

den mütelc.aid Avukat 
Fahri Tangüler .KütahY'd~ 
müptela olduğu rahatsııl~r 
tulamıyaralc. vefat etmiştı d 
rüstlü~ü, fazileti ile tanıııtıl 
Fahri Tangüler'e Tanrıd: 
rahmet diler , Tangüter t:ııf' ş 
baş sağlığı temennisinde İ4 
ruz J.ka 

=""'"'~~~----~~~~~...---~~~~~~~~~---~~~~~~~---==~~ ........... ~~~~~~ ......... ----.......... .__ ......... __ ~_......~~~~~~-~- ı1W'k 

;.~;.%~~~~~~ .. ~~:i:~;~ı%\~~·~~t r·-·-p·-A·-z·-,·-R·-D·A-·N-·-·-·ı Şeytan ve Kadın r·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- iÖr.?:y~~~~t:~~::p~:~ 12 

ters gidiyordu ki, bu/\oday ekse e· •• • H A l K santim boyunda uzamış . 
5 • • ! e"'ricesi gı"bi kıvrılmışlardı 

çavdar çıkıyor, altun diye kapça- e t 6 

ladığ'ı şey toprağa kesiyordu. .. ! p Az ARA ! --------YAZAN----------· i . H ı· K A" y ( l ( R ,. Üç gün gö;~rine.S'~~ S 
Altlarııtda çul, üstlerinde mitil ! • Sela" hatıı·n Sepı·cı· ! şeytan Büdü'nün verdığl:. o\lrl 
kalmamıştı. Başkasının işini tutup ! ! e rultmak için nekadar Y0 öl 
geçinmenin imkAnı yoktu . Köyde e t e' hrps· b ·ıı· lk" ucll

11 

· ·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-·· · ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ı oşa gı ı. ı -çe' herkes, kendi İşini kendisi görü- tup geriyor, eviriyor, . 
d 

lığımız yok. Gel, omuzumuıa azı· mişti. Şeker ~ınarını geçip te lki saat del'ril, iki dakika vürü- iş kalmadı. Bana öyle bir iş gös- ar -~n yor u. G ır; J fakat bırakınca kıl te"r .1t1
11

' 
Kasabada da iş yoktu. Üstüste ~ımızı alıp yayan · yapıldak yola tam ~ ülek > oğazına girecek- meye mecalleri kalmamıştı . Cinli teriniz ki beni ömrümün sonuna yordu. lslattı olmadı, b Y-

g
clen üç kurak senesi yüzünden düı.ülelim. Köyden köye konak leri sırada onbeş, yirmi katırlık de, . Perili de olsa geceyi orada kadar meşgul etsin . Ben de buna koydu olmadı. .. l.iı n 

k k 1 l Ad bi r kervana rastladılar. Yakında ,,. b d ı mukabil size bir hazine göstere-. E dull"r halkın ağzını . bıçak açmıvordu. yapar, ışa a mac an anaya geçırme5e mec ur ur ar . di ile Büdü dör 1, 0 .. 
J N · 

1 
lb t b" - bir han olu~ olmadıX-ını sordular. H b" ·k· · d b k yim. Hazine buradadır, yattığınıı. N ld b ce'f " 

Bereket versin bir Köro/\olu, bir varırız. asıp o ursa e e ır gun ır; anın ır ı ı yerın e a ım- - e o u u " ur ~ 
& Kervan aşı : le. hanın içindedir . Eh . . O kadar il": Ayvazdılar. Çoluk çocuk yoktu. . yine dönüp köyümüze gcliriı.. 1 K sızlı yüzünden zamanla çökün- bu-'-·u-k değı' l ama sı·z·ı o·· mrı·ı· nu-zu"n onu etrafda ararlarken "'ı~ 

- leridc üçük Alinin hanı t"I ı t F k · f J -ı · d b ld 1 r ,.. Vaktiyle olanı da Allah ellerinden Bu fikir Büdünün <le aklına u er 0 muş u. a at gerı tara • go gesın e u u a · ı 
var. Yeg- in oiderseniz ortalık ka- ı 1 d R sonuna kadar bey gibi ieçindir- d.. b" l - - oı• almıştı. yattı : 6 arı sağ am ı . üzgar değmeyen kAf . z k uz ır aşın ustune ·,.oıi, 

