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YARDIM PROJESi 

V AŞINGTON : 8 ( A. A . )

AY AN MECLlSl :l8 MUHA • 

LiF -RE.YE KARŞI 62 REYLE. 

DEMOKRASiLE.RE YARDIM KA

NUN PROJESlNIN GARB NI

SIF KÜRRF.SINDF..N YAPILA -

CAK HARB MALZE.ME.Sl SEV

KlY ATINDA AMERİKAN HARB 
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Halk Tipi kumaş 
• 
imalatına hazırlık 

dilfit yapılması düşüııüldü~ü sorul 
maktadır. 

Kı, tatilinden istifade ederek intihap daırelerını dola,an 

mebuılarımı :z: Ankara!._~:~~ 
..........,_~....._ ..................... ı ••••••••••••• 

lstanbul · 8 (Türksöı.ü muha· 
birinden) - Ticııref odası ndan 
teşekkül ve halka ucuz giyecek 
eşyası temin için ha1ırlıklar yapan 
komisyon, erkek ve kadın kumaş· 
lan hakkında kumaş fabrikatörle· 
rini bir toplantıya çağırmıştır. 

Bu sene kumaş fabrikalaıı, a7. 
çeşitli ve desenli yazlık ve bıılıar

lık kumaş yapacaklardır. Böylelik
le kumaşların maliyet fıyatının da
ha ucuz olacağı hesap edilmekte
dir . 

Yugoslavyada 
deklarasyon 
neşre dildi YUGOSlAVYANIN KARARI 

NEVZAD GÜVEN 

B
ulgarislanın işgalini takip eden 
gıinler ekseriya şiclcletli yt>r 
:.arsınlllurı tre fırtınalardan eıı· 

tıd lıcikinı olun siiküMt gibi kor
kulu t•e. esrarlı hir se. ~!lizlik için
ele geçiyor. /311 giinleriıı m~ıa_m
nıalı siikıineti içi11Je biiyük hadıse-

'd Jt .. he-lerirı lıazırla11ma/..la o ll5 U şup 

sızdiı, 

Alma11ya Bulgaristanın da cıi· 
rüm ortaklıtmı temin ederek lıarp 
tehlikesini lıenıiz lıarp lıarici olan 
Balkanlı milletlerin kapusuna ka
dar getirdi. Balkanlar yeniden 
{Barut fıçuı/ haline girdi. Ve Bul
gar Ü/anı işgal etmek suretiyle Al~ 
manya bu barut fıçısının fitilini 

<ıleşlemiş olclu. 
ltalyanm günahsız Yımanislana 

lıücunııı zalerı Balkanların bir ıı · 
cuna ateş vermişti. Yalnız Balkanlı 
milletlerin sullı arzusu ve müm· 
/..ün olcluRu kadar bu lıarbin dışında 
/..almak kararı ateşin diRer Balkan 
menıleketlerirıe yayılmasına mani 
olnıuşiu, Fakat şimdi onların da, 
kendi iradelerinin lıarici11de olan 
bir zcıruretle badireye karışmak· 
Üzere olduRıınu görüyoruz. Al~ıun~ 
ywıın Hulgarislanı işgalde s.ıyası 
ue askeri bir takım hedt>flerı ol· 
cluRıı mulıakkaktır. >'alnız bu he
def /erin lıun11isin i dahcı önce talıak-

h .. hil
kıık etiirmeye ça lışaccıfını e11uz 
nıiyoruz. 

Bulgaristan Balkanların orta· 
sı11dudır. Oraya yıRılan Alman or· 
<lusıınun gorbe de, cenuba da, şar· 
ka da ) ıirümesi muhiemeldir. 

Cenupta bulunan Yunanistan 
İstiklcil ue lıürriyelini müclaf aa 
için dalıa etme/ sıltilıa sarılmıştır. 

>'ukarıclan gelecek ikinci bir taar
ruza clcı göRüs gereceRi 'ile sonuna. 
kudur kendisini müda/ aa edeceRı 
şıi,,lwsizclir. 

Şcırkia bıılu11arı Tıirk iyt>ye ge
lince, onıırı kararını arlık bilf71i11en 
kalmamıştır. ll11d11tlarının emni~e
tine, milli haysiye.tine dokunabıle· 
eek en kıiçıik bir lıart>kel onun da 
si/<ilıa sarılmasıncı kafi 'gelecektir. 
Alman ielılikesi karşısında hattı 
lıureketi lıenüz mıiphemiyetini mu· 
lıuf aza eclen memle/..et Yugoslav
yadır. Yarınki lıcidi!ielerin anahta
rı bu memleketin vereceRi J..arara 
baR/ıdır. 

IJir müddettenberi A lmanya· 
111" >'ugoslauyayı tazyik ettiti ma
lıimdur. Alman diplomasisinin bu
gıin bı71ürı gayretini , malıim me· 
lodluriyle , bu memleketi de üçlü 
Pakta yamamaya sar/elliJi mu· 
lıakkuktır. Bulgarista11111 pakta il
tihak tte Alman kıta/arı tarafın· 
dun işgdinden sonra Yugoslavya 
biraz daha tecrid edilmiş , biraz 
daha tehlikeli ue nazik vaziyete 
daımüştür . 

Diger taraftan Yugoslavyanın 
111illi birl~J de lıarb 'Ve hırvat ay· 
rılıRından müteessirdir. Hunun için· 
dir ki, bu memleketin neye k arar 
Verece~ini kestirm ek şimdiden müm
kün cleailclir . }~ulnız unutmamalı· 
dır ki: bu millet hürriget ve istik- ı 
\Devamı ııahif e iki sütun alt ı 

., 

Hoıleıelô• iye 

-- AFRIKADA --. 

Adisababaya 
Oniki koldan 
yürünmekte 

ttabef Vaa.nperverlerl 
bUyUk faally•I gllaterlyer 

Haı hım : 8 (a. a ) - lngiliz 
Hava kııvvetl;rı ve Habeş Vatan· 
perveıleri 12 noktadan Adis -
Ababaya do tru ileri yürüyüşüne 
d evam ediyoı l a r. Kcren'de lngiliz 
ve hür F~ansız kuvvetle ri cenuba 
doğru ilerilemektcd irlc r. Orta Ha 
beşi standa ise Habeş ı. uvvetleri 
Burye'nin 13 kilometre şaı kında 
Makusayı geçmiş bulunuyorlar. 

Londra : 8 (a. a ) - Dün 
Avam Kamarasında Harbiye Na· 
2ırı Morison bütçenin arzı müna· 
sebetiyle beyanatla bulunmuştur. 

{)azı ı ü~(iııcü sayfada) 

iktisat V ekileti de, f abrikala· 
nn imalat programlannı anlamak 
üzere fahrikatörler arasında bir 
anket açınışlır. Bu anket fabrika· 
laıın ucuz kumaş yapmak için i· 
ma•at programlarında ne gibi ta-

Diğer lnraftan fabrikatörler, 
halk tipi kumaş dokumak üzere 
tedbirler almışlardır. Bu kumaşlar, 
mümkün olduğu kadar ucuz, yün
lü ve dayanıklı olacaktır. 

-----------------~ ~---------
H ÜK ÜM ET l N MÜHiM BiR KARAR/ 

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

T oros dağlarında 
··Elektrometalürji en

düstrisi kurulacak 
YENi ZENGiN DEMiR CEVHERi Y•TAKLARI BULUNDU 

BA~Y[KİlİMİZ R[İSlİ~İNO[ 
ldh•ll t taclrlerl dUn 
Ankarada toplandılar 

Ankara : 8 ( a . a . )- Btışve-
kilimi:ı. bugün idhalat tacirlerı) le 
t icaret ve'kiletinde ri) asctleri al· 
tında Tıcaret Vekilimiz de olduğu 
halde bir toplantı olmuş , görüş
melerde bulunmuşlardır. Or. Say
dam tacirlere kı) metli ciirektifler 
vermişler, dileklerini elin lem i~leı • 
<lir • Ticaret Vekili t acirlerimİ1:i 

şehir kulübünde ö~fo yemeğinde 
alıkoymuştur . 

