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Münakalat Vekili 
CEVDET KERiM INCEDA YI ----

Şehrimize Geldiler 
V eki/imiz bir müddet 

J kaldıktan sonra iskende
runa hareket ettiler 

Bava Meydanında Vekilimiz Hararetle Kartılandı 

.......................... 
f BİR fRANSIZ HAVA i 
l fllOSU HOR fRANSA i 

~ l lUVVETLERIYU BIRLESTI İ 
ı kahire: 24 (A.A.) - Hür ı i Fransız Şark radyosu Glen ı 
• Marton tipinde Fransız tay· ı 

I
• ~areterinden mürekkep bir i 

'.•tonun Suriyeden gelerek Fi
lı.itinde İngiliz hava kuvr;etle· ı 
tı . 

ı nın bir tayyare meydanında ı 
I Yere inmiş olduğunu bitdir- ı 
ı.:ektedir. ı ...................... ı 

Münakalat Vcldlimi.: Cevdet 
Kerim lnce Dayı dün saat tam 
17 de Devlet hava yollarının hu· 
ıusi bir tayyaresi ile şehrimize 
gelmiş ve hava istasyonunda şeh· 
rimizde bulanan mebuslar, vali, 
Parti Reisi, Jandarma alay kuman
danı, tayyare alay lcumandenı, 

emniyet müdürü, P. T. T. müdü
rü, matbuat erkanı , Halkevi reısı 

ve bir çok zevat tarafından kar
tılanmıştır. 

Vekilimiz kendisini karşıla

•ma~a gelenlerle ayrı ayrı görüş

tükten sonra havıı. yolları büfesin
de beş on dakika istirahat etmiş 
ve ref alcatlerinde gelen kalem 
mahsus müdürü ve Uşak mebusu 

{Birinci sayfadan artan) 

M Qdenlerimizden 
istihsal artıyor 

DE.MlR, BAKIR VE KÜKÜRT lSTIHSALATIMIZ ARTTI 
...._-----~~~~~~~~- h 

Büyük deniz 
muharebeleri 

Bood Zırllbll 
lnllllk \etti 

Ankara: 24 (Türksözü mu a-
birinden Alakadar makamlardan 
ald ığım malQmata göre, Divriki 
mAdenlerimizin i~tihsalatı. bu yıl 
şay!nı memnuniyet bir derecede 
artmı§lır. Ddmir, Bakır ist ihsalA· 
t iyle beraber kükürt lstihsaliitı 
da yükselmiştir. Bu madenlerimiz
den son aiti ay ıçinde 3 .373.000 
kilo çubuk ve 3.468.000 kilo da 
toz kükürt alınm11tır. 

GİRİOOE ALMANLAR 
\ 

HfR TARAfTA 
TAROEOilDİl[8 -
Yalınız Malemo 

bölgesinde bir 

kııım Alman 
kuı>ıJeti tutunabildi 

Berlin : 24 ( A . A. ) - Bir 

hususi muhabirden: Gazeteler Al

man efkarı umumiyesini Alman. 

yada henüz bildirilmemiş bulunan 

Girid hareketine hazırlamak mak

ıadiyle Girid adası hakkında uzun 

makaleler neşrine baılamışlardır . 
Mamafih Almanların bir tebli~ 

neşretmelerini daha beklemek la
zımdır . Çünkü ngiliz mukavc· 
meti çok çetin ve şiddetli olduğu 
için netice hala tebellür etme
miştir . 

Londra: 24 (a.a.) -:- Kandiye 

ve Resmo, düşman kuvvetlerinden 
temizlenmiştir. Buralardaki hava 

meydanları ellerimizdedir. Düşma

nın indirdi~i taarruz vasıtaları 

kıtalarımız terafından toplanmak· 
tadır. Düşman Melemoda tutun
maktadır. 

DÖRT BÖLGEMİZDE 
• • 

ŞiDDETLi 

Muğlada on iki zelzele oldu.iki kişi öldü;yedi yaralı 
var.lzmir. Manisa ve Kocaelideki sarsıntılar hafif 

Ankara : 24 ( Türlrıözü muhabirin
den) - Bugün buraya gelen haberlere 
göre, diıP gece 23,5 da ve bu ıaluılı 3,45 

de Muğlada, iz.mir , Kocaeli ve Maniıada 
mfıteaddid fiddetli y er ıarııntıları oldu . 
Bilhaua Mağladaki ~elzele pek ıiddetli 

idi. 3,45 e kadar burada 18 yer ıarııntııı 

olmu,tur • Halk heyecanl a sokaklara dö
lrülmüı ve geceyi açıkta 11efirmil}tir. Kopan 
bir kaya f•hrin drf mahallelerine hatlar 
yuvarlanmıı, iki ki1i ölmü, ve yedi kişi ya-
ralaPmııhr . Bazı bacalar çatlamı, , bazı 
duvarlar yılr.ılmışhr . iz.mirde dört z.elz.ele 
olmuııa da hasar yoktur. . 

----~~~~--------~------------------------
_____ _... ____ , ____ _ 
TiR A N D A 

S U I K ASD 
*ti rn 

Ankara : 24 ( Radyo gııı.ete-

11inden ) - Lorıd ra radyosunun 
Romaclan al p verdiği bir habere 
göre, bu a) ın 27 sinde Tiranda 
bir suikast teşebbüaü olmuştur. 
ltalyan kralı '7 ma~ ısla mutan
tan ıouretle caddeden geçerken 
Kralın yanında gitmekte olan 
Arnavutluk Başvck iline bir şahıs 
oır l(aç el ateş açmı~tır. Ateı 

Haheş cengaver-Itri bir süngü taliminde 
epen adam yakalanmış ve tevkif 
edilmiştir. 

HABESISTANOA 
YENi MUVAFF AllYETlER 

Bazı yarlar zaptadlldl; 
ealrler allndı 

Kahire : 24 ( A. A. )- Ha
betiıtanda Müttefik kuvvetlerin 

hareUtı devam etmeUedir. Ce
(Gerai üçüncü sahifede ) 

1 Talebeden bu yıl 
ahnan randman 
'TEKNİK OKUL İl\JŞA Ti 

1 

dcn~Otıdra: 24 (A.A.) - lngiliı. 
·.ıı , 8. 

'llar1t ıtUvvetıeri aralarında ıı-
()c . ıırhhsıda bulunan Alman 
j· .. "'z kuvvetlerini önlemişlerdir· 

.. arruı 
tın b csnoıı.ınrla Hood ı.ırhlımı · 

HÜKÜMET MECLİSTEN 

Ankara : 24 (Türksözü Muha· 
birinden) - Ankara'da inşası mu· 
tasavver teknik okulu ile yüksek 
teknik okuluna ait hazıı lıklar müs· 
btl bir safhaya intikal etmiş bu
lunmaktadır. lngiltere'den celbc
dilmiş olan profesör Miller kurula
cak olan bu mekteplerin ne şekil 

de ve hangı esaslar dahilinde ku· 
rulacağı hakkında bir müddetten 
beri tetkikler yapmaktadır. Bu 
mektepler :Ga:ıi Terbiye Entitüsü
nün bulunduğu mahalde kurula
caktır. Binalara ait etüdler ikmal 
edilmek üzeredir. Bu mektepler 
bütün teşkilatı ihtiva edecek ve 
memleketimize lazım olan kudret· 
li teknik adamları :yetiştire cekler· 

dir. 