Bir haftadır kulağı kesik boz - Olur herif' gidelim 1 dedi.. ~~~~i~dan varırsınız diye cevap bir duvar dibini el yurdamiyle ~kğ~la a ~l~e~;ı~ca atf~zf~lı~ı ç~; ducunu sakızla taşa iliştı 
ğ. · ı d B H biraz dölekleştirip çullarını ser- ın sordu: J' eşe ın parasını yıyor ar ı. u emen ertesi günü hısıma, J...a- Yumuc:ak karnı içerisinde gu·ç- d"I b h yapacaksınız ? _Ne oldu şeytan k.8~~ · d k v ı er ve o çalarım başlarının al- ır 

hal, böyle devam edip gidemezdi. vıme veda e ere : lükle yürüyorlardı. t 1 h Teklife f.dinin de, Büdünün de do. "'rultamadın mı? .. S_ell1.,r. ~ 
f.ll · d k' b c·d· d Al All h d ı · · ına a ıp emen kafayı vere vur- - k ~ .. ~ erın e ı eş on me ı ı):'e e - a e ını, zaµteyle Sarışeyhin yokuşuna varmadan d 1 J ağızlarının.suyu a tı . Karı koca dıye azzığlmızı tükettı"d'o 
bitince ne yapacaklardı 7 lkincı kulunu deyip yola düzüldüler.... boğaza akşam karanlığı çökmeğe u ar.·· fısıldaştıktan sonra Şe}tana : - Hayır bacım, ş' 
bir boz ec:ekleri yoktu ki setıp ta • b K Gece yarısı bir gürültü ile uyan- Ş t k d b ' dım. En son bu usule l>'.ll 'J 

v aşlamıştı . ar da şiddetini ar- d 1 - ey an ar aş, sen ıze sa- " 
onun parasını harçlık yapsınlar 1. A •tt'I • * · t'l D tırınıştı . Bo/\oazın çektiA>i rüzgar 1 ar · Hanın içjnde aydınlıklar baha kadar müsaade et de bir Üç saat, beş saat ger~ e ~ 

z gı 1 er ... uz gıt 1 er... ere, l' 5 oynaştı . Bir dakika sonra da elin- f k k h ~ıll Hoş, olsa da ne çıkar ? Sonunda tepe düz gittiler ... Dönüp arka- ve seı pinti tam cepheden geli- düşünelim dediler. Şeytan : a at sa ızlan alıı\c "dıt(IJ·,;ı 
yine aç ... yine aç kalacaklardı . .. 1 b kt k b' b '-'Or, }'Ürümelerini bir kat daha de yanmıı çıra tutan acayip kı- - Hay haaaay 1 • diye cevab Kadın eteğini kal ı '!İi-ın 

Edi kararını verdi ve bu kara- arına a ı ça ır çuvaldız oyu güçleştiriyordu . yafetli, boynuzlu ' kuyruklu ' fa- vererek ortadan kayboldu. rının uçkurluğunu bira tf" lz 
b ' • B"d- t yol gitmiş olduklarını gördüler. kat adama benzeyen bir mahlUk Ş . . B k yırdı ve göbeA-inin e 

rı ır gAun u .... uyd~ aç 1 :, L Kış zaten yakındı. Zemheriden Bitip tükenmek bilmeyen esik- karşılarına dikildi . eytan gıdınce üdü ocasına: kılları iÖStererek: o.ı' 1 
- vrat ..ue ı, an aşılıyor ai evvel Toroslara varamadılar. Edi: terden birini dönerken merkebli Ed. d B-d- d c· J - Sen yat herif ' rahat rahat - Bak burada ~il ti n 

bize bu diyardan hayır yok artık. bir yolcu ile karşılaştılar . 1 e, u u e ıncıen, Pe- uyu 1.. Bakalım 'asıl şeytan o mu, ne kadar var. Sen bıt 111 
Bari gidip rızkımızı başka ellerde - Dayan karı, diyordu ... Bir Edi sordu : riden korkacak insanlardan değil· yoksa kadınlar mı 7 . . Ben ona böyle dört gün uA-raŞ~~,ıı tş 
arayalım. Burada şu tavanı çö- parça daha dayan ... Şu dağları - Hemşerim, han daha epeyce diler · Edi fütursuzca doğrularak sabahleyin gösteririm dedi . hepsiui doğrultmağa 0 il 
kük viraneden başka nemiz kaldı? da aştıktan sonra Allahın cenne- çeker mi ? . sordu : * mi hiç? .. Dedi. ,111 