SOVYETLERE YARDIM 
iŞiNDE AMERiKA 

Vaşington : 8 ( a. ft . ) - A . 
) an meclisi clemokrut Re) nos 'un 
Sovydler Birliğine her· türlü ) ar
dımı yasak cderı teklifini 35 re) e 
larşı 56 reyle reddetmiştir. 

Sivasın 80 kilometre cenu
bunda Kayserinin 120 kilometre 
kadar Şimali ~ark ısinde UlUll yay-

. lada teşekkül edere!.: Toroslarda 
konglomeratik kısımda 5800 ki
lometrede göksu) a kavuş.'lı a'k 
Seyhan nehrini teşkil eden ve To· 
ros sılsileleriııi aşat"ak Adtma o
vasına inen Zıımaııti SU) unun 
Hiciroelc:ktr:ik kuvvetinden çok mü· 
sa it şartlar ve kolay i tif ad eler· 
le Adana - Kayseri ara ırıda Ha
bib l.:öpr üsü ile Faraşa me\ ldiııde 
kurulacağmı evvelce ya7.dığımıx 
muazzam ele1'tril.: eneı ii antrali
rıin .> anıbaşında, ) craltı servetle· 
rımırnı 1.:ıymellendirilmesi ıçırı 
dünyanın en Bü) ük Metalürji en· 
düstrileriııdeıı birinin de kurula
cağı sevinçle hıtber alınmıştır. 
Hükünıet ı ıııilirı pu .>eni icar ariyle 
Tor:oslımla bu bü) ülc endü trirıin 
kurulacaf:ı haberi Adadalılara t·m· 
salsiı. evinçlcrdeıı birini daha 
du) uı muş olmaL:tJıdır. 

Hu usi islilıbaratımm' göre 
Toro clağlarırıııı şıınal etekleı in

(Gerisi ikinci sa) fadrv 

YUGOSLAVYA HÜKÜMETI 

iSTiKLAL VE TAMAMIN/ 

GÔZÔNÜNDE TUTACAK ---------
Yugoslavyanın üçlü pakta 
girmek niyeti yok . fak l 

yakında mihvere ve Sov
yetlere karşı ayrı ayn birer 
dostluk deklarasyonu un
zalaması kendisinden iste
necektir. 

YUGOSLAV TAVASSUTIYLE 
ALMANYANIN ELEMLERDEN 
SELANIKTE US TAL E B 1 

YUGOSLAVYA ŞİMAL KU
DUDUNf ASKI& YIGIYOR 

Belgrııd : 8 ( a . a . ·~- Yugos
lav hükümetiniıı devleti'il istıkli
Jini "e tamPmiyetıııi göz önünde 
tutacağı hakkında neşrettiği dclc
l"Bras.) on son 48 saat nırfında ar
tan diplomatik f altlİ) dl er fıaklcııı
da bir çok birbirine zıd Şa) ıala
rın dolaştıf:ı Yugoslav hüldimct 
merkezinde çok i.> i kaışılaıımış. 

tır . Bazı ammarelcre bakılıısa 
üçlü pakta girmeğ'e ııi; eti olma
.> an Yugo lavyacla bc:lki ) akında 
Mihvere ve Sov) etlere kaışı a,> rı 
ll) rı birer dostluk deklarns) onu 
imzalaması i tenecektir . 

Bu ııcl haberler arasında te
) id o lunma) an bir habere göre , 
Yugoslav,> B) a Yunaııistarıla ltal) a 

(Grisi üçüncıü R) fada ) 

Türkiye - isveç arası ticaret 
konuşmalarına başlandı 

Türkiye fudbol birincilik müsaba-
YENi ANLAŞMANIN BU HAFTA iÇiNDE iMZA 

EDILECEGI T AHMIN OLUNUYOR 

Ankara : 8 ( TUrkeözU muhabirinden ) - TUrk - lsveç 
ticaret anıa,maa1nın mUddetl Şubat sonunda bltml• ve ye· 
nl bir anıa,ma yapılması için iki farat areaında Ankara· 
da mUzakerelere ba,ıanmıftır . TUrk . leveç ticareti bll· 
h•••a •on zamanlarda çok lnkl•al etmlftlr • Yeni anla•
man1n bir hafta zart1nda hazırlanacaOı Umlt edilmekte· 
dlr. 

kalan Adanada yapılacak 
TÜRKiYE SERBEST GÜREŞ BIRlNC lı.1C1DE ADANA DA y APJI.IYOR 

BEDEN TERBİYESİ GENEl OiREKTÖRlOGO ZAT iSlERI 
MÜDÜRÜ HAZIRllKlAR i~iN ~EHRiMIZE GEUYOR 

1 

Türkiye fudbol birinciliğinin 
Ad anada bü.) ük organizas) onunu 

--1 Ankara Radyo Gazetesi! ---
,yapmak Ü7.ere Beden Terbi.> esi 
Genel Direktörlüğünün Zat işleri 
Müdürü Bay Saim Se) meııer'in 
pek )'akında ~ehrimiıe gelecc~i 
bildirilmektediı . 

Türkiye fudbal birinciliklerine 
bütü.n .bölgeler fudbol şampi) on
ları ıştıı ak edecek ve müsabaka. 
lar on gün sürecektir. 

Balkaıılnr , guııun eıı mühim 
ınevzuudur. Bir taraftarı Alman
) anın Bulgari tanı işgali devam 
ederken , Yugo:ıla\) a meseksi'de 
mühim bir mesele oldu . Bazı ka.> -
naklara göre lııgilizlerin .> ugoslav-

ada bazı tertipleri vardır. fakat 
) 1. • 
buna ne ııerece) c lladar ınıtn-
malı? Bilinemez. 
Yugoslavyada bım kn) naşmalar 
oldu~u haber verili) or, Yugoslav 

halefrtliderleri bir b eyanname 
mu · · ' klAI neşrederek, memleketın ısıı . ve 
t amamiyetinin muhafaıaıını ııto-

YUGOSlAVYADA IAZI 

KAYNA~MA HAREKATI 
Yu6o•lav muhalef.t 

haberl•ri b•yanname•i 

Almanye 8rltanyey• 
•aldn:maıa hazırlanıyor 

miştir. 

Prens Paul'un gly~ııi G enç kral 
önümibdeld e} lül de on ııcki:t ya· 

Şına gircl·e~iııdcn Yugoslavyayı 
tamami) le ona taslim etmektir. 
ve bıttabi Paul'üıı o ıamıuı naib
li~i de son bulacaktır. 

Bulgarislana gelince: bu mem
leket işgal hareketi içinde -sefer· 
berli~ini ) apmış· gibidir. 18 - 60 
) aşındaki Bulgarlar ha1.1rlık emri· 
ııi almıştır. 

Gelen haberlerden anlaşıldıgı
na göre-:, Almanlar daimi bir ça
lışma ile meşgul ve bü.> ük Britan
ya adasına saldırmak ga) esi pe
şindedir. Diğer t araftan A lmanlar 
akdenizde de b ir hikinı İ) et elde 
etmite Çalıımaktadır. 

Beden Terbi.> e i Genel Direk· 
törlüğü ile Beden Terbiyesi Sey 
han bölge i Başkanı Se) han Va
lisi Bay Faik O tün'ün dün muh
telif telefon ve telgraf muhabe
releri ) apara!.: Turki) c fudbol 
hirinciliğirıin de Adana Stadyo
munda yapılmasında mutabık ka
lındıiını memnuniyetle haber al
dık • 

15 Ni an 1941 tarihinde Tür· 
ki) e f ud bol birinciliklerine baş
lanaca\.: ve bunu müteakib Tür
Jki) e serbest güreş birincilikleri 
c.l~ Adnnada yapılacaktır • 

Fuclbol ve güreş gibi iki mü
hiqı ve çok rağbet gorcıı Sporun 
Türkij e birinciliklerinin Aclan ada 
yapılmasını temin etmiş olan Be-
den Terbiyesi Genci Direktörlüiü 
ile bölgcmiı. idarecilerini candan 
tebrik eder ve Sporcularımız• 
bqarılar dilcriı 

1 



I HÜKÜMET}M}Z}N MÜHiM 
EIR KARARI 

(Birinci sayfadan artan) 
dt, Yalı} alıdttn Fanışa) a L.adaı 

inıti<lad eden ıeniı sahada ve Za
maııti suyunun enerji bakımından 
rıı müsait kısmının mecrası bo-

i HAB 
Değirmencinin 

Karısı 

yunca zengin demir cevheri ya
takları bulunmuştur. Divrik demir 
yatakları da bu nııntakaya en y~
kırı deııı iryol istasyonuna '400 ki -
lometredir. 