Amerika 
ve Fransa 

Vi,i A merikaya 
garanti vermedik fe· . 

lıltt ~tut malzemesine talihsizlik· 
infi~a~sabet vaki olmuş ve zırhlı 
dada ~ltniştir. Bismark Zu hl ısm· 
t~ r. 1-:J.Cıddi hasarlar vulcubulmU1· 
dan °0 d zırhlısı mürettcbatın
lnııaı Pelc azının kurtulabilmiş ol-1 it, fldıtn korkulmaktadır . 

' 011ıanyada ıaıe 
tedbiri 

Bu1cr~ l'}bany ~ ş : 24 ( A. A. )- Ro· 
l"ncı 11ı .hulcurncti 1939 ve 1940 
/btıbu~rıt bu~day , mısır ve digcr 

etrnişt~ ~ahsullerini müsadere 
hti:vaç~~r M~~tahsillere ailelerinin 
~ ~İlo 1 ıçın nüfus başına ayda 
ıt. Bll ~rarn. hububat bırakılacak-
11tıd8 h Cdbır müıtehlikler ara-

lllrette ~~~~~t~n d~ha haklı bir 
ttıhaı: 21 ın1 temın makudiyle 
~hnietir. 

~ L<>ndra • 2 -
~e \J-1. • 4 (A. A.) - Suri· 
ııı .rU11.sek d . 
-..r Fr enız subaylarının 
,, arıs12lar ·ı "h 
"'şılınakt 8 ı tı ak ettikleri 

adır. 

Bcrı· • 
r. ırı : 24 (A 1Ş8'alettikl . · A.) - Bulgar· 
' adaıa erı Senerıdrek ve Ta· 
•haı82 rı hakkında ketumiyeti 

a etmektedir. 

83.ooo.ooo ıevk,IAde 

TAHSİSAT İSTEYECEK 
Almanyada gizli 
telsiz cihazları 

Berlin : 14 ( A. A. )- Alman 
baş kumandanlığının yaptığı teb
l iğ" : Gizli raqyo istasyonlarının 
fazlalaşması dolayısiyle amatör 
dahi olaa her türlü gizli verici 
istasyon sahihlerinin en ağır cc· 
ıalara çarptırılacağını bildirmek· 
tedir. 

İngiltereye son 
hücum 

Londra : 24 ( A. A. ) - Ha
va ve dahili emniyet nezaretle· 
rinden : Gece tlilpnamn lngiltere 
üzeriodelci bıvıt faaliyeti ~ok ha
fif olmuŞtur. z mikrlarda bomba 
atılmıştır. Bu bombalar az hasarı 
mucib olmuştur . Ôlü ve yaralı 
mikdarı da azdır. 

Ankarr: 24 (Türksö:ı:ü muha
birinden) - Bugürıün .şartlan için
de memleketin yük.sek menfaat
lerinin icabettirdiği yerlere sarfo
lunmak üzere hülı.ümet, Büyük, 
Millet Meclisinden 83 milyon lira
lık fevkalade tahsisat isteme~e 
karar vermiştir. Bu hususta ha
zırlanmıo olan kanun layihası dün 
BaşvekAlet1 ten Büyük Milltt Mec
lisine takdim edilmiş ve aUikadar 
encümene havale olunmuştur. 

}NGILIZLER/N 
HAVA AKINLARI 

Ankara : 24 (Radyo fazete-
11inden : ) - Mısırdaki lngiliı 
bombardıman tayyareleri Binga
ıiyi şiddetle bombardıman etmiş. 
tir. Gene lngili:r. tayyareleri Al
manya işgal 11ltınc!aki Fransız ıaa 
hillcrini ve şimali Almanyada ba· 
zı askeri makamları bombardı
man etmişlerdir. 

Fransa halkı 
aç halde 

Bir Macar 1razeteıinin 

verdiği malumat 

BuCfapeşte: 24 (a.a.) - T.as 
ajanst bildiriyor: Mac;ar Namzet 
gazetesi neşretti~i bir makalede, 
Fransız halkının feci vaz:yetlni tav
sif etmektedir. Gazete diyor ki : 
"Fransız milleti müdhiş zamanlar 
yaşamaktadır. Kadınlar yemek ha· 
zırlamak için sebte döküntülerini 

toplamak me~buriyctindedirJer. 
Haftalarca et ve patates de bul
mak imkansızdır. Esasen patates 
halkın alamıyacatı kadar pahalı· 
dır. Süt ve tere yatına gelince 
vaziyet felAkctli bir şekildedir. 
Halk aylarca bu maddelerin yü-
zünü ıörmemektcdir. 

Bu mektepler faaliyete geçtik
ten sonra şimdiki sanat okulu ne
hari olarak faaliyetine devam ede
cektir. 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

Hindistanda 
çarpışmalar 

Mü•lutnanlarla Mecı,.iler 
arasında boguıma 

Bombay : 24 (A.A) - Mfü~lü · 
mantarla Mecusiler arasında Bom-~ 
bayda dün yeniden arbedeler çık
mıştır. Palis halk üı.erine yine 1 
ateş açmak mecburiyetinde kal- 1 
mıştır. Perşcnbe akşamı da bir 
karkaıalık ~uhur etmiş ve polis 
bir yerde ıillh ku llanmııtır. l 

Londra: 2-l (a.a.) - Vaşing· 
tondan gelen haberlere göıe, Vi
şinin Amerika. birleşik devletlerine 
verdiği cevap Mareşal ~etenin is
t;kbalde Almanya ile işbirliğini 

mütareke şartlarına inhisar ettire
ceği hakkında hiç bir teminat ve
rilmiycceğini bildirmektedir. Hal· 
buki Kordel Hal tahriri olarak 
böyle bir teminat istemekte idi . 
Vişi, talebedilen garantileri verme
diQ'i müddetce Amcrtka birleşik 

devletlerinden Fransaya hiç bir 
yiyecek gönderilmiyecektir. 
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Köy Böyle 
Kurulur mu? 

Gençlerin 
Misis gezisi 

Yağlı tohumların 
f iatları yüksel igor 

Tümoğlu Kasımın yazıhanesi, 
evle Asmalı kahve arasında ilk is
t&syondu. Ekseriya uğrayarak kah
vesini, çayını içer ve laf atardım. 

Bir gün yine yazıhanede idim. 
Fakılar köyünden Tıkılı H'\san 
ağa da orada blunuynrdu. 

Tümoğlu, kasabanın en bü
yük çeltik ıürraıydı. Çeltik sahası 
Fakılar civarında olduğu için Tü
moğlunun o köy halkıyle yakın mü
nasebeti vardı. Arkları bir ço
ğunun tarlasının içinden veya ya
nından, yönünden geçerdi. Çelti
ğin hayatı su ile kaimdi. Tam za
manında arkın ke itmesi, yahud 
bozularak tarlanın sudan üç beş 
gün mnhrum bırakılması çeltikçiye 
bir kaç bin liraya mal olabilirdi. 
Alakalı olanlarla ihtilaf çıkarınağa 
hiç gelmezdi. Bu itibarla Tümoğ
lu da köylüyü para kuvvetiyle 
hoşnud etmeğe çalışır, harman 
zamanında, veya koza kaldırı

mında ödeıımek üzere ufak tefek 
para yardımları yapar; tohumluk 
tedarilı.i, vergi borcu ve vakıtsız 
gelen makine taksiti gibi sılı:ıntı

larını bertaraf eden iyiliklerde 
bulunurdu. 