Bir le.arış toprağımız yok .. Sarı tine kuvuşaca~ız. - f.h .. iki saattan aşağı tuta- - Buranın Şe; tanı sensin her Gün doğarke*n *şeytan yine dam- Şeytan, kadının kB t;ıi' 
öküz öldü, boz eşeği sattık. To- • • * maısınız. Bir cigara içimi ileride halde aı kadaş ? . . Söyle bakalım, tadı. Bu defa alelade bir köylü pi gibi tostopak olm~Ş ıl ld 
humluktan geçtik, bir avuç yiyin- < Tekir » de şiddetli bir kar < Cinli han , derler bir haraba bizi gece yarısı tatlı uykumuı.dan kıyafetinde gelmişti· ~~z~~[üe~~~det~ırırl~~~rıı~; f h 
ti bile kalmadı. Kedi köpek de- tipisine yakalandılar. Etrafta ba- var. Cinlidir diye kimse uğrama- ne diye uyandırdın , ne istersin - Ne oldu? Diye sordu, ba- _ Ben bu ı'cdell ~" .ıt 

· k. · k ·ı k b" k /\o k b'I kt · · b d" h b" d ·.ı na vereceğiniz işi düşündünüz " ~ J. ğilız 1 elın ırıntısı ı e geçinelim. rınaca ır 0 5 u ı e yo u.. pığı ıçın on eş sene ır sa ap- ız en r • • - 7 anam .• Hazine, yattığırıl 
1
ofr! 

Bana birisi Adanayı sağlık verdi. Dağların başını boz bir duman sudır . Korkmazsan11. orada ge- Şeytan cevab verdir mu K~dın kolunu şalvarının içine arşın sa~ında, bir l)o)' rıl 
Orada iş bolmuf, para çokmuş... sarmış, < Esat > sırtlarını ve cHa- celer, yolunuza gündüz gözüyle - işsizlikten sıkılıyorum , de· sokup karnından bir kıl kopardı tındadır. Çıkarıp haY':.HI 

Birer geyimlik sırttan başka a~ır- cm > yamaçlarını görünmez et- giderı;iniz. . di. lıısanlar feytanlaşalı bize pek ve şeytana vererek: Dedi ve gizden kayb0"'r 



VIYAHAOA lOHU~MR 
( Birinci~sayf adau artan ) 

Roma : ı (a. a.) - I.>.:N. B. 
diriyor: halyan"'Ha~lcıye Ndıırı 
nt Ciyano, hususi bir trenle 

yanaya gelmiş vc~Von:Ribbcnt· 
P tarafından kariılanmışhr. iki 
vlet adamı Grand otele gitmiş· 
dit. 

Sofya : 1 (a. a.) - Dün Bul· 
r Parlamentosu yarım saat sü· 
n gizli bir celse yapmıştır. 

Montevideo 'da ki 
Türk konsolosluğu 

AlMANYAYA 

AKIM. 

Y(Nİ 

Londı a : 1 ( a . a. ) - Dün 
gece lngiliz hava kuvvetlerine 
mensub :bombardıman , tayyare
leri Vithelmshafn üz.erine: ve Al
manyanın şimali garbi bölgesin· 
deki diger:hedeflere .. rşiddt'tli hü
cumlarda~ulunmuşlardır. Bulogne 
istila limanına da hücum edil
miştir . 

Sofya : ı (a. a ) - Sobranya 
şkanı Logobetof, Pazartesi gü· 
saat 16 da parlementoyu fev· 

l~de toplantıya ça~ırmıştır. Baş· 
kıl orada bir nutuk söyliyecck· 

Sof ya : 1 (a. a.) - O. N. 8. 
iriyor: Bulgar başvekili profe

r FiloU, yanında Hariciye Nazı· 
Popof, Alman yanın Sof ya elçi· 
ve Bay Şişmanof olduğu halde 
ıyanaya gitmiştir. 

Ankara : 1 (Türksözü muha· 
birinden) - Cenubi Amerikanın 
Muhtelif şehirlerinde bulunan yurd
da~larımızın işlerine bakmak ve 
buralardaki ticaret inkişafını 1 akip 
etmek· üzere Montevideo'da bir 
fahri konsolosluk ihdas edilmiştir. 
Bu vazifeyi Montevideo'da milli 
ve mali müesseselerde vazife gör
mekte olan Dr. Albert deruhte 

etmiştir. 