Anl.:ara civarında Keskin 'de 
Hüst>yin bey obası ıtclıııı taşı} an 
yerele ve yine bu mınlakaya 350 
kilometrede ele molibdenit yatak
ları vardır. Ergani bııkırı ve gole
man kromitleri tevciz t'dilir me
safelerdedir. 

Türk Deniz 
Komisyonu 

Münakalat Vekaleti bu İ•im al
hnda yeni bir tef lcilat kuruyor 

Sdc:ı lıeıli~ in ilı.ind ı1enesir.in 
sonlarına doğruy<lu. Hacı Süley
mıuı ve üç arkadaşı Çanakkale 
boga;ı:ıııdan Ga1.Ze ctphuinc »evk 
edilirken Adana istuyor.unda 
trenden atl:syıp firar etmişler, ilk 
hamlede solu~u Sarıçam ormarı

lımncla almışlardı. Sılahlarmı bir
likte götürmemişlerdi. Silihlı gez
nıt:k nazarı dikkati celbederrli. 
Bir clda naıulsa şe) tana uymuş

lardı. Şimdi arlık geri dt: döne
mi) orlardı. Divanıhaıp eline, ge
çen askt:r firarisini derhal utırı

yor veya kurşuna dizdiriyor<lu. 
Onları en çok üzen şey aç ve si
garasız kalmaktı. Bunun için dai
ma insanlarla teması muhaf aıa 
etmek mecburiyetinde idiler. 

Kış geliyordu. Kış geldikçe de 
oralardan insan aya~ı yavaş ya
vaş kesiliyordu. Sarıçamın, Ada
na ile Kozanı birleştiren kırmızı 

tozlu toprısk şosası bir çamur 
deryası halini almıştı. At, araba 
işlemiyordu. Naldiyat ancak teka
lifi harbiye harici bırakılmış de
velerle yapılıyordu. 

Zaman oluyor, günlerce iıısan 

yüzü görmüyor, yiyecek bulama. 
yorlanh. Kö,vtere yaklaşmak işle

rine gelmezdi. Köylü, kaçaldım 

hükumete haber vermek için jan
carmanın tazyild altında idi. 

* * • 
On gün<lür mütemadiyen ya~-

mur yagıyordu. Deve katarları da 
geçmez olmuştu. Düşündüler, ta
şındılar, aç kalmamak için, bü
) ük şehir olması dola} ısiyle Ada
nanın ) akınlarına inmeA i daha 
muvafık buldular. Bu it tehlike
liydi amma, çaresizli~ lı:acıunnda 
idiler. 

Jandarma) a rastlarlarsa hc:"ptti 
birden yakayı ele vermesinler di. 
ye dört arkadaş ellişer metre ara 
ile avcı kolu nizamında batıya 

do~ru ) ürümeie batladılar. Kı
lıııçlının üstünden şimale vurup 
Müçteba efendi çiftliginde ııiyah 

ekmek ve ayranla karııılarını do
yurduktan sonra Gübeyi solda 
bırakarak bir çok dere tepe aştı
lar ve bekçiyi tüphelendirmemek 
için teker teker Talık gemisini 
geçtikten sonra da dere içlerirı

den, tepe koyaklarından yürüye
rek Çalıt'a indiler. 

Buralar fazlaca ayakaltı idi. 
Çakılın obir geçesinde yüksekçe 
bir murt çaJtlaaı vardı. Da~ sel
leri henüz gelmediği için Çakıt 

ı,uyu kabarmamıştı. Bacaklarını 

çemreyerek çayı geçtiler ve o aün 
akşama kadar murtlukta gizlen
diler. 

Açlıktan bitabtılar. Tütünleti, 
cığara kiğıtları ~almamıştı. Başka 
firariler gibi tş1'ıyalık yapmak; 
yol, bel çevirmek istidadında de
ğ'ildilcr. 

ileride bir de~irmcn olduıt~nu 
biliyorlardı. Batmak üzere olan 
güneş kartı mtlardaki bodur sehl 
çamlarının tepelerini kızıla bo
yarken d~irmene indiler. 

De~irmeııci eski bir adamdı. 

Gelenlerin hal ve tavurlarından 

a»kt r kaçaQ'ı olduklarını anladı, / 
fakat şerleri bulaşmaımı diye aü
ler yüz gösterdi : 

- Safa geldiniz arL:adaflar, 
buyurun! eledi. .. 

-Yor~unuz ve acız emmi dedi 
ler. On gündüı dam altı aörmcdik. 
Bize bir yer göster de rahat ede
lim ve: bir parça kuru ckmeıtin 
varsa, ver de kursaıtımıza birer 
lokma yiyecek girsin 1. .. 

- Ev ileride, Kqoba yolu
ııun çatındadır. Buaün salı paza
rı olduğu için çok müıteri geldi. 
Ben gece yarısından evvel bura
dan ayrılamam. Haydi sizi eve 
götüre) im de rahat edin, karnını
ıı eh>) urun . Ben döner aelirim 

aonra ... 
• • • 

Degirmenci misafirlerini evine 
bıraktıktan sonra işinin başıııa 

döndü. De~irmt'nciııin karısı mi
safirlere halis tere yağıyla lezzetli 
bir bulgur pilavı yaptı. Y ıuııııa 
da yoQurt özedi. 

Hucı Süleyman gözünün ucuy
la kadını süıüyordu, 

Fadime kendilerine hizmet için 
gelip gittikçe Hacının gözü ka
dının dolgun ııaıtrısiyle dik göğ"
ııüne takılıyor, gergin adeleli ve 
biçimli çıplak bacaklarını seyret
mekle z.aikasından ziyade· sinirle· 

ı inin iştihasını tatmin ediyordu. 
Aylardanberi kadın yüzüne has
retti. içini aylardanberi yakan ar
zunun, :ıtiyalın şiddetini şimdi 

daha kuvvetle hissediyordu. 

* * * Yemekler yenmiş, 1'ahvelt'r 
i;ilmiş, gece epeyce ilerlemişti. 

Y cdc:k yorğanları bir tane ol
duA-u için Fadime misafirlerinin 
vataldarını btr araya serdi. F.rken

.ce yataklarına girdiler ve yorgun
ıuaun tesiriyle derhal uykuya 
geçtiler. Yalnız Hacı Süleymanın 

aöıterine uyku girmiyordu. Uyu
ya bilmesi için kafasındaki şeytanın 
çıkması lizımdı. Aklı, fikri h~p 

Fıtdimede idi. 
Başını yorgandan çıkarıp d

rafı dinledi. Tahta bölmeııiıı ar
kuanda yatan Fadime de uyku} a 
ileçmişti. Bunu, nefes alıp verişi
nin st:siııdeıı anlamı~tı. 

Yapacagı jşi aklına koymuştu. 

Şunılaıı bu çılı:ar, bundan şu çı

kar diye uzun uzadıya mülAhaza
ya lüzum görmedi. 

- lp kırıldı~ı yerde !.:alır 1 
debi ve arkadaı'arını uyandıı ma
mağa itina ederek yavaşca yor
gıtnın altından sıyrılıp çıktı. 

Uzakta bir ishak kuşu kt'sık 
k:sik ölüyor ve hafif bir ıüı.gar 

ormanlardan çam lıtrın iniltisini 
getiriyordu. 

Hacı Süleyman, cümle kapısı · 
nın sol tarafındaki rafta ölü gözü 
gibi yanan ve bölmenin il..i tara
fını ışıtan şırlık kandilini söndür
dükten sonra ayaklarının ucuna 
basa basa kadının yata~ına gitti. 