Biz otururken, yazıhaneye Fa
lcılardan bir köylü daha girdi. 
Köylünün yedeğinde bir beygir 
vardı. Her halde para almağ gel
miş olacaktı. Köylü içeriye gir
diği sırada arkasından gelen hay
van da bir ayağını yazıhane eşi

ğinden içeri atmış bulundu. Adam
cağız belki orada duracak ve 
derdini söyleyecekti . Tümoğlu sah· 
rcdemedi. Kaılarını çatarak hak&· 
ret ifade eden dürüşt bir tavırla: 

- Buyurun ... Büyurunl .... İki
niz birlikte buyurun! dedi. 

Köylü şamar yemiş gibi ır

kildi: 
- Kusura kalma ağa! Dedi ve 

ters yüzüne dönüp yazıhaneden 

çıktı. 

Köylüsünün uğradığı hakarete 
her halde Tıkılı Hasan ağanın da 
canı 11kılmıştı. Allaha ısmarladık 

bile demeden biraz sonra o da 
çıkıp gitti. 

YAZAN ~ 

seıabaddlD s~ 

mir ev halkından daima sui mu
amele görür , bahçe kapısınrlan 
içeri girecek olsa : 

- Oşt 1 •• Diye koğulur, tür
lü hakarete uğrar, kimEe ona şef
kat göstermezmiş . 

Ağa Horoza da meraklı imiş . 
Güzel bir İstanbul Horozu bes
liyormuş. Horoz da ev halkından 
ayni şekilde muamele gördüğü 

için bir gün canına lale etmiş . 
Kıtmire : 

- Kıtmir kardaş 1 demiş. İn
sanlar elinden nedir b i ı. i m 
çeldiğimiz ? Sen ağa ile ava gi
dersin. Saatlerce önünde tiniler , 
ona tavlı tavlı Turaçlar , Bıldır
cınlar, Keklikler vurdurursun. Her
kes horul horul uyurken sen sa
bahlara kadar bekçilik yaparsın . 
Buna mukabil ne hakaretlere uğ
ramazsın . Ben de her seher, gü
zel sesimle ağayı uyandırır , hiç 
bir sabah namazını kazaya bı
raktırtmam . Buna rağmen , kar
nımı doyurayım diye havludaki 
bulgurluğun kenarına yaldaşs'am , 
kursağıma ili buğday tanesinin 
girmesini çok görür , taş atıp 

kışılarlar; çektiğimiz işkence yet
mez mi artık ? Biz de aklı ba -
şıuda ve kabiliyetli mahlüklarız . 
Gel, buradan kaçıp uzaklara gi
delim ve müstakil bir köy kura
lım . 

Horozun teklifi Kıtmirin ak
lına yatmış. Bir sabah şafak atar· 
ken ağanın evinden kaçıp Ana
varzanın poyrazında bir yer inti
hap ederek oraya yerleşmişler . 
Aralarında seçim yapmışlar. Kıt
mir köyün muhtarı , Horoz da 
imamı olmuş. 

Ertesi sabah erken erken Kıt- ı' 
mir Horoza : 

- Yalnız bir muhtarla , bir 

Bugün, Halkevimizin işbirligi 

yapan Spor, sosyal yardım, temsil, 
güzel san'atlar ve kutüpane yayın 
şubesi aralarından müteşekkil ka
labalık. bir kafile sabah treni ile 
Misis'e gidecek. temsil kolu tara
fından istiklal piyesi köylüye tem
sil edilecek. "Güzel san'atla şube
si tarafındanda Halk türküleri der
lemeleri yapılıp köylerimize ar
magan edilmek üzere evvelce ih· 
zar edilen kütüpane kitaplarla be
raber Misis köylüsüne hediye edi
lecektir. 

Bu geziye iştirak eden Doktar
lar tarafından köylü sıhhi durumu 
ile alakadar olup hastalar muaye
ne ve ilacları verilecektir. Spor 
şubesi taıafından da atıcılık musa
bakaları yaptırılacaktır. 

Ceyhan Kaymakamı 
Ceyhan : 24 (Türksöıü Mu

habirinden) - iki senrye yakın 
bir müddettir Kazamız Kayma-

kamlığını yapan Bekir Suphi Ak-

tan, Safranbolu kaymakamlığına 

tahvil ed ilmekle, bugün Ceyhan· 

dan sabah saat 9 tireni ile ayrıl
mışdır. Daha dünden itibaren bü. 

tün kasaba halkı ile vedalaşan 

kaymakamımıza bugün güzel bir 
ayrılış ve teşyi töreni yapılmışdır. 

istasyonda bütün memurlar ve ka · 

sabanın ileri gelenleri ile kalaba

lık bir halk ~üt1'esi hazı r bulunu
yordu. 

Kısa bir müddet zarfında dü
rüı-tlüğü ve karekter sahibi bir 
idare amiri olması dolayisiyle böl
ge halkının sempatisini kazanmış 

olan kaymıkamın Ceyhandan ay
nlııı na kasabalı ve köylü halkının 
müteessir o'dutu gibi kendiside 

gözleri yaşararak ayrılmışdır. Ken
disine iyi yolculuklar temenni e

der ve başarılar dileriz.-M. Selçuk 

imamla köy kurulmaz . Kalk şu pıp yemekti. Fakat Horoz inme-
yanık sesinle bir sabah ez'lnı oku miı . 
bakalım. Belki namaza gelen o- - Muhtara söylemeden ol-

••• lur. Böylelikle , gelenlerden bu- maz demiş . Dur da ona haber 
Çeltik ko misyanunda Ziraat gün birini , yarın ötekini kandı- vereyim . 

Odasını temsil ediyordum. Aradan rırlcen kö}'ü kurup gideriz, demiş. Kıtmir karıısında Tilkiyi ıö-
epiyce z .. man geçmişti. Tümoğlu Horoz kayanın başına çıkarak ıünce ok g i b i üstüne fır -
hakkında yapılan bir ihbarın sıh- ötmeğe baılamış. lamış . Tilki kaçmış, o kovalamış. 
batini tahkik için_komisyonun Fa- Dağın dibindeki inlerden bi- Nihayet Tilki kendisini köpekin 
kılara gitmesi icap ediyordu. Kay- r:nde bir Tilki yatıyormuş • Et- inemiyeceği bir yardan ~ağı fır-
makam, Ziraat Memuru, Tahrirat raftan bir şey arıldayamadı~ı için latıp attıktan sônra Kıtmire dö-
Katit-i ve ben, Tümoğlunun hu- iki gündenberi aç olan Tilki, aya- nerek : 

ı ........................ ı l 

f DÜNKÜ iHRA CA T i 
ı Aldıöımız malQmata ı f göre lstanbuldan DUnkU f 
; lhracatm yekQnU 69 b in ı 
; llradır. MOtad memle- ı 
; ketlere mOtad mallar ; 
ı •atllmıftır. ı .. ...................... .. 

Tif TİK İHRACATI 
Ticaret Vekaletinin, İngiliz 

ve Almanlara satılacak eski mah
sul tiftiklerden artacak miktarların 
lisansla harice .atılmasına müsaa
de ettiğine dair olan tamim iki 
mayısta alakadar tacirlere bildiril
miştir. 