ARNAVUTlUKTA HAYA 
f AAllYETI 

Romanyanın hatalı hareketi 

İSPANYAYA BİR f ATURA 

Londra : 1 ( a. a. )- Roman
yada-enterne edilen Polon; a as .. 
kerlerinin Almanlara verilmesi 
meselesi karşısında hariciye müs
tetım Butler tarafından Avam 
Kamarasında yapılan beyanat üze
rine resmi Polonya ajansının öğ
rendi~ine göre, Leh subav ve er-
leri ile bir miktar sivil -şiddetli (Birinci sayfadan artan) 
protestolarına rağmen Almanyaya lngiliz lirasından 61 milyon lngi-
gönderilmiş:bulunmaktadır .'Bun- liz lirasına indirilmiştir. Mussolini, 
lar o zaman Polonyanın müttefiki Frankoya şu silahları göndermiş-
olan Romanyaya i ltica et~ıiş 2000 ti: bir çok Denizaltı, 1939 Top, 
kadar Polonya subay ve rridir . 10 bin Makineli Tüf enk, 24,372 

Berlin : ı (a. a ) - Bir husu 
Muhabir bildiriyor: Bulgar Baş· 
kilinin Viyanaya seyahatinin Üç· 
paktı imzalamak üzere olduğu 

nılıyor. Siyasi mahfiller bu ha
ri yalanlamamı1lardır. 

(Baştarafı birinri sa; fada) Bu hal beynelmilel hukuk ile telif tüfek , 6380 Zırhlı araba, 4264 
Atina : 1 ( A. A.) - Atina edilemiyeceği gibi gayri insani tank, 134 hafif tank, 60,105 va

Bcrn : ı (a. a.) - - Buraya 
bir hadisedir. radyosu harekat hakkıncla mat- ril Benıin, 931 Radyo, 7630 Tay-

buat nezaretinin bir tebliğini nt'Ş· yare, 1600 kamyon, küçük harp ~en .haberlere göre, Alman Ha 
ye nazırı Ribentrob ve Japon· 
ın ~hnanya büyük elçisi gene· 
Oşima dün Viyana'ya hareket 

retmiştir. Bu tebliğde ezcümle Kl.RALIK EV aletleri hedi) e makamında 1•gön-
şöyle denilmekte idi: İtalyanların derilmiştir. 61 milyon İngiliz. lira-
Arnavutluk cephesinin bir kısmın- Ocak mahallesinde 3 odalı lık tutaı ı 24 ayda ödenecektir. 
da gece yapbkları hücum ağır havadar bir ev kiralıktır. isti- Stefani ajansının diplomatik işlerdir. . 
ıayiatla tardedilmiştir. lki ltalyan · muharriri , İtalyanın ispanyaya 

Yenlerin Defterdarlık tahsilat ı · tankı tank dafi toplarımn isabetli ı yardımının bir seb~bi de, ngilte-
A n•ikfopedisi 

İfİn haz.ırlık 

şefi Bay Muhittine müracaat- d ı_ k ı 1 ğ - ı -atışı ile tahrip edilmiştir. Muhte· re en 11.or ması o 'u unu soy u-
lan. 3-3 yor 

lstanbol~ 1 (Türksöıü muhabi
den) - lnönü ansiklopedisinrtt 
ırlahması için şehrimizde de 
ı4malartl başlaamıthr. Oüq, 

lif noktolarda Yunan -devriye ha.. · 
reketleri muvaffakıyetli neticeler DOKTOR 

. rıf müdürlüğünde yapılar bir 
ımada çalışma pro~ram ve va
e taksi~! yapılmıştır . 

vermiştir. Yunan topçusu ltal;an - - - .. z··,.,-a- ·-R-ı'fat · Tu·-·m ... g·--· o···r-_...e_n·-· - ·--· .. ·ı 
mevıilerini fasılasız bir şekilde 
bOmbardıman ederek hasara se
t:>cbiyet veunişlerdir. ltalyanlar 

müdafaa mevzilerini tahkime uğ-

SÜRTÜK PiYESi 
FiLME AL/NACAK 

raşmaktadırlar. Düşmanın hava ı . BİRİMCİ Slttlf RÖNTGEN YE IlEKTRİK 
lsta11bul : 1 (Türksözü muha· 