Kadın uykunun en tatlı kıva
mında idi. Koynuna gireni kocası 
zannetti ve tam bir nikahlı mu
tavaatiyle Hacı Süte} manın aylar
ca yanıp tutuşan arzusuna rim 
oldu. 

• • • 
Yarım saat sonra Hacı Süley-

man, yine arkadatlarına hissettir
meden yorganın altına girmit bu
lunuyordu. Çok geçmeden değir
menci de geldi. Müfterinin so
nunu almış, dcgirmenin şakşaka

ııını ba~lamıştı. 
Değirmenci yatağa girip el~ 

kadınla oynqmak istedi~i zartJaıı 

Fa<limc : 
- insaf d ht-rif , daha temin 

koynumdan çıktın. Bırak da uyu-

Zamanti suyunun Hidroelek· 
trik kuvvetinden istifade edilerek 
burada Adana ve Kayst'riııin e
ııerji ihtiyaçları ıçın muazzam 
bir santral kurulurken, bu ıerıgirı ve 
mühim madenlerimizin lıymetlendi
rilmesi için de bu mıntakada 

Elt!ktı ometalürji ve Elektroşimi 

endüstrisinin tesis edilmesi hüku 
metimiıce kararlaştırılmıştır. Bu 
suretle meydana gelecek olan 
elektrik fırınlarımızda cfrmir cev
herlerimiıin eritilmesi usuli ile 
demir ve çeli" ile feromolibden, 
ferokrom, feromanganez, ferosilis, 
kalsyom, karbit, aluminyom, mağ
nezyom ve elektrnlitık bakır imal 
erlebilecegiz. 

Türk sar:ıayiine ve Türk iktisa
cliyatına yeni inkişaf devreleri 
açarak Türk madenciliğini } ühek 
merttbelere çıkaracak olan bu 
tndüstrinin tt:knik ve ekonomik 
bakımlardan tesis şartları alikadar 
makamlarca tetkik edilmektedir. 
Eu endüstri, Kayseri • Ulukıtla 

dt'mir)"oluna 30 - 40 kilometre 
mesafede bulunan Develi'nin ce
nubunda Yahyalı ovasında ku
rulacaı.tır. Burası Anadolunuıı 

merkezi bir yer: olmakla berabtr 
her tarafiyle demir yolu iltisakı 

vurdır. Buraya ibtidai malzeme 

yum biraz 1 Deyince de~irmtnci 

başına geleni anladı . Bu namus-
1'Uı.luğu dört misafirden biri ) a p
mıştı. Hiç st"sini çıkarmadı. Doğ
ruca misafirlerin yattığı yere git
ti v~ tt-ker teker kalbleriııi din
lemeğe başladı. Hangisinin kalbi 
heyecanla çarpıyorsa namusuna 
tecavüz eden de muhakkak o 
olacaktı. 

Hacı Süleyman kendisini Ça
k.al uykusuna vuı-Ou. Up uıun ve 
ölü gibi yatıyordu. Nde!i alrua~a 

çalışıyordu amma kalhirıin şiddetle 
atmasına mani olamıyordu . Bila
.kis daha fa1Ja heyecana kapıl

mıştı. 

Değirmenci Hacı Süleymanın 

lalbini dinledikten sonra, harıgiaıi 

oldu~unu şaşırmamak için ayak 
kabısırıın tekini çıkarıp üııtürıe 

l..oydu ve : 
- Namus düşmanı alçak .... 

Ben şimdi sana gösteririm diye 
mırıldanarak dıprı çıktı. 

Herif ya odun , ya bıçak ge
tirecekti. Hacı Süleyman vaziye
tin tehlikeli oldu~ou anlamıştı . 
Üzerindeki ayakkabı tekini hemen 
yanındaki arkadaşının üstüne l..oy
du ve sağına dönerelı:: de{in bir 
uykuda imiş gibi hareketsiz hldı. 

De~irmenci , eli"fle kalın bir 
sopa ile dönmüştü . Üzerine ye
menisinin tekini k,>ydu~u adama: 

- Ya Allah ..... Deyip ele bir 
tane kapatırsa , Hacı Süleym-.ım 
arkadaşı uyku ıcmeai yerindea 
birdc.-nbirc sıçradı . Dcfirmenci 
kafa, göz dt'miyor , sopasını mü
temadiyen indiriyordu. Adam ne-

Ankara : 8 (Türksözü muha· 
biıinden) - Deniz nakil vasıtala· 
rından azami derecede istifade 
için hazırlanan kararnamtye g-örc 
bu işleri "Deniz komisyonu,, adı 
verilen bir ttşekkül idare rdtcektir. 
Münakallt Vekili tarafından komis
yona bir reis stçilecektir. Komis· 
yon lstanbul liman reisliQ"i binasın 
da vazife görec.-ktir. 

Türk armatörler birlitinc gir
memiş olanlar~ da k~ rarnamenin 
nrşri tarihinden 15 gün sona a 
mezkur birliQ'c dahil olacaklardır. 

Deniz nakil vasıtalarının mem
leket dahilinde yapacakları nakli
yat için ödc.ecek olan ücretler 
tcsbit cdi miştir. 

Türk limanları ile ecnebi li· 
manlar aras'9da sefer yapmıya 
tahsis eUiti gemilere yapacakları 

nakliyattan alaçakları ücretler te-
b t edilen ücretlerden hariç tutu
lacaktır. Sarnıçlı gemiler, huı;usf 

m.,hiyctlcri itibariyle narktan ha
çr bırakılmıılardır. ------
kaynakları da uzak delildir. Mah-
reçler de yakındır. Merıin limanı 
300 kilometrede, Karabük Sana
yii 625 1dlometrcdc ve Kınkkale 
sanayi merkezi de 350 kilomct
redQdir. 

Nafıa VekA1eti Elektrik Jılrri 
E.tüt idaresi ve bu endüstri ile a
likadar malamlar su l..uvvetiniıı 

ve madentelimizin kıymctlendi
rilmeleri'için etütlerini ilerletmek
te ve daimi temas halinde bulun
tmakadırlar. 

ye u~radıQını bilmedi : 
- iki katılı:: bulgur pilavı ye

~irdin, yapacatın bumuydu ? Di
ye feryad ediyordu. 

Hacı Süleyman yavaıça dışarı 

.!lıvışmıştı. Kaınkları yırtılacak gibi 
gülüyor, elleıiyle b<>Qürlerini baa
tırıyordu . 

DcQirmenci iudurmuş gibiydi , 
sopasını rast iclene sallıyordu. 

Gürültü uyuyanları da uyandır
mıştı. Şaşkın bir halde idiler. Ne 
olduQunu anlayamadılar . Üıcrle
rindc silih yoktu . Olsa da gü
rültü çıkarmak işlerine ıclmezdi . 
Akibet hepııi çarei ha1A11 firarda 
buldular . 

Dört arkadaş derenin başında 
birltşmitlerdi . Kaşobaya dotru 
ıilr'atle ileriledilcr . 

SabPh ayazı baılamıştı . )sın
mak için çalı _çirpi toplayıp bir 
kaya duldasında ateş yaktılar . 

Üç arkadqın şaşkınlıkları hila 
geçmemitti . Dctirmcncinin bu 
harelı::etine bir dürlü manl vere
miyorlardı. Sopa yiyenin bir gÖ7.Ü 
mosmor olmuştu ve alnından kan 
sızıyordu . 

Hacı Süleymanın kendini tu
tamıyarak araııra gayri ihtiyari 
gülümseyişi ~lcrine çarptı. 

- Ulan sende bir iş var de
diler... Muhakkak bir halt ettin J.. 

Hacı Sül~ymjtn macerayı an
latmaya mccbV kaldı. Dayak yi
yene hitabederek : 

- Eh . . . Ne yapalım <>tlum 
itin tadını ben çıkardım • Fakat 
ıapartasını yemek sana ııa.ib ol
du dedi . 