Malüm olrJuğu üzere Alman
lar memleketimizden bir milyon 
iki yüz bin liralık, İngilizler de 
kırk bin balyalık, ilci parti tiftik 
alacaklardır. Şimdiye kadar Al
manlar alacakları miktardaıı 200 
bin liralığı tesellüm etmişlerdir. 
İngilizlerde 34 bin balyayı tama
men almışlardır. Geriye kalan 
partiler de verildiği takdirde mem
lekette e ki mahsulden 400 ton 
kadar tiftik kalacağı hesap edil
mişti. 

Halbuki bazı kimselerin' elle
rindeki eski mahsul tif tiklere yeni 
mahsulden de mallar katarak stok
larını kabarttıkları vaki şika

yetlerden anlaşılmıştır. 
Bu cihet de ayrıca kontrol e

dilecektir. 

CeybanB6prlıl 
Ceyhan köprü ünün demir 

montajı işine devam edilmekte
dir. Bu köprünün en büyük gözü 
olan seksen metrelik gözdeki de
mir montaj işi bilmiıtir. Üç aya 
kadar bu köprünün demir işi ik
mal edilmiş olacektır. 

Hay van Haatalığı 

Ereylinin Ayrancı nahiye mer

keı.ile bu nahiyeye bağlı Musa 

köyü ko) unlarında çiçek hastalığı 

çıkmıştır. 

Domuz Mücadeleai 

Bölıede Domuz mücadelesine 
devam edilmektedir. Karaisalıda 
on sekiz domu1. öldürülmüştür. 

susi otomobili ile Fakılara gitmiş· ğına kadar gelen avın sesini işi· - Siz her geleni böyle ko· 
tik. Kendisi de aramızda bulunu- tince hemen Horozun karşısına valarsanız, köyü iyi kurarsınız, de- Askerlik dersleri 
Yordu. dikilmiş : miş M · aarif Vekaleti, alakadarlara 

Kef if tabit TümoX-lunun aley- - Orada ne arıyorsun Horoz • 
3 * • gönderdiği bir tamimde askeri 

hine çıktı. Curüm ikinci defa İŞ· kardeş ? Yazıhanedeki hadise Tıkılı 
birliklere yakın yerlerdeki köy 

lendiği için kanun hükümlerine - Burada köy kurmağa gel- Hasan ağada ukde olmuştu. Hi-
nazaran seksen doksan tavanın dik . Etraftan abah namazına kayesini bitirdikten sonra Tü- enstitülerine askerlik dersleri için 
ce1a olarak büsbütün suyunun ke- gelsinler diye ezan okuyorum . moğluna hınçla dönerek : muvazzaf subayların, birliklerden 
silmesine kaı ar vermek lazım ge- _ Ben de bu köye yerleş- _ [ Fakılar ] lılara böyle ha- uzak olan yerlerdeki enstitülere 
liyordu. Tümoğlu bu yüzden en mek isterim. Aşağıya in de şart- karette devam edersen , sen de de emekli subay veyahud köy 
aşağı yedi sekiz bin lira zarar tarını anlat 1 gelecek sene buralarda çeltiği zor enstitüsü Öğretmeni ihtiyat subay-
görecekti. Tilkinin maksadı Horozu ka- ekersin , dedi . / ların tayinini bildirmiştir. 

Keı iften sonra köyün doğu- 1 
sundaki kaynağın başında akşam , ............ ........ u .... u .................... ıııııı .......... 

1 sofrasını kurduk Tümoğlu göz bo- ıııııı;ı: ...... ;; .... ı:........................................ .. ...... .. .. ı .................. ıı ............... .. 
yamak için getirdiği türlü türlü ne- ı .. :ıı::ı:ıı:ı::ı:ı.. AN KABA RADYO GAZETESi :ıı:ttı:;;;;tt:ıııı: 
valeleri ve Kulüp rakısı şişelerini j ;!tt:ı .. tt.......... .. .. +:."H .... tt1+ .... ••tt 
çıkardı. Fakat neşeli değildi. Süm- HUttUHUııııııııııııımııııı;;;;ı;;;ıı;;;;;;:ı .. ;; .. ;;:; .. ;;,.;;Hı;;;ı;;H 
süğü düşmüştü. Tıkılı Hasan ağa da 
mecliste idi. Bir aralık Hasan ağa 
damdan düşer gibi: 

- Kaymakam beyi Dedi, sana · 
bir hikAye söyleyeceğim, ve an
latmağa başladı: 

- A~anın birinin Kıtmir is
minde bir zağarı varmış . Ağa 
ava meraklı olduğu için köpeği
ni çok severmiş . Avda o lsun , 
evde olsun : 

- Ha şurasını yediğim .. 

Akdenlz de vaziyet 

Şarki Akdenizde İngiliz deniz 
kuvvetleriyle Alman hava kuv
vetleri bo~uşması hAla devam 
ediyor. Ve Almanlar hala Girid 
muharebesinden bahsetmemekte
dir. Almanlar bir tek mevki müs
tesna olmak üzere Giridde diger 
mevkilerden çıkarılıp atılmışlar

dır. Almanlar şimdi yalnız Male
mcde tutunabilmiştir . Almanlar 

Ha burasını yediğim . . . Diye deni.ı yoliyle ufak tefek malzeme 
bol bol ilt ifatta bulunur, sever , getirmeğe muvaffak olmuştur. Fa-
okşar ve hiç bir zaman ihmal et- kat bunun pek ehemmiyeti yok-
meımiş. Fakat buna mukabil Kıt- tur • 

İngiliılerin Giridi kaybetmesi, 
Almanların i"e sökemiyecekleri 

bir mukavemet görmesi muhte
meldir . 

Vlf I • Almanya 

Vişi - Almanya işbirliğini Fran 
sa için mahzurlu gören bir çok 

Fransızlar Filistine geçiyorlar. Bu 
gün bir Fransız tayyare filosu da 

Suriyeden Filistine iltihak etmiş
tir . 

Darlanla Hillcr görüşüyorlar . 

Vaziyet in neticesine göre , İngi
lizler ıüphesi ı' ki cephe a lacak-

lar ve hatta icab ederse Fransız
larla da harb edeceklerdir . 

Darlan dün radyoda beyanatta 
bulunmuşsa da Vişi - Bertin iş
birliğinden bahsetmemiştir . 

Darlan bu hi tabesinde Fran-
11zları müstakbel vaziyete hazır
lamak istemiştir . 

va,ıngton • vı,ı 

Amerika Fransaya yiyecek yar
dımı için Petenrlen tahriri temi · 
nat istemiştir . Bu teminat Fran
sanın Almanya ile işbirliği yap
mayacağına dairdir ki, Peten böy-
le bir t eminat vermemektedir . 1 

lstanbul : 24 (Türksözü Mu
habirinden) ihracatın artması do
layısiyle yağlı tohumlar ve diğer 
bazı ihraç maddesi fiyatlarında 

yükseklik görülmüştür. Bu arada 
bir çuval kepeğin fiyatı 530 kuru 
şa çıkmıştır. Bir kilo Susam da 35 
kuruştan 42 kuruşa, bir kilo ke· 
ten tohumu 32 kuruştan 43 kuru
şa, bir kılo kuru bakla 9 kuruştan 
13 kuruşa tereffü_etmiştir. 