'nden)-Geçen yıl Şehir Tiyatro
da .P,Y~~an Sürtük piyesinin 

harekat\ csna~ında dafı toplanmıı • 1 o 
dört ltatyan bombardıman tay,ya- 1 TEOAVIS M TERASSISI 
resine •isabet kaydetmişlerdir. " ' 
Bunlardan- iki~i alevler içinde düş. ,ı Her gün hastalarını Abidinpa'a caddesi 125 

~ ~:~;ı~:;~;~:;~;.!i~=ı~;:;!~ .' ı. ~=~ ~~:r~l~~~:::~a~l :~ .. ::_k:b:/ .:/~. ~~8~ J 
C 1 1 ~ ı;-. I • a ınmasına Karar veıılmış ve 

. koptrol heyeti ta,rafırıdan e· 
n tetkikine başlanmİştır. Muva
rörüldüa"ü takdirde çevrılme· mü noldalarlnı. hücumlar yapmış- ' , , , 

I• ' • :-t··~ı t> 1 t A 
lar, zayiat verdirnıişlerdir. Halkevi Rei•lijinden: '" 11 L N bıtlanacaktır. 

,___ ___ I -L-A--=-N--=--~__;__~ 3/W9~~~~~~~ gü~ü •k· .ADA~~,~~~Ll~.~.~~~!N~,~-N 
S 

• o o 0"0 şamı saat (18) de Evimiz sa- yaç vardır. Taliplerin şubeye 
[JHAH ORMAN ÇEViRSE M O Hl .D NOEN : lQnunda bölge ıskınm aıanı müracaatlan ilan~olunur. 

Hasan Tibet tarafından (Beden ZAYi" ASKEftllK TEZ • 
Cinsi Kental 

Kuru çam enkaz odunu 17430 
1 - Seyhan vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde hududla· 

fartnamede yazılı Armutluoluk devlet o r m a n ı n d a n 

30 kental kuru çam enkaz odunu l 2 ay içerisinde 

nlmak üzere 1.3.941 tarihinden iti_baren 15 gün müddetle 

arttırmıya konulmuştur-
2 - Artırma 17.3.941 tarihine müsadif pazartesi günü sa-

15 de Seyhan Orman Çevirge ~.üdürlüğünde yapılacaktır. 
3 - Beher kentalin muhammen bedeli 12 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 156 lira 87 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavele projeler Orman Umum Mü
lüğü"Seyhan Orman Çevirge müdürlüğü ve Karaisalı Orman 

lge şefliğinde görülebilir. 
6 - ' eklif 17.3. 94 J günü saat 15 e kadar komisyon reis-

e verilmesi 
7 - lıteklilerin Ticaret Odası vesikası ile birlikte belli edi · 

gün ve saatte ihale komisyonuna müracaatları (Bu vesika 

)'lülcrden İstenmez.) 
12752 1-5-10-15 

.. 
iLAN 

S[YHAN VllA YETi DAİMi ENCOMENINDEN : 
Adana Memleket Hastahanesinin 496 lira 45 kuruş mu

rnen bedelli bir kısım mualece ve malzemei tıbbiye ihtiyacı 
rlıkla ve açık eksiltme suretiyle satım alınacaktır. 
haçların miktanm ve cinsini öğrenmek istiyen taliplerin her 

hastahane idaresine ve ekailtmeye gireceklerin de 13.3.941 
rnbe günü saat 10 30 da Seyhan vilayeti Daimi Encüme· - ' rnuracaatlan. 

Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günbnden 3 gün ev~eline 
r rnuvakkat teminat olan 37 lira 23 kuruşu Hususı Mu

e Veznesine yaqr"11Ş olmalari keyfiyeti ilin olunur. 

12~27 21-25-2-6 

terbiyesi mükellefiyeti memle- KERESi 
kete ne verecek) mevzulu bir Yedinci Kolordu 2 inci Fır 
konferans verilecektir. ka 2 inci Topçu alayının müs-

Giriş serbestir. takil on: buçukluk obüs batar-

1-2 12753 yasından aldığım askerlik ve-. 