DUVDUKLARIMIZ 

Çinde vergi ve piliç -su aygm adam 
Çinde halk fakirlik } üz ünden vergilerini öde

yememektedir. Bunun için hükumet, fakir halkı, 

vergi mulı::abilinde çalıştırma~ı düşünmüttür. Bu 

itibarla her sene başında her fakire bakılması için 

bir cılıı piliç veriyormuş . Sene sonunda, semiz

lettirilen ve büyüyerek tavuk olan piliçler fakirler

den toplanarak Amcrikaya satılıyormuş . Bu suret· 
le piliç beslemekle fakirler, Çinde hükumete vcrai
ıini 6nemit oluyorlarmıı. 

Uzun ıamandanberi Portekiz.in mcrkeıi Lizbonda 
otuı an Silvio Moti isminde bir ltalyan, tutuldutu 
garip hastalık netirerinde günde otuz. litre ıu içi
yormuş. Hastalık şöyle başlamıf; bir gün Moti kı· 
zartılmış sucuk yemiş ve susayınca ıu içmiş. Fa
kat susuıluğ'u devam ederek iki saat içerisinde 5 
litre su içmiş. Ertesi gün 30 litre içmiş. Her ıün 
otuzar litre su içmete devam cttiti halde bir tür
lü ıuya bnamıyormuş. Buna ratmen ıu tulumba
ıına dönen midesine bir ICY olmuyormuı. 

Bölgeler arası 
kır koşuları 

KOŞULAR EUGÜN HATAYDA 

··---------··-·· 
f lLTHI flYA Ti l 
* 00ŞM0YOR : i l•tanbul: 8 (TUrk•ll- l 

i 
zU muhehlrlnd•n) - Altın t 
flyatl•rı yUkaekllllnl mu· t 
h•f•z• etmektedir. DUn t 
de bir altınm fiyatı 23.80$ 

• llr• idi. $ 
} . '"·-··----··--··--· 

B. KASIM GliLEK 

Bir müddettenberi yabancı mem
leketlerde seyahatte bulunan Bi
lecik Meb'usu ve hemşerimiı. B. 
Ka:Um Gülek dünlü elspresle 
tehrimizc avdet etmiştir . 

Umumi i.tirahati 
•elbeden aerho' 

Serhotluk saikasiyle Turan 
Barda istirahatı umumiycyi bozan 
ve etrafa küfürler ·savuran Tah'r 
otlJ Mehmcd Huşyar ikinci sulh 
ceza mahkemesince 10 gün hapse 
mahkum edilmiştir. 

Emniyeti aullatlmal eden 
adamın muhakcme•I 

Emniyeti suiistimalden suçlu 
Çınarlı mahallesinden Mchmcd oQ-· 
lu Mustafa Karabaş'ın altı ay müd
detle hapsitie dair ikinci asliye 
ceza mahkeınesi rtisi Bay Tevfik 
Ôzdöl tarahndan tlrilen mahku
miyet kararı temyiz hcy'eıi umu
miyesince tasdik edilmiştir. 

Bir rakı kaçakçısı 
altı ay~ mahkOm 

DikoQ-lu köyünden Abtulkerim 
Ôzşimşek hakkanda rakı kaçakçı
lıtından altı ay hapsine ait ikinci 
asliye ceza mahkemesin tarafından 
evvelce vrrilmiş olan karar temyiz 
mahkemesince tasdik edilerek 
mahkumiyet kararı kesbi kat'iyr:t 
eylemiştir . 

9.3.1941 PAZAR 

9.00 Proıram ve memleket saat 
ayan 

9.03 Ajans haberleri 
9. 18 Müzik : Hafif parçalar (Pi.) 
9.45/ 

10 00 Ev kadını - Yemek listesi 

12.30 Program, ve memleket saat 
ayarı 

1 '2 l3 Müzik : Neşeli fasıllar 
12.50 Ajans haberleri 

13.05 Müzik : Ntşeli fasıl proi 
ramının devamı 

13.25/ 
14.30 Müzik : Radyo salon or

kestrası 

18.00 Program, ve memleket saat 
ayan 

18.03 Müzik : Radyo caz orkest 
rası 

18.50 Müzik : Peşrevler, saz se

maileri ve şarkıh oyun 
havalan 

19.30 Memleket saat ayarı, v~ 

ajans haberleri. 

19.45 Müıik : Eski k&aıthancde 

yarım saat 

20. ıs Handcl ve Debussy . So-
natlar 

20.45 Müzik : Solist okuyucular 
21.15 Konuşma 

21.30 :f emıil 
22.30 Memleket saat ayarı, ajans 

haberleri, Spor servisi 
22.50 Müzik : Dans 

Antakya: 8 (rürksöı.Ü 
rinden) - İçel, Seyhıllt 
Gaziankp ve Maraş böl 
bıilgemizden seçilen dÖ 
lik atlet ekipleri arasın 

günü şehrimiıde bü} ük bil' 
şusu ) apıtacnğını e\ ve1r6 
vermiştim. 

Komşu bölgelerden 
olan atletletler cumarte 
şehrimizde bulunacaklar 
kenderunda Bölge atleti 
tarafından karşılanacakl• 

Koşu, lskenderuıı -
asfalt ıosası üzerinde ve 
ya istikametinde yapıl 
6000 metre olarak Beledi 
danında sona erecektir. 

Bölgemi ı.de ilk defa 
yapılmakta olan bu bÜY 
nun idaresi böl~emiı 

ajanlı~ına bırakılmıştır. 

filelerin her bakımdan 
tarı hususunda icab «!dtD 
hazırlıklar ikmal editmıştit 

YUGOSlAVYANIN l 
( Birinci sayfadan a 

lcili için çok büyük f eJı 
yapmış. çok bol kan dı 
Avrupanın en iyi döfiil611 

tin ordularından birisine 
Üçlı1 pakta iltihakın , . ' o/dutunu biraz daha i!I 

bilmek için gözlerinin .. , 
mangadan sonra yeni /Jif 
daha koıınwşJur. 

Bulgarislanın işgaı" 
Belgraddan gelen haberli~ 
lavyanın kolagca Mihcer 
f ına atı/mı.qacalını ifade 
higeUedir. } irmi sekiz 
/ah altına çaf ırılması • 
rın şefi olan 8. Maçekin 
gireceti haberi manidaf 
dir. 

Elhasıl Bulgarislall 
kgrşısında Yutos/af.lyada 
reabiyon göze çarpmakl 
reaksi.l/onun derecesi ne 
Bunu yakın bir zamanJ~ 
cef iz. Mulıakkak olan bil 
sa, Yugoslavganın vere 
rın Balkanların mukaJJI 
rinde çok 

Pamuk 

CiNSi 

Koza 
-Ma .. Parlağı 
Ma. Temiz(•----

kapımalı..._ 
Y~ Pamuğu 
Klcvland J 
Susam 

°'K:-Büfda'J 
-Butday T::.;...o -.:. ,:__--

,. Yerli 
Arpa-

YÜlaf--

B / J / 1941 
Kambiyo ve 

it Bankasından alı 
Um -- - -

ayıımark 

Franlı:: (Fransız)-
•-:~-:-:------

Sterlin (İngiliz) 
..-.::,-,---- -

Dolar (Amerika) 
1-:::--.-....... -,..-..,.~ 
Frın (iıviçre) 

-

23.251 
23.30 

!:'nki proıram ve kapa- '==;;;;;11;.;iiiii; 



9 mart 1941 

~ DlSA BABAYA ON /Ki 
OLDAN YÜRÜNMEKTE 

l 
<Birinci ı.ıyfodan artan) 

1, gı İt uı dus mt.tı ı 11rılıı hıtrı: 
a duludur. Hunun ilk k 1!>1111 

varfakiyc:tsi\likle g.:çmiş ise de 
inci kısmı parlak zaferlerlı: do-
dur. 

1 Fransada ordunun yüzde sck
nini ıceri çekıneke muvaffak ol
ık . General Cordun telgrafları· 
n neşri Fransadaki harekatı ay
nlatacaktır. 

Ordularımız Orta şarkta Vcy· 
oJ lan .idaresinde bütün haı ~ ~a~-

8Ul6AR MECliSi:. Of 
Popof ve harbiye 
nazırının beyanatı 

Sofya : 8 ( a. a. ) - Bulgar 
hariciye nazırı Popof , Parlamen
toda Bulx ariıtaıım üçlü pakta il
tihakına müteallik hadiseleri an· 
tatmıştır. 