Tflrklye ylzme 
Birincilikleri 

Türkiye yüzme birincilikleri 
bu sene Bursadaki Havuzlu park· 
ta yapılacaktır. Yüzücüler 5 Hazi
randa şehrimize gelecekler ve bir 
ay burada antrenman yaptıktan 

sonra Türkiye birinciliklerine baş· 
!anacaktır. 

Tlrk - Romen 
Petrol aaıa,ması 

lstanbul : 24 (Türksözü Mu
habirinden) - Romenlerle aramız
da yeni bir petrol anlaşması ya· 
pılmıştır. 

Verilen malumatı nazaran , 
Romenler, petrol ofisinin bütün 
dileklerini kamilen karşılıyacaklar
dır. Anlaşmanın tafsilatı henüı. 

neşredilmemiştir. Maamafıh bu an
laşmanın mübadele sistemine uy
gun olduğu zannedilmektedir. 

Bir müddettenberi Bükreşte 

bulunan heyetimiz de, müzakere
ler intaç edildiği intaç edilditi 
için memleketimize dönmüştür. Bu 
heyet, iaşe müsteşarlığı petrol 
ofisi umum müdürü Talha Sabun· 
cu ile Nejad'dan mürekkeptir. 

Yakında mübadeleye başlana
caktır. 

Adana • Kozan 
yola tamiri 

Vilayet Nafia müdürü yanın

da fen memuru olduğu halde A
dana - Kozan yolunun Sarıçam
dan geçecek kısmını tetkik etmek 
üzere sarıçam tarikiyle Kozana 
gitmiştir. 

B. R ecai Türel 
Bir kaç aydanberi Eskişehir· 

de Vali Vekilliği yapan kıymetli 

mülkiye müfettişi Recai Türel şeh
rimize gelmiştir. 

İdam kararına te
şekklr eden adam 

Mardin: 24 (Türktiözü muha
birinden) - İlci ay evvel, evine 
çağırdığı mücevherat satıcısı Man
su rayı, üzerindeki altınlara tama
an iple boğarak cesedini ma~ara
ya gömen Abdi Şamt'ın şehrimiz 
ağırceza mahkemesinde cereyan 
eden mahkeme-si bitmiş ve katil 
idama mahkum edilmiştir. idam 
hükmü Abdi Şamt'a tefhim edil· 
diği zaman hiç bir tee sür göster
memiş ve gayet soğuk kanlı bir 
tisanla heyeti htikimeye teşc:H.ür 
etmiştir. - Cemal lşınay 

DIŞ TABiBi 

Şevket ÇekmegU 
lstanbuldan avdet etmiştir. 

Hastalarını her gün muayene 
hanesinde kabule baılamıştır. 

Nlbetçl eczane 

YENİ ECZAHANE 
Beledlye yananda 

DUYDUKLARIMIZ 

Sarbo,ıak·. ıçbl 
bir tetklll 

Amerikanın en lıüyiik profesÖ 
rinden biri olan Edward C 

man, sarhoşluğun irısan bii0 • 

üzrrindeki tesirlerini iııceteıııek 
sık sık sarhoş olmaktndır. P 
sör, şimdiye kadar birkaç 
sarhoş bir halde umumi asi 
ihlal etmek töh~etiyle tevkif 
miştir. 

Mahkeme, ilk def asında ~ 
sörü beraat ettirmiştir. ~ 
mahkeme Cullimanın , sar il 
üzerinde tetkikat yaptığına. ~ 
at getirmiştir. Profesör bu ıd ti 
nı isbat etmek için sarhoşluk; 
kında yazmakta bulundugıı f. 
den 200 shhif eyi mahkeıneY' 
termiştir. ,., 

O beraetten sonra Alll~ 
zabıtası Profesörü sarhoJ ;I 
yakalandıkca tevkifhaneye 
hastaneye sevketmektedir. 

TÜRKiYE Rad,11os• ,1 
ANKARA~ ~ 

941 
Pazar 25.5.1 ~ 

8.30 Program ve rtle 

at ayan 

8.33 Müzik : Marı1". 
8.45 AJANS hab~rl~ Aıa 
9.00 Müzik : Hafıf llıu 
':J.30/ Yo1t 

9.45 Evin saati JO/ teft• 
dit 

12.30 Progra,!TI ve lrc 
at ayarı ~ Qıc 

12.33 M- "k Hafif uzı : ıeti 

12.45 AJANS habt~ 
13.00 Müzik : Sa:ı .,, 

13.30 Konuşma (De 

peden) 
~ 13.45/ 

14.30 M- 'k . Radt° 
UZI • f : 

kestrası (Şt 
Necip AşkJıı) eti' 

18.00 
ve ıl1 

Program 

at ayarı d'/o 'ti 
18.40 M- 'k • R• uzı • ·ııı 1 tıı 

r ası ( braktet11 
Ateş Böce . i ti 

""''° ~ 18.30 Zirast 1'a 
MahsüUeri ~ ~ 

18.40 Müzik : R• ııı'".-gr• rası pro r)J'91f 
Qdo/0 

19.00 Müzik : 5e ~t 130 
19.30 Memleket 11''~ d;,., 

AJANS tı• 1'iıo,,. zar~ 
19.45 Müzik: . / 10rnet 

Pota Ne~'/1'~ 6frıe 
20.00 Konuırn'f',sıt ;I lc.e.ı; 

20.15 Müzik: ~e Q_z Q,. 

21.00 Konuşrn9 I;, cı 

tası>. . rJeşıııı<,; 
p 

'"anc 
41/c. 

21.10 Müzık • ,ı &ı 

22.30 
Meınlek~t s:ı Siddet 

cJ111,. 
h berıerı e<' a of~ 

22.45 Ajans sp aııf el;,., 
'k. D 

23.00 Müzı · ıe1cıı1; 
23.25/ • pfO~ 
23.30 Yarınk• 

nıf 



IRAKTA VAZIYET 

K.,.al Naibi Irakta 

iv Kahire: 24 ( a.a. ) ·- İngiliz 
•~ • kuvvetleri orta şark umumi 
-arr.'h aıc· ~a ının Irak harekab hakkın-
li 1 tebti~i: Irakta asi kuv\'etlcr 
~ S~lluca'ya hücum etmişlerdir. 

at şıddetli bir bombardmandan 
•nra 16ki mevzilerimiz kıtalanmız 
tafı~dan yeniden işgal edilmiştir. 

ınıkdar kamyon ve tank alın· 
llttır. BaA-dad'm önünde Kastcı 

akol mevkiinde bir Irak petrol 
Posu bombardman edilmiş ve 

llırada dört büyük yangın çıkanl
Jr. Avcı tayyarelerimiz Musul tay· · 
tire meydanını mitralyoz ateşine 
lrnuşldrdır. Biralarda bazı hasar 

ua gelmiştir. Zayiat hafiftir. 
tün bu harekattan iki tayyare· 
İl dönmemiştir. 

Bertin: 24 (a·a.) - Yan res· 
bir menbadan bildiriliyor: Al· 
Ya ile Irak arasındaki diplo• 

tik münasebetlerde hiç bir de· 
iklik vukua gelmemiştir. Bu hu-
•~a sorulan bir suale Alman 

bı rıciye nezareti Yukarıdaki ceva
vcrrniştir. [rakın bir hususf mü· 

ess·ıı 1 nin Almanyada bulundu-
~~a~ Berlinde hiç birşey bilin· 

c 1~ 1 de ilave edilmiştir. 
Londra : 24 A. A . - Bu ak

ın •el&hiyettar bir kaynaktan 
.tcnildiğine göre , lrak kral na· 
1 

Abdul-ilah memleketine av-
'~.~tnıiştir. Y~ni bir hükilmetin 
1 ılı derpiş edilmektedir. 