2·-3-941 •PAZAR 

9.00 Program, saat ayarı 
9.03 AJANS haberleri 
9.18 Müzik : Hafif Parçalar 
9.45/ 
10.00 Ev kadını-Konuşma 

12.30 Program, Saaı ayarı 
11..33 Müzik : Kadın sesleri (Be· 

raber Şarkı ve Türküler). 
12.50 AJANS haberleri 
13.05 Müzik : Oyun havaları ve 

Düıün Türküleri. 
1 3.20/ 
1 430 Müzik : Rmdyo Salon Or 

kestrası 

1 8.00 Program, saat ayan 
1 803 Müzik : Radyo Caz orkest-

rası (lbrahim ôzıür idare 
sinde) 

8.50 Müzik : Radyo Fasıl He• 
yeti. 

1 9.30 Saat ayan, AJANS 
1 9.45 Müzik:Radyo Fasıl Heyeti 
2 0.15 Müzik : Zara Leander. Po· 

la Negri, ve Marlene Diet-
rich (Pi.) 

2 0.45 Müzik : Tek şarkı ve Tak-
simler. 

2 1.15 Konuşma 

2 1.30 Müzik : R. Korzakof-şeh-
razad (Pi) 

2.30 2 Saat ayarı. AJANS 
2 3 .. 50 Müzik : Dans Müıi~i (Pi.) 
3.25/ 2 

23 .30 Yarınki Prorram ve Ka-
1 

panıt 

sikamı zayi ettim. Yenisini çı
karacağimdan eski vesikamın 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Elazığ vilayeti Geban ka

zasında Agun nahiyesinin 
Hastik köyünden mulla 
Ahmet oğullarından Hasan 

oğlu 3 J 8 doğumlu 
12762 AHMET TEVFiK 
----------- --

BORSA 
_ _f,amuk - Hububat 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az En çok 

~
K.S 

Koza 
')~1a. Parlağı_ 00 51,00 

Ma. Temizi 
Kilj)iiii81ı-
Y. Pamuğu ------ı------

Klevland ı- 63,00 
Susam 

63,00 

K.Buğday 
Buğday T'~o-. ;-----,:.ı-----" 

--::-Yerli 
-Arpa •--------• 
Yulaf·----

1 

1 / 3 / 1941 
Kambiyo ve Boraa 

İl Bankasından alınmıştır 
Uret - -

Rayişmark 

Fran~ (Fransız) 
Sterlin (İngiliz) ___ , 5 24 
Dolar (Amerik'.._a..,..)--ı·--=1-=-3.,....2 •1--2-0-' 

Frank (iıvicrı) / 

i99 ....................... . 
i ASRi SiNEMA • 
1 SUVARE B u A K ş A M SUVARE 1 8.30 8.30 

iki büyük ve müstesna filmle zengin 
bir pragram sunar 

-1-

MARGARET ROBERT • 

CRAVf ORO SUllİVAN YOUNG • 
JOAN 

Gibi Üç Yıldızın Aşk, Heyecan ve ihtirasla DolU 1 
~AŞKA VEDA~ 

- 2-

LİLİ DAMİTA - DELCAMPO 
nun 

Tangolar - Rumbalar - lspanyol dansları - Meksikanın 
bayramları • Güzel kızlar içinde geçen bir aşk mevzuu 

f Güzel Esirel 
1 

TAMAMEN RENKLi 

• 
Bugün Gündüz Matinede 

l~KA VEDA - BEYAZ (SIRE 

Pek yakı~da 

H-ATA 

• 1 

12754 1 .......................... 
,.-

FEMiL 
Savanların ,şJhhi arkadaşı 

Birçof :bayanların 
sıhhi, aylık temizlikle

rinde gösterdikleri a

lakasızlık, mühim ra· 

hatsızlık ve : hastalık
lara yol açmıştır. işte 
bundan dolayı, her sa-

• yın bayan, adet za
manlarında bu gibi hastalıklardan korunması için yalnız 
(FEMIL) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay

lıktır. (FEMIL) in hususi BAGLARI da vardır. 

ECZANElEROEH VE TUH Af İYE, ITRiYAT 

MA~AZAlARINOAN ARAYIHIZ 

L 
Cenup Mıntakası deposu Bahri Diril Ticarethane•i 

Y ağcamii civarı No. 11 

-::=======~~-----------~J 
Sayın Adana halkına 

4.3.941 salı ıünü şehirdeki, motörlü nakil vasıtalan ha·· bil" 
canlı ve cansız nakil vasıtaları yazılacaktır. nç, umum 

Yazım işleri şehirde .iki yerd~ yapılacaktır. Eski istasyon olis ka-
rakolunda çalışacak komısyon Doşeme istiklal Haneda KP · 
K k- " ç ı R b ' • n, ocavezır, 

_uru opru, ınar ı, eşat ey, Kurtuluş ve Cemal Paşa mahallelerine 
aıt na~ıl vasıtalarının yazımı burada yazılı mahalle sırasile yazacakbr. 