0

Harbiye nazırı General 
Deskalof Bulgar ordu~unun vaıi
veti halı.kında izahat vermiştir . 
Bu izahat ittifakla tasvib edilmiş
tir . 

AMERİKA CÜMHURR[İSİ 
RUZVEl TİN BEYAN ATI 
Vaşington : 8 (a. a.)-Roose· 

velt gazeteciler konferansında ver· 
diği beyanatta, yardım kanununun 
kabulünde bu taahhürün, daha ile
ride zarın çekileceğini, bu gün
kü taahhürlerin tesirinin Şubat ve 
Mart ayında deA-il, teslimat üze
rinde görü~ülecC'ğini söylemiştir. 

mesıyle mücehhez 150 bır kışı

nı halyan ordusunu esir ve tah
rı. >ini ikmal etmiştir. Bu herekat 
ıgc Şarki Af rikadaki bütün hare• 
dt ıtta kaybımız 30 Teşrinsaniden 
ıı ıbata kadar 438 ölü, 124S yara· 

ar~ ve 82 kayıb olmak üzere 1774 
t ııdir. 

HAlKEYi REİSliGiNOEN: 
(Seçim) 

Kahire : 8 (a. a.) - Üç haf
g içinde İtalyan Somalisinde zap· 

Evelce yapılan ilan mucibince Kütüphane ve yayın, Müze. 

köycülük komitelerinin intihabı ekseriyet olmadığından 13131941 
tarihine tehir edilmiş olmakla aşağıda yazılı gün ve saatlarda 

alakadar arkadaşların Halkevine teşrifleri rica olunur. 

~ı dilen ara1i lngili1 adalarının me
hasındadı•. 48 bin kilometre 
urabbaı yer işgal ve 21 bin e
• elde edilmiştir. Komite ismi Tarih Saat 

Kütüphane ve yayın 13 31941 17,30 A 

~JCOSLA VYADA DEKRA· 
8
" RAS YON NEŞREDiLDi 

ı}t 

Müze. tarih 13131941 18.30 
Köycülük 13/3/941 19,30 

8-9 12786 
(Birinci 8) fadan artan) 

a ıncla mutavas ıt rolünü oyna
ilı ası tel..lif !'dileceği ~öylerımeL
şt dir. Başkaca öylcndiğine göre, 

j!S imanların ileri sürdü~ü şartlar 
isi asında İtalyanın arazi taleble-
11 ıden vazg~çm ı.i, fakat Alman
İf· ya S;tanikte ve patosta üsler 

Maarif müdürlüğünden 
Cinsi 

Ekmek 
Kilo 

7500 
Muhammen bedeli 

15.5 
Fiyatı 

88 lira 

Ad,na K11. Liıesi Panı;iyonunun 1940-1941 den yılında 2eri 
kalan üç aylık ekmek ihtiyacı 5-3-1941 tarihinden itibaren 20 iÜn 
müddetle dört defa eksiltmeye konmu~tur. erım e i mevcud<lur. 

ıl Manevra için ilah nltıııa alınan 
ıırıgoslav askerleri Şimal<lc tahaş
" t etmektedir. Bunların mikdarı 

lhale'i Seyhan Maarif Müdürlüiünde 25-3- 1941 aalı günü aat 
14 te t~lanacak olan komiı;yoıı huzurunda yapılacaktır. 

Talipıerin 2490 Sft) ılı kanun mucibince ve:saik ve teminatlar ile 
birlikte mua) yen gün ve !>&atte lwmi!>yona müracaattan il An •lunur. B uhtemcl olaraL.: ynrım milyonu 

ı · \'memeltedir. 

--·~------~-------
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İLAN 

Cebelibereket • 

memurluğundan ıcra 1 
1 . 
941-371 

TapıJnun 
o. Tarihi Cinai Mevkii Döııünıü H. M. M. Köyü Hududu 

7 

T. Sani Tırla Tatar 12 1028 Tcvfikiyc Hamza ve üç tarafı su 
932 keli si 

T. Evvel TarJapın 80 ı ·ı 1028 .. Gün do~usu Halil tarlHı iken 
" 

~3-t hiı , ~ti- Basri, ıün batısı Ali tarlası 

barilc 7 kıblesi tarik, poyrazı Ali tarla-
hip esi sı iken Baari 

K. Sani Tarla Taşlı 'l:> 'l 31J75 
" 

Yusuf ve Ômer ve Cabbak 
9!S3 Hüyük tarlalarile tarik 

K. Sani Torla Tatar 10 9190 • 
" 

Şırkan tarik şinıalen sahibi 
933 tamım keli m~lk Ali iarben su ccnuben 

Cabbak tarlası 

Nisan Tarla Keli 1028 
" Gündoiusu Cabbak a-ün batısı 

935 Ali iken sahibi mülk poyrazı 

tarik kıblesi Ali iken Fettah 
zade Ahmet verese · i 

K. Sani Tarlanın Ta4lı 2 7570 .. Şarkan tarik iarben Deli Meh-
936 <t de bir Hüyük met iken Hacı Ali tarlası şi-

hissesi malen Mehmet tarlası ve hane 
cenuben tarik 

Alacaklı : Tarsusta mukım eski Adana saylavı ()mer Biçer vekili dava vekili Hakkı Ege 
Borçlu : Eski Cebeli Bereket saylavı Hasan Basri Demir 
Açık arttırma ile paıaya çevrilen gayri ıne~kulün ne olduku : Tarla . . 
Gayri tl\Cnkulün bulunduğu mevki mahallcsı sokağı numaruı : Cebelıberekct Tevfıkıye köyü 
Ta~ d r olunan kıymet : Beher hektarı (220) .lira , . 
Artırmanın yapılacajı yer, gün saat : Cebelıbereket icrası 31/3/9~ l l azartesı saat 9 dan 12 ye kadar 
lkirci artırma . t('/4f941 Perşenbe saat 9 d. n 12 ye kadar Cebelıbercket icrasında 
1 ~ işbu gay.ri menkulün artırma şartn.ame.si t 0~3/94 ~ ~a.rihinden itibaren 941/371. ile Cebeli.be ret 

1 daırcsinin muayyen numarasında herke n g-öre bılmesı ıçın 941/371 dosya numarasıylc memurıyeti
tc müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak etmek için yuk~ıda yaıılı kıymeti 7,5 nisbetinde pey veya rnillı bir han
dan teminat mektubu tevdi edilecek tir. ( 1 :?4) 

3 - lpot k h.b. 1 ki 1 1 kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve· e sa ı ı a aca ı ar a . -
ter alakad 1 . .f k h k ya satış iıtiyenın alacafına ruchanı ar arın ve ırtı a a • 
sahiplerinin gayri menkul üze· olan dikir alacaklılar bulunupta 
ıdeki haklarını hususiyle faiz ve bedel bunların o gayri menkul ile 
lSrafa dair olan iddialarını işbu temin edilmiş alacaklarının mecmu· 

ı~ n tarihinden itibaren yirmi gün undan fazla ya çıkmazsa en ço~ 
"de evrakı müsbiteleriyle birlik· artıranın taahhüdü baki kalmak u 

verilen mühlet içinde parayı ver
me~~e ihale kararı fcsholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifle bulunan kimse arzetmiş oldu
gu bedelle almaka razı olursa ona 
razı olmaz, veya bulunmaz.sa he
men 15 gün müddetle artırmaya 
çıkarılıp en çok artırana ihale e· 
dilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşdcn 

dlllcrnuriyetimize bildirmeleri ica- zere artırma on a-ün daha~ ~emdit 
ıt· Aksi halde haklan Tapu ve on 4 94lper~embe ırunu ay-
lnıyıe sabit oldukça satış bede· ni saatte ~a~ılac~k artırmada ~e· 

Paylaşmasından hariç kalırlar. deli satıı ıstıyenın alacağına ruc· 4 
:-- Gösterilen günde artırma- hani olan diğer a~acaklı.lar~n o 

ıştırik d · k ı ·1e temın edılmış a-
1111. e enler artırma tartna- gayıı men u ı 
it 