Q6eıiatan.da yeni muvalla· 

kiyetler. 

(Birinci sahifeden artan} 

llka kasabası işgal edihniş 800 it: fa%la esir alınmııtır . Biata 
Q atı berinde bir köprü başı 

" ele geçirilmiştir. 
dtft?iilr. Dauıtanın ve maiyetin · 

, •
1 beş Generalin teslimi pek 

~uıtur. 

llıaakaıat vekW 
••llrlmlze geldUer 

(Birinci sahifeden artan) 
Aıacdd' 
'-• ın Tirito~lu, Konya meb-
)'o~ı:'z.a ve diker zevat ile Hava 
tefti rı ••.taıyon bürolarını, hangarı 
<li t edıp gereken iı.ahatı alıp, 
'- te~tifler verdikten sonra; 17 ,05 
ven, ·ı la 
"'1ck ~ e kendcruna hareket et· 
'" U:ıerc haıırunla vedAlaftıktan 
vflt& 

lbcydandan ayrılmışlardır. 
, .... 1 b~ekilimiz bu ıcyahatlerinde 
c c ı ·hr ~ilk 1 ımııl Ayasa da uğra) a· 

•vd Ve salı günü ııabahı ıehrimiıe 
İrıt · et ederek kendilerine burada 

•ıar d 'l Atık e ecek olan tayyare ı e 
~ döneceklerdir. 

Mımr Allllanyayı 
protesto etti 

Zam•am vapa1'U meaeleıi 
Bertin : 24 (A.A) - Yarı 

reımt bir menl:'idan 'bildiriliyor: 
Hariciye Nezareti mahfillerinde so 
rulan bir ıuale cevnben Mısır bay
rağını taııyan Zamzam vapuru
nun batınlması hakkında Mısır 
hükilmetinden hiç bir protesto 
alınmadığını bildirmiştir. 

Maltlm olduğu_ üzere bu gemi 
diğer emtea arasında harp mal
ı.emesi de naklediyordu. Bu ve
sile ile Almanyanın halen Mısırda 
diplomatilc mfinasebetler devam 
etmemekte olduğuda tebarüz et
tirilmiştir. Alman devlet merke
zinde ki siyasi mahfillerin malU
matına göre Mısır hükumeti lsveç 
vasıtasiyle bir protesto : gönder· 
mek niyetindedir. 

ilan 
KOZAN ASllYE HUKUK 

MAHKEMf SİHOEN: 
Kozanın idem köyünün üç 

büyük mahallesinden Ömer Kahya 
o~ullarından Hacı Musa oğlu Be
kir Tınmaz tar~ fından ayni köy· 
den Ömer Kahya oğullarından Ha· 
cı Musa kızı ve asker kansı Sul
tan aleyhine açılan davada: 

Karde~i Hacı Musa oğlu 301 
Doğ. Mehmetin 331 yılında emsa
lile birlikte askere giderek mez· 
kur tarihden bu ana kadar öldü
ğü ve yahutta sat olduAu hakkın
da bir malumat alınmamış ve bu 
suretle mumaileyh Mehmet halen 
ka'ip bulunmuş olduğu halde af 
kanununun neşir ve tatbiki tarihin
de köy muhtarı sözü geçen Meh
medin 330 senesinde öldüğünden 
bahisle Nüfus memurluğuna ver 
mif olduğu ilmuhaber mucibince 
mumaileyh Mahmcdin nüfus kay
dına 330 tarihinde öldüğü yazıl· 
mış ise de bu kıtydın yanlış bulun· 
duğundan Mchmedin 331 tarihin
den itibaren kayıplığıne ve nüfus 
kaydının da bu suretle düzeltilme
sine karar verilmesini talep ve 
dava etmiş olmasından yapılan 
duruşmada: 

Kayıplısrına hüküm edilmesi is· 
tenilen yukanda sözü geçen Meh
met hakkında malumatlan olan 
varsa mahkememize bildirmeleri 
için keyfiyetin Ada~~da ~ıkan 
Türksözü gazetesiyle ılan edılme
sine karar verilmiş oldutundan 
bu hususta malumatları olan var
sa duruşmanın muallak bulunduğu 
17/6/941 tarihinden önce nııı.hke-

. haber vermeleı i lüzumu 
memıze . 

18053 ilanen teblıi olunur. 

c: TARiH, C06RAFYA 1-l ------

M artinik Adası 
Frarı 

11taa
1 

d •cının Almanya ile uyuş· 
fi11tk olayuigle Fransaya ait Mar-

adası bahis mevzuu oluyor. 

adal Atlantik Okyanusunda Antü 
13Q °{,~dan biridir. Guadeloupe' un 
dı'r 

65 
metre cenubu şarlcisinde

kil~rn kilometre ıuunlufu, 34 
etre a.ı • . l 'Jf. no'8 k · lo anu genq ı1'ı, ,o, ı· 

metre , 
6irıe lcmurabbczı mesahası, 200 

ya .. d 
lce.ı{ F. ın _ a rıiif usu vardır. Mer· 
a.ı ar o;t - France' dır. Salalller 
l;, C ~a ıdır. Sarkta hayli firinti· 
}:' ı ıntılıdır. Garpte Fort de 
"Glıcel':k~ f . 

ııJc ,_""· or e.ıı vardır. Civarda 
''"' le • • Sidd ti' Ut>ttetlı sıklonlar olur. 

dili,.~ 1 meddu cezirler de kayde-

Marr k et;,. P ın daf lı ve Y anardaflı· 
• ele '•ki;lirıcl e ~•pesi 1350 metre gilk-

edır · Bunun lcivları 1902 

yılında Saint • Pierre şehrini mah· 
vettikten .onra ada_qı kapla~ı. 
Daflardan denize dotru s11l halın 
de akan dereleri vardır. 

iklim ayni yeknesak ve çok 
sıcaktu. Hiç kar yalmaz. Hava 

ak kanunuet1velle mart arasın· 
anc . ti 
da serinler. Arazi umumıye e 
münblttir. Bazı yerler son derece 

i'mlJJjr. Burada yan yarıya sı· ver ... 
cak memleket mahsulleri yetıştırı 
lir. Şthr kamqı, kahve, fJ!lmuk, 
kakao. tütün, baharat. yemış~er · 

Na/usun eberisi Zenc~lerle 
Melez/erdir. Hindden ve Çınden 
gelmiş muhacirler de vardır· A
dayı Kristo/ Kolomb dördüncü se
yahatinde keşfetti. Fransızlar. ~625 
de müstemlekeleştirdiler. /niılızle~ 
muhtelif ıef erler aldılarsa da yı
ne Fransaya geçti. 

f RANSIZ HALKI 

AMiRAl OARLANA 

NEFRET HAYKIRIYOR 
Londra: 24 (a.a.) - Fransız 

hududundan mustakil Fransız ajan· 
sına gelen bir telgrafa göre, Hit
lerle Darlan arasindaki anlaşma 

bütün Fransada ve bilhassa işgal 
altındaki bölgede deı in bir intiba 
hasıl etmiştir. Laval Peten tarafın· 

dan kendisine yol verildiği zaman 
halk arasında ne kadar menfur 
olmuştur. Bu telgrafta Darlanın 
geçenlerde Bretacne'i ziyaret etti
ği zaman maruz kaldı~ı hasmane 
tezahürat aynca hatırlatılmaktadır. 