Hukamet konağı y~nınd~ çalışacak komisyonda Tepebat, Kayalı
baa", Karasoku, U!ur:amı, TurkocaQı, Sanyakup, Alidede, Sucuzade, 
Mestanzade ve Hurrıyet mahallelerine ait nakil vasıtalarının yazımı bu
rada yazılı mahalle sırasile yazılacaktır. 

Yazım yapılacak nakil vasıtaları şunlardır : 
A - Atlar (Kısrak, beyiir, itdiç) 
B - Katırlar 

C - Manda ve öküzler 
D - Eşekler 

E - Develer 
F - Taylap 
1 - Her nevi araba 
Her şahıs, kendine ait ne cins ve ne mikdar nakil vasıtası varsa 

hepsini ayni zamanda yazım yerine getireccktır. Ayrı ayn zamanlarda 
getirmek memnudur. 

Y aıım sırasında hangi mahalle yazılıyorsa o mahalleye ·t 
nakil vasıtaları yaı.ımı bitmedikten sonra, başka mahallelere ait 1

81 

nakil va~ıtaları (karışıklıtı mucip olmamak için) yaıılmıyacakhr. Q an 
Nakıl vasıtalarını yazdırmıyanlar veya yaıimdan kaçıranlar h kk • 

d k t h-k- 1 . . 1 ın a anunun ceza u um erı tatbık edılecektir. 
Nakil vasıtaları yazımına her iÜn saat (9) da başlanacaktır. 

2-i 



Sayfa 4 TORKSOZO 2 Mart 19~ 
_.! 

Y J L D J Z Möble Evi ve 

ABİOİNPASA CADDESİNDE 
VAKlflAR APARTIMANI 

ALTINOA 

ıı 
Atelyesi ı Uzun zamandan beri 

beklenen Yeni radyo· 
larımız gelmiştir 

• 
~ YILDIZ'I 

ZİYARET EDİNİZ 
Radyo meşherimizi 

mutlaka görünüz 

1 1 ZARiF EV EŞYASI 

MUTEDİL fİYATlAR 

En iyi radyo ile en iyi servisi beraber 

bulacağınız müessese şudur 

Salon Takımları, gar Jroplar, yatak takıml:ı.rı, Salamanjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

ZEVKİNİZE UYGUN HER TÜRlO MODEL 

YILDIZ Atelyesinde 

MUHARREM HİLMi REMO 

ABİOİNPA~A CADDESİ NO : 112 TElGRAf: REMO - ADANA - TEl(fON : 11 ~ 

• .. •• •• .. .. •• •• .. 00 00 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• .. • 

Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapıhr O. Muzaffer lokman ÇOCUK İHSAHLARIH ~l~r; 
~İDİR SEVİNİZ OKSA ~11~ 

f AKl T ÖPMEYiNil 

.. 

TAŞRADAN Si°PARİŞ KABUL EDİLİR Dahiliye Mütehassısı 

ADRES : Adana Abidinpaşa Caddcc;i Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,, Moble Evi 

Sahibi: Kadri - Talip 
12759 

HASTALARINI HER GON MAYENEHANESINDE 

KABUl EDER 
Çocuk Esirgeme ~.,,ti 

Oenel Mark•'' 

·~~-~~~~~~~~~~~~-·_ .. _ .. _ .. _-_ .. __ -_-_-_-~---_-_·_·-~ .. _ .. _-_ .. _ .. _-_-_ .. _ .. _-_·~~~~~__/ 

(------------------------, 
TİMOFÜJ ------

(ABO[ST BOZAN 0[0İGİMİZ) ~ERİTl[R 
Bunlann uzunluktan, dört metreden on metreye kadar 

olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke
ser, karında ağrılar. sancılar yapar. Zayıf. kansız. derman
sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedavi ile vü
cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

T~ i M O f O J 

UZUNLUGU 4-10 METREYE KADAR 
OLAN(ABOEST BOZAN) OEHİLEN ŞERİTLERİ 
ÖLDÜRÜP V.UCUOT~ ()jŞARI ATAN 
TAM TESİRLİ BİR MÜSTA11ZARDIR. ___...._____....._ . 