1 okumuş ve lüzumlu mahi· Jaca~ları mecmuundan fazlaya ~ık· 
ı alınış ve bunlara temamenka· mak şartiylc, en çok artırana ıh~-

etıtf ş ad 't·b 1 1 le edilir. Böyle bir bedel elde edıl-
5 - . ve ı ı ar o unur ar. . a ılmaz. Ve satış ta· 

~ )'t' Tayın edilen zamanda mezse ıhale Y P 
C " 

1 
ınenkul üç defa bağrıldıktan lebi düter. k d. · 

~ ta en k 6 Gayri menkul en ısıne 
ıc,k ço artırana ihale edilir. - . d h ı a 

artırma bedeli muh•mmcn ihale olunan kımsc er a vey 

' 

eaap olunacak faiz ve diker za· 
rarJar aynca hükme hacet kalmak
smn memuriyetimizce alıcıdan talı: 
sil olunur. Madde (133) 

Ev hissesi yukarıda ırös
lerilen 3 l - 3 - 941 tarihin
de Birinci icrada Jcra Memur
luA-u odasında i~bu ilAn ve göste· 
rilen artırma şartnameıi dairesinde 
satılıcıa-ı ilin olunur. 12713 

TÜRKSôZO 

ilan 
OKSİJEH TESİSATI AUNJCAK 

Elinde çalı~ır Lir HtZi}ette 

oksijen tesisatı olupta satmak 

isteyenlerin t':svaf ve satış şart
larını bildirir tekliflerini tetkik 1 
edilmek üzere en kısa bir za· 

manda Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğüne gönder· 

meleri. 
12781 7-9- 11-13 

ZAYİ TERHİS TEZKERESİ 
Adananın Tuzsuz zade Kilise 

köyü nüfus kütüğünde kayıtlı i· 
ken Adana Şubesinden sevk ve 
Adana 6 nrı istihklm h buru bi· 
rinci bölüiündc askerliğimi ikmal
den sonra buradan alınış oldu
A'um terhis vesikamı aldıktan ve 
şubece kaydi yapılmadan, nüfusu
mu Tarsusuıı Badras köyüne nak· 
!ettirdim. istihkam taburundan al
mış olduium terhis tezkeremi :z.a· 
yi eylemiş oldu~unıdan diğerini 
alacaA'ım cihetle eskisinin bir hük· 
mü kalmadıQını ilin ederim. 

Adananın Tuzsuz zade Ki· 
lise köyünden iken şimdi 
Hankurbu mahallesinde o · 

turan Mehmet oQ'lu 
326 doQ'umlu 

12783 Abdurrahman 

SATIUK TARlA, BAG. YAYlA 

YURDU. 
ı - Abdi oğlunda iyi bir 

mevkide 150 dönüm tarla var. 
2 - Yılanlı meırasında Kurt 

' tepesi şosası üzerinde 15 dönüm 
bağ ve meyve ağaçları Bağ evi 
ve müştemilatı. 

3 - Bürücekte Yoğurtçu yur
dunda müftü yurdu yolu üzerinde 

parsellere ayrılmış haritası muci
bince menba sulan evleriyle gerek 
ayrı ayrı gerek loptan satılıktır. 
Almak istiyenler sıhhat vekfiletin
de doktor A. Remzi güvence mü 
racaatları. 1277 ı 3-15 

AT YARl~lARI 
Adana Ath Spor KulU

bU adına 30- 3 - 941 ve 
20-4- 941 Pazar gUnlerl i Af Yarıfları yapılacaktır. 

~ 12784 1- 115 

BANDO ~Ef i ARANIYOR 
Bin11öl Halkevi Reiıliğin· 

den: 

13 parçadan ibaret bando

muzun şefliğini yapabilecek 

taliplere devlet memurluğu da 

verilmek suretiyle ayda 60 lira 

1 
verilecektir. Talip olan evrakı 
müsbit,,.lerini 941 Mart 5onu· 

na kadar evimiz başkanlığma 

göndermeleri. 12788 9- 11 

~-~~--------------

ADANA TİCAR[l Y[ SANAYİ 
ODASINDAN: 

1 LAN 
Sayın Adana tüccarlarına: 

Odam11.<la kayıtlı tüccarlımn 
1941 yılına ait kaydiyelerini 1 Ka
nunusaniden Mnrt nihayetine ka
dar ödemeleri liizımdır. 

Bu tarihe kadar ödenmemi~ 
olan kaydiyeler cezalı ve üç misli 
olarak icra vasıta iyle tahsil olu
nur . 

Odam11n kayıtlı bütün tacir
lerin buna göre hareket ey)i) erek 
kaydiyeleriylc birlikte 1.:aıanç veı. 
gisine munıam .} üule 2 Oda hi·
selerini Ticaret ve Sana) i Oc.hısı 
veznesine )&tırmalarını ehemmi
ryctlt ricac edri:ı. 12768 4-7-10 

. : ......................... : 
I ASRi SiNEMA i 
1: su~:;~ıı 8 U A K Ş A M SUVAREI 1 

8.30 

1 Slnemamn kazandıjı •••iz rajbet Uzerlne iki 1 
muazzam ve emaalalz film birden 

• -1·- • 

• Gıileceksiniz Ve doyuncuya kadar kahkahalarla gıilecehini:r. : 

1 ~ÜNY ANIN KOMiKLER KRAL! 1 
I HAROlD lOYD 1 1 larnfındıın görülmemiş derecede zengin ve harikulade •• 
• gülünç sahnelerle dolu • 

• • 1 FIRAVN'IN Kili i 
• • • TÜRKÇE SÔZLÜ ve TAKI.iTLi KOMEDi • 

1 -ı- 1 
1 Dedikosu bütün dünyayı saran, romanı beş milyondaıı • 

• fazla satılan bir eser : 

• ROBERT ROSALIND 1 1 o o N A ~ YARATTIKLARI R u s s El ı 1 

i=Q HATA Q= 1 
• • 1 Bugün gündüz matinede • 

i rlRA ~leN kKIZI ITORK~E) - HA TA ı1 .,.... yakanda 

ı s Ronald K:lmK 

1 
ı 

1 erserı ra 1 
....................... ~ •• ı 

iLAN 
İZMİR - ADANA İRAN. KONSOlOSlUGUNDAN : 
Bu ilanla İran tabaalarına bildirilir ki onlardan biri pasa

portunu k~.ybe~.crse keyfiyeti ve pasaportunun ne suretle zayi 
olduğunu uç gun zarfında kendisinin tabi bulunduğu konsolos
luğa ve en yakın polis dairesine haber vermelidir. 

~ulunduğu yerde konsoloshane bulunmadıkı takdirde dcrlıal 
Emnıyet Müdürlüğüne müracaatla mükelleftir. 

Pasaportunu bulmağa muvaffak olmadığı takdirde otuz gün 

zarfında polis tasdikile birlikte keyf eti en yakın Iran devleti 

Şahen~ahisi nı ümessilliğine bildirip pasa portonun tecdidini iste
melidir. 

Aksi takdirde onların yeni pasaport hakkındaki dilekleri 
kabul olunmıyacaktır. No: 834 1279 ı 

S[YHAN MAARİf MÜDÜRlÜGÜNO[N 
Cinsi Kilo Muhammen bedeli Teminatı 

Ekistra ekmek 9000 15,50 105 
Sade yağ 700 150 79 

.. Adan? ~ğretı~:n okulunun 1940 · 1941 ders yılıııdan kaaıı 
uç aylık ıhhyacı ıçııı yukarıda cins ve miktarı gösterilen iki ka

lem erzakmın 1 Mart 941 den itibaren 20 gün nı üddetle eksilt
meye konulmuştur. 

lhale.~eı:~ Seyhan Maarif müdürlüğünde 21 Marl t 941 tarih 
Cuma gunu saat 14 le toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Taliplerin 2490 sayılı kanun mucibince vesaik ve temiııat
larile birlikte bildirilen günde komişyona müracaatları ilun 
olunur. t 12766 4-9-14-19 

ADANA BElEDİYE RİYASETİNDEN: 
1 - Adana Şehrinde T r us kapu.su ile T~ş karak IuırJ· 

sına bir L kam iıış sı açık eksiltme usuliyle nıüııakuaya konul
muştur. 