TALEBELERDEN BU YIL 

ALIHAH RAHOIMAN 
(Birinci sayfadan artan) 

Maarif Vekaleti orta tedrisat 
dairesi bu seneki imtihan ' vaziye· 
tini tesbıt etmek üzere 197 lise 
ve orta mektepten sınıf geçenler
le, ikmale kalanların ve sınıfta ka· 
!anların listesini istemişti. Bu mek
tepler hazırladıkları listeleri Veka- \ 
lele göndermişlerdir. Yapılan tet· 
kikler neticesinde geçen senenin 
Haziran devresine nazaran bu se· 
neki vaziyetin daha ivi olduğu 
anlaşılmıştır . 

Zayi Terblı Tez. 
kereıl: 

929 senesinde Edirne'de birin· 
ci Tabur birinci Bölük Emirber· 
liğıyie askerliğimi ifa ederek aldı
~ım terhis tezkeremi kaybetttim. 
ilanını dilerim. 13062 

Çermik kazasının Kcydan kö
yü rahat mahallesinden olup A· 
dananın Yassıviren K. de oturan 

Garbekli Ali Q2'1u Musa 319 

·~ - ~-™ 

1 BORSA 
l PAMUK - HUBUBAT 

CiNSi 

:ı==""--

ı KiLO FIATI 
En az j En çok ; 

_K. s._L K. s._ı 

Koza 
Klevland 1 1 

Klevland il 
M. Parlağı 
P. Temizi 
Kapımah 
Y. Çi~di 6,50 

_K. _Çiğidi 5,00 5,00 - 34)0 Susam --
-Buğday 
Buğday To. 
Buğ'day yerli 8 25 (x)I 
Arpa ! 
Yulaf 

1 
1 

1 

~ 

24- 5 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
/ ~ bankasından alınmıştır. 

(Frank) Fransız • 
(Frank) İsviçre -
(Sterlin) İngiliz 5.24 

:ı-ooıar) Am.~ikan J32.20 
il 

(x) Buğday yeni mahsuldilr. 

Zayi aıkerllll veal· 
laı tezkeresi: 

Namıma ait nüfus teıkirı::mle 

Adana 7 inci Topçu Alayın· 
dan almış olduğum askerlik teı
kiremle birlikte nüfus cüzdanımı 

ikisini birlikte yitirdim. Yenisini 
aJaca~ımdan eı;lds;nin hükmü ol· 
madığını ilan ederim. 

Adananın Alidede mahal
lesinde kayıtlı şimdi Cey 
hanın Çiflikat köyünde mu· 
kim 326 doğumlu Osman 
oğlu Hayri Tekin. 

Kayıp mlblr 
Adana Ziraat Bankasının 17-10· 

940 tarih ve 1945 numaralı cüz· 
danına koymuş olduğum tatbik müh 
rümü ıayi ettim. Yenisini alaca· 
~ımdan :ıayı olan mührün hükmü 
olmadığı ilin olunur. 

lbrahim Güz.elif 

~-~----~---------~----~ . .._...._.._._.._..._._....__.__ ...... ~ 
MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARIHI HER GOH MUSTAf A Rlf AT 
ECZAHAHESI 0ST0HDEKI MUA YEHEHANESIHDE 

KABUL EDER
1 

i 1 an 
SEYHAN HUSUSi MUHASEBE M000Rl0t0NOEN : 
1 - Aşağıda evsafı yazıh gayri menkuller açık artırma ile 

satışa çıkanlmışhr. 
2 - Artırma 941 Haziranının 12 inci perşembe günü saat 

On buçukta yapılacaktır. 
3 - Şartnameyi Hususi muhasebe kaleminde görebilecek 

isteklilerin iha'e saatında Vilayet daimi encümeninde bulunma
ları ilin olunur. 

Hududu Mevkii 

Şartnamede yazılı Taşçıkan 

,, .,, ,, 
25 - 28 - 31 - 4 

11 an 

Cinsi 

Dükkan 
Arsa 

Muhammen 
Kıymeti 

Lira 

200 
300 

13060 

iHHİSARlAR ADAMA BA~MOOORlOGONDEN · 
inhisarlar Adana Başmüdürlüğü anbarlarile tütün Fabri

kasından İnhisarlar Karaisalı idaresine 941 mali yılı içinde 
naklolunacak tahminen (50000) Kilo mamul tütün, içki vedi
ğer biı'umum Mevaddm taşınması inhisarlar Adana Başmü
dürlüğünde mevcut şartnamesi mucibince on gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 26 5-941 Pazartesi günü saat 16 da % 7,5 

Güven paralari'e Başmüdürlüie müracaatları ilan olunur. 
18-21-25 13031 

........................... • • • Dahili mlteaddlt vantllatlrlerıe 1 
1 h~a~Murin • 

1 ASRi SiNEMA İ • • 1 •• nın vasi salonunda • • 1 s~~;;E B U A K Ş A M su;~~E 1 i senenin en lllylk 1Jabeserı ı 

1 TYRONE POVER 1 HENRY fONDA 1 i 
1 Gibi Üç Büy~~N~~dı~~l~ri~ulide Bir 1 
ı Surette Yarattıkları : 

lllSeviuıli Hagdutlll 
Blylk beyecanlar - HarlkalAde 

I maceralar • Nefts bir a1Jk sabnesı 

İ lllVETEH: 
ı MAYMUNLAR 
1 ~ 

SERiSi 
• Bagln glndlz matinede • • • • • 1 SOH UMIT - SEVIMll HAYDUT 

1 • • • • • • • • • • • • 1 • • 1 ••••••••••••••••••• •••••• 
Fabrikamızrn Sayrn 

Müşterilerine 
Fabrikada malları olanlar arzu ederlerse kendileri sisrorta 

yaptırırlar. Pamuk ve çiğ-itlerini, Pirinç ve kırıntılarını imal edil
dildikten azami 15 gün kadar kaldıkları takdirde çuval, hararla
rından istif, hammaliye ve ardiye parası alınır. Kızışarak küflen
mesinden, yanmasından, avarya olmasından, noksanlaşmasın<lan 
evsafının bozı.ı lınasından hiç bir guna fabrika sahibi mesuliyct ka
bul etmez. 

Çeltiklerden çıkan dan, kepek fabrikanın mahrukatı olarak 
ötedenberi bilfi bedel fabrikanın malı olup buna karşı fabrika 
çeltiklerin imaline kadar beklemesinden anbar kirası, vezin ücrc· 
ti, kınnap parası, arabaya yükleme hammaliyesi olarak müşteri
den birşey alınmaz. lmıı.liye ücreti, temiz çeltiklerden 25 para 
alınır. Yaş ve hasarlı ve topraklı ve kılçıklı çeltiklerden ayrıca 
fark almdı~ı gibi pirincin rayicinden yüzde on maliye hesabına 

muamele vergisi ve Ceyhan Belediye hududu dahilinden gelen 
çeltiklerden belediye nam ve hesabına işgaliye parası alınır. 

a-15 Ceyhan: /SMAIL ZALOCLU 

##AA#fifiKAA###AAUA#XU~~ 

DIBBATI.. DiKKATi. DİKKATi .. 