S. ve i . M Vt!ltô/el.,,1n 8/fi N• lu ~ 
24. 4 - 940 t11ri/;/, ruAsdlltnt 'oı~tltr 

- REÇE.TE iLE SAr/L.IR - ı 

Bu kurtlann en birinci devasıdır. Kutulann içinde kul-1 
'tanış tarzı yazılıdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekale- ı 
nin müsaadesini haizdir. 12761 

-

ADANA ZİRAAT .M[KT[B) MÜDÜRlÜGÜHDEN : 
Muhammen Depozita 

Miktarı bedeli miktarı 
Erzakın cinsi Kilo Ku. Sa Lira Ku. Gün ve saat -----
Ekmek 
Sadeyağ 
Zeytinyağı 
Pirinç 
Şeker 
Çay 
Zeytin tanesi 
Beyaz peynir 
Şehriye 
Tuz 
Un(4 Yıldız) 
Sabun 
K. Fasulya 
Makarna (Yerli) 
Mercimek 
Bulgur 
K. Üzüm 
Maden komürü (Zon-

11000 15 00 123 75) 
1000 150 00 112 50) 

250 60 00 1 1 25) 
1200 35 00 31 50) 
700 . 40 00 21 00) 

6 600 00 2 70) 12.3.941 
300 30 00 6 75) Çarşamba 
250 60 00 1 1 25) 15.30 
100 40 00 3 00) 
200 06 00 o 90) 

500 18 00 6 75) 
300 50 00 1 1 25) 
600 25 00 11 25) 
200 35 00 5 25) 
150 20 00 2 25) . 
400 20 00 6 00) 
1 50 20 00 2 25( 

guldak) ton 26 3307 00 64 49) 
Benzin 687 36 40 
Petrol 811 22 50 
Mazot 3150 14 40 
Vakum . 100 73 00 

18 75) 12.3.941 
13 69) Çarşamba 
34 02) 16 da 
5 48) 

Adana Ziraat ve Makinist mekteplerinin 1941 mayıs sonuna 
kadar yukarıd:ı cins ve miktarları yazılı erzak, ekmek ve me
ddı n i ; · ı ;I! ı; m ı l.: l kön '.ir:i hi.nl:ırı:-ıdak\ gün ve saatler
de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Eksiltme Ziraat müdürlüğünde toplanacak komisyon tara
fından yapılacaktır. isteklilerin 2490 sayılı kanun mucibince la
zımgelen vesikaları ve yüzde 7,5 muvakkat teminatlarile eksilt-

, __ , me saatinden evvel komisyona müracaatları. ' 

S V hb. c·· 1 k 1 12738 26-2-7-11 
aatçı e ı . J ome e 

Saat Kulesi Karşısında ~,.,.....~.---.-.. ......... D...-. ---0~K~T~Q~R~~~~ 
UHIT, ARLON, HEKER. HACAR, HİSLON KADIM 0 

VE ERK[EK 6sEoLNM·ı~To1oRELHsEARAT1l0_E8Rliu~ı1zAMYE1.o8EAKTlEKRAi8v0tEl l Must!!~Y• ~!!~!.~.. zel 
BERAB R Y • ! Kızılay Ulucami caddesi istiklal ilkokulu karşısında 
[01.Ll"R... 12749 2-15 Eski inan yazıhanesindeyeni açtığı muayenehanede her 

,. gün hastalarını kabnl eder. 12762 1 - 30 

~------------------------' 

~·DOKTOR~~~~ 

Mazhar Cemil Esen 
SİNİR HASTALIKlARI MOTEHASSISI 

Re,adbey mahalleıi Savatlı Bay Halil evi 

12678 30-2) 

. 
DERHAL KESER. 

12756 HER ECZAHAN[O[ BUlUNUR 

I 

Abone ve İlan 
Şartları 

TtiRKSöd 
Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 ,, 
Üç aylığı 300 ,, 

Aylık ta abone edilir. -lllnlar için idareye 
mUracaat etmelldlr. 

... ~ GAKn~lıl>lıW> r 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL OOVE .. 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD GÜÇLÜ 

Basıldıtı yer : TORKSôZO M•~ 