2 - Keşif bedeli (9271.56) Liradır. 
3 - Muvakket teminat (695.36) Liraaır, 
4 - ihalesi 2513f941 Tarihine rastlayan Salı günü saat 15 

de Belediye binası dahilinde Belediye Encümeni huzurunda ya
pılacaktır. 

5 - Keşif ve şartnameyi görmek isteyenler Belediye Fen 
dairesine uıüracaatları ilnn ol nur. 9-15-20-24 12792 



· TORKSOZO -
,-------------------------., ·ı+o+~•••~+++o-++o++o++o++o-+: 

YILDIZ MÖBLE EYİ YE ATE L YE S 1 : · : 
i Uzun zamandan : Abidinpaşa cad. Vakıflar apartımanı altmda 
.;. r •• 

iberi beklenen yenıi 
i radyoları·mız i 
o t o 
i -~ . gelmiştir i 
• • 

YILDIZ'I Ziyaret ediniz 

11.~:ov~ ME~u~~~!~m_nm cönüuoz · ı f 
v -------------------------~ t ıı -_. En iyi radyo il~ t>n iyi servisi bulacağmız 

ı müessese şudur ı 1 
ı i =~J!!!!. E V E Ş Y A S l TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

.Ziraat Bankas 
MUTEDil fİYATlAR 

Salon takımları. Gardoroplar. Yatak takımları, Salamenjerler. 
Koltuk, Sandalya, Tabure, Büro takımları, Maruken takımlar 

ZEVKiNiZE UYGUN HER 1 ÜRLÜ MODEL 
~-...... ~ .- ~.~ ........ .,. .... ~ 

<! 1 !-~~-~~~~~~ 
Kısa bir zamanda, ar.zu ettiiini.z ıekilde yapılır 

TASRAOAN SİPAHİ~ KABUt (0İlİR 
ADRES : Adana Abidinpa~a Caddc~i Vakıflar Apartmanı 

Altında "YILDIZ., Mobl~ Evi 

Sahibi: Kadri - Tal ip 1- 12759 - · ı 
., ....................... ._ ................................... ~ ................................ . 
. . 
; ÇifÇİlERİN NAZARI OİKKlTiNE : . ' 
! 1 - En mükemmel. yalnız bir sene çalı~mış çifte mib- ! 
! zerli altı hat götürür, çapasile birlikte yirmi b~ygir kuvve- ! i tinde işlt"r bir halde bir adet FORMUL satılıktır. t 
i 2 - Her tarafı temam az çalışmış bir adet Fordsoıı ( 
! markalı B/ÇERDÔ VER satılıktır. Görmek istiyenler Ye-- ( 
! ni Otelde lsmail Çorat"a müra~aat edebilirler. 12784 ! 
• • t G-A 2-5 t 

t-·-·-·-·-·-·-·-
. 

--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-' 

DOKTOR 

Yalçm Mustafa Ozel · ı Dahiliye Mütehauıaı · 

! 
Kızılay Ulucami caddesi istiklal lıkokulu karşısında 

Eski lnan yazıhanesind~ yeni açtığı muayenehanede her 
gün hastalarını kabul eder. 12762 5 30 

.... ~ ~ 

: on.oPERATön Saim Erkun 
ı Kadın, erkek idrar yolları (böbrek, mesan~ ve erkek ( 

tenaaül hastalıklarını) ( 
Kızılay Caddesinde, latlklAI Okulu kar,ısındakl i 

muayenehanesinde tedaviye ba,ıadı. 
ID78 3- 30 Teldoıı : 183 

ı 1 • f Muharrem Hilmi Remo ı 

i Abidin pafa cad. No. 112 Teitfraf: Remo ·Adana 

-Ot · Telefon: 110 
o 12755 

ı ••• ~············•~-o++t++++ ,.--------------, 
FEMil 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi. aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
lakasızlık. mühim ra
hatsızlık ve hastalık

lara yol açmıştır. lşte 
bundan dolayı, her sa
yın bayan. adet za

. manlarında bu gibi hastalıklardan korunması için yalnı~ 
(FEMIL) kullanmalıdır._..Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMIL) in hususi BAGLARI da vardır. 

ECZAMElEROEN YE TUHAf İYE, ITRIYAT 
MAGAZAlARINDAN ARAYINIZ 

1 
Cenup Mrntakası deposu : Bahri Diril Ticarethane.i 

Y ağcamii civarı No. 71 \....._ _____________________________ _, 

~~~~~~~8~ıN!!~~~~~!ıı!'I,~~~~~ 

l< 
I< 
I~ 
I~ 
I< 

TİMOFÜJ 
-----------------

(ABDEST BOZAN) DEOİGİMİZ ~ERİTlER 
Jl Bunların uzunlukları, dört metreden on metreye kadar 

olur. Bunlar bağ·ırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke
l< ser. karında ağrılar, sancılar yapar. Zayıf. kansız: derman-
ı~ sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedavi ile vü

J( ·~~ atılmazsa. insan(ölüme~kadar götürür. 

1. TIMOfOJ 

I~ 

ı I! . . 
Saatçı Vehbi Çömelek 

UZUNLUGU 4-10 METREYE KADAR 
OLAN(ABOEST BOZAN) OEHILEN ŞERİTLERİ 
ÖLDÜRÜP V.UCUOTAN Dı$ARI ATAN 
TAM TESiRLi ,BiR MÜSTAhZAROI~. 

S. ve /. M V••til•I"'"' l,hl N~ /u .__ 
24. ~- '~• l•l'il/, ru6ı•lmı ı.,.;;,. Saat Kulesi Karşısında 

ZENİT, ARlON, NEKER, MACAR, HİSlON KADIN 

VE ERKEK SON MODEl SAATlERİMİZ YEOEKlERİYlE 
8[RABER 6ELMİ~TİR~ HER TÜRlÜ TAMİRAT KABUl 
EOiliR... 12749 5-15 ,, _________________________ , 

~ 
~ . - REÇl!.T• İLE SAr/Llllt -

CAN lABORATUARl-/STANBUL-l(uıu.su ?S 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların içinde kul
lanış tarzı yazılıdır. Her Ecza~ede bulunur Sıhhat Vekale-
nin müsaadesini haizdir. 12761 

Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajans ade~li : 265 

Zirai ve ticari her nevi 'haııka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriYot.l 

Ziraat . Bankasında kumbualı ve ihbarsız tasarruf hesaP1,, 
ıı·t 50 lirası bulunanlara senede 4 dı·f a çekıl cek 1ı;or 

aşağıdaki plana göre ikramiye duğ'ılılac<ıktır. 

4 Adet ıouo Liralık 4000 ı.ir• 

4 500 :ıooo .. .. .. 
" 

150 .. ıuoo 

40 100 4000 ,, 
" .. 

100 50 5000 •• 
" " 

120 40 4800 •• 
" " 160 20 3~00 •• .. .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene .1 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takd 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 dt'fa. 1 - EylUl, l BiriııCI 
Mart ve .1 Haziran tarihlt'rind ç~kilt'ce ktir. ,_.A 

···········~······~~ ı Dikkat - Di~l<at 

• • • • • ı • i • • 

ı 1941 MODELİ DÜRKOPP BiSiKll. 
i ı ·ı· F · l · l · · B l h3~1 

ngı ız ve ransız tıp t' rı ge nuştır. un _a~ j~t 

olup katiyt>n paslanmaz. Tercih menfaatıııız 

t Umumi Satış Y~,;: NECiP ÖZVAZOAN'.;- ~ + 12790 1-6 de Dörtyol aOzı No. 9 

·~········••+o-••··~~· 
~ DOKTOR ~~~~ 

Mazhar Cemil E 
SİNİR HASTlllKlARI MÜTEHASS 

Refadbey mahalle&i Savatlı 

12678 

A bone ve 11 a n 
Şartları 

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

Aylık ta abone edilir. 

llAnlar için idareye 
mUracaat •tm•Udlr. 