Saatçı Vehbi Çömelek 
Saat kaleıı karııımda 

Zenlt, arlan, neker,nacar, blılon kadın 
ve erkek ıon model saatlerimiz yedek
leriyle beraber geımı,ur. Ber tirli ta-
mirat kabal edlllr... 12749 8-15 
~X##V#U:U#A*- ####AA#AAA#A# 

1 LAN 
SEYHAN VAKlfLAR MOOORLOGONOEN: 

Müfredatlı listesi Vakıflar idaresinin ilan tahtasına ve Bele
diye sa'onunda asih bulunan muhtelif yerlerdeki vakıf gayrimen
kul 'ar t-6-941 den 31-5-942 tarihine kadar bir sene müddetle 
icarları açık artırma yoluyle ve (kordinasyon heyetinin karan 
mucibince) isteklilerine verilecektir. 

ihaleleri 29-5-941 perşembe günü saat 10 da Vakıflar ida· 
resinde yapılacaktır. isteklilerin müracaatları 

24-l5 13052 



Sayfe 4 

r-·------...-...-----------
TORKSOZO 

1 

1 
' 

ı 
ı 

ADANA ASKERlİK $UBE
SINOEN: 

Adanada mevcut ve Şubede 

kayıtlı ve kayıtsız emekli ve bilu

mum yedek subay ve asK:eri me

murlann yoklamalannA 2 haziran 

941 pazartesi i'ÜnÜnden itibaren 

başlanrak 117/941 günü ak~amına 

kadar devam edeceginden hüviyet 

cüzdanı, askeri vesikalan ve ra

porlan olanların raporlarile birlik

te Şubeye gelmeleri ilan olunur. 

Tlrk Basın ııruıı 
Adana mıatakaıı 

BelıUlladea 

Türk Basın Birliği Adana 

mıntıkası kongresinin 9 Hazi

ran 941 Pazartesi günü saat 

dok.uzda (öğleden evvel) top

lannıası kararlaşınıştır. Dc~erli 

meslektaşlanmızın o gün ve 

saatte Türksözü pzete.1i ida· 

rehancsindeki büroya teşrifleri 

rica olunur. 

21 - 22 - 29 

BaUteıtylı ve ıeıl.nln temlzUttJle ller lleaı 11•,..ete 
t11,1rın ratyo 

Zayi mlblr 
Köyümüzün Resmi mührünü 

bir kaç gün evvel kazen kaybet
tim. Yenisini kazdıracağımızdan 
eskisinin hükmü yoktur. 13061 MUHARREM HiLMi REMO 

Tlcaretlluellllllın a•••ıı 

ABIOiNPAŞA CADDESİ 10. 112 - IELGRAf : REMO ADANA - TElEfOM: 112 

Ceyhanın Altıkara köyü ihtiyar 

heyeti mo1ıtarı 

BAHRi UNAL 

(\-~~, 
TIMOFÜJ 

(ABDEST BOZAN] Of Oi~IMiZ ~ERİTlf R 
Bunların uzunlukları, 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. Tedaviile vu
cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

T İMOFÜJ 

Bu kurtlaran en birinci devasıdır. Kutulann içinde kul
lanış tarzı yazıladar. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekile-
nin müsaadesini haizeir. 12761 

1 LAN 
SEYHAN ViLAYETİ DAİMİ EHCOMENINDEN: 

1 
~ 
~ 

1 

941 Mali yı'ı içinde Adana Memleket Hastanesi ihtiyacı 
olan 3155 lira muhammen bedelli aşağıda müfredatı yazılı mal
zemesi tıbbiye 15gün müddetle mevkii milnakasaya konulmuştur. 

Münakasa 29/5'941 Perşenbe günü Saat 10 da Encümeni
mizde yapılacaktır. isteklilerin Şartnameyi görmek üzere her
gün Hastane idaresine ve Eksiltme günü de evvelden yatır
mış oldukları muvakkat teminat akçası makbuzlariyle Vilayet 
Daimi encümenine muracaatları ilan olunur. 

600 Metre Tarlatan sargı 
4000 ,, Gaz Saf 

350 Kilo Pamuk Saf 
3500 Metre Sargılık Bez. 

13-16-20-25 13007 

, 
FEMil 

~ayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi, aylık temizlikle
rinde iÖsterdikleri a
lakasızlık, mühim ra
hatsızlık ve hastalık
lara yol açmıştır. İşte 
bundan dolayı, her sa
yın bayan, adet za-

manlannda bu fibi hastalıklardan korunması için yalnız 
(FEMIL) kıillanmUılır. Rahat. sıhhi, pratik, bir kolay
lıktar. (FEMIL) in huawüB~CLARI da vardır. 

ECZANElEBDEN YE TDHAf İYE, ITRİYAT 
MIGAZAllRIHDAN ARAYINIZ 

Cenap Mıntakası deposu : Bahri Diril Ticarethaneai 
Y alcamii cilları No. ~ 

• 
iş Bankası 

Blçlll taıarral beıaplan 

1941 
lllramlye plim 

KEŞİ DELER 

4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Afuatoa, 3 lkincitepin 
tarihlerinde yapılır 

1941 inllldrelerı 
n Adet 2000 Liralak 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 > 
2 > 750 ,, l,500 > 

4 > 500 > 2,000 o> 

8 • 250 , 2,000 > 
35 > 100 > 3,500 > 

80 > 50 > 4,000 > 
300 > '20 > 6,000 > 

TUrklı• ı, Banka•uuı para yatırmakla ,..anız para 
biriktirme olmaz, aynı zamanda talihinizi 

denemlf olur•unuz 

.__. ___ K_:..;E~S..::::::r;~...!-

Her eczahanede bu~ 

--------------------~/ 
1 
1 

TORKİYE CUMHURRETI 

Ziraat· Bankası 
urulu• tarihi : t888 

Sernaayeri : 1100.000.000 Tfırlt Lirall 

Şabe ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veri'!"' 

Ziraat Bankasında kumbıtralı ve ihbarsız tasarruf hesi~ 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çeldlrcck kJJf'' 

aşa~ıdaki pl!na göre ikramiye d~tdl'acaktır 

4 
4 

Adet 

• 
1000 
500 

Liralık- 4000 ura 
• 2000 ,, 

4 " 250 ,, 1000 ,, 
40 " 100 •• 4000 ,, 

1 ()() " 50 " 5000 •• 
120 " 40 .. 4800 ,, 
160 " 20 " 3200 ,, 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene İÇ~ 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 
20 fazlasile verilecektir. ...J, 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 1 t s~.:t 
1 Mart n 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir d 

• 

Ka\ bi bo~madan, mide ve böbrelıl' 
yormadan ıstırapları dindirir· ,. 

Lüzumunda günde 3 adet alınır. :raklitlerinden sa)ll..,...s 
her yerde pullu kutıll~oı ıar.-la iste,.....~ 

r:;;; .. ;;;;; 
i prtlan 
ı Senelili ... 1400 Kr. 
ı 1 Ayhf ı . . . 125 • 
ı -i lıınıar için ldar•re 
ı maraca•t etmelidir 


