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GÜNDELiK SIYASf GAZETE 
S Etii!E2S!ZO ==== 

Ruzvelt'in yeni 
mühim beyanalı 

MEMLIKETTE TOP YEBtJ'N VAR 
1 

.. Yunanlet.n Amerlk•nın 
Y•rdımın• ve dostlujuna 

ltım•d edeblllr • " 

REFAKAT YE DEVRiYE 
SISTEMlERI M~RESI 

Ruz.veli bitarallıla 
• 

''Qç başh yılan,, · 
demektedir ! 

1 
AMERlKA HUL<..ıARlSTAN HAK
KINDA Bl l'ARAFL1K KANU · 
NUNUN liAZJ l QKOMLERINJ 

TA'I BlK EDECEK 

-
A "1ER/K ALILARIN 

YÜZDE 83 U AME
RIKA!\JN HARBE 

CIRECEC/ FlKRINDE -
Vqiııgtoıı : 26 { A. A. ) -

Ruıveıt Beyaı Sarayda kendisini 
ıiyarete geJeıı Amerikadaki A · 
hcfa Yunan cemiyeti azasına tun· 
ları söylemiştir : c: Harbin bu
günkü safhasının muvakkat neti
.celeri ;_ne <)lursa : olsun Yunan 
ıniUetinin_ ist.ildilini ve araıi bü
tün UiAünü istirdat t:derek mu· 
1 affcr olacağına eminim. Bu yük
• k _&iye u§'ıund.._:'(uoani'~ A
lnerı1'anuı;) ar~hmıoa ve dostıu
~una ıüvenebilir • Biz tecavüz 
karıııında hürriyetlerini müdafaa 
c<Jen Dıilletlere mümkün olan bfir 
tiln nıaddr yardımı yapmata ka
rar Vermiş bnlunuyoruı:. 

Vatington : .26 ( A. A. ) -
'R'uıveıt ıazeteciler toplantısıpda 
Yaptıtı beyanatta Birle ik Ame
riluuıuı ..bitin t~et punj ıarı. 
~~l~ri~i ~iınaye etmr.w,~ plfünm~-
•tını ı~ylemiitir . Ruı:velt kafı-

1.eler hülunı;lalü noktai nazarını 
ıf ade edecek tefsirlerd~ bulu~· 
~·tan imtinA etmi,tir, Fakat bar 

uçult senedenberi bltaraflıtı ko
r~nıah memur devriye gemilcri
nın Attantik sahillerinden bin 
ın·ı 
b 

1 ınc~f eye kadar hareketlerde 
UlunduA-unu söylemittir . 

V Y•ıınrton : 26 ( A. A. ) -
11f 1nıtondalci müıahitlerin fikri

~c IÖre bahriye nazırı Albay 
nolta tarafından yapılan bey•· 

~atta Amerikan mallarının At· 
antikte batırıl maıına Amerikanın 

lrlfisaade edcmiyccefinin ıöylen
~1;f olınaaı Amerikanın Atlantikte 
1~~Yecelıt vapur kafilelerini Ame
~1~n harb ıcmileri tarafından 
~e ettirecc~ini sarahaten göı- I 

Türkiye H v · Ordusu 
Sür'atle Artacak 

BİNLERCE TÜRK GEff Ci H V. ORDUMUZA İl TIHAK iÇİN 
ff(R TARAFTA TAHlOKlE MOHACAATlAR YAPMAKTA 

Ankara: 26 (Turlcsözü muhabinirıdeıı) - Tuı k 
ha\la ordusunun çok kısa bir zeman içinde birçok 
m·sli artmak istidadında olduğu görülüyor. Bugün 
selahi.> ettar le&) naklardarı aldığım malümnta göre 

lstanbulda beşyüzdc:n fazla genç hava ordumuza 
iltihka için müracaatta buluıımuatur. 

8.) ni muracaatların Ankara ve diğer vila.> etle
rimizdede de yapıldığı anlıışılmaUadır. 

.. 
Elen - İngiliz 

kuvvetleri hattı 1 
muhafazada 1 

BiR 1IABi:1,E GÖRE 

Mf Dilli VE T ~~oz 
ADAlARI i~SAl f OİLMİ~ 

Kahire: 26 (a.ıa ) - Bu akşam 
Kahireye relen haberlere göce, 
Yunanistanda çok şiddetli muha
rebelere raQ-men lngiliz kuvvetleri 
Almanlara karşı hatlarını tamamıle 
muhafaza ediyorlar. Burada bildi· 
ğine nazaran lngilizlerin sol cena
hı Y.unan .ıeüzitaliltarile teması mu· 
hafaıada deyam ediyorlar. lngfüz 
hatbna taarruz eden Alman kuv· 
vetleri Epirdeki Yunan ordusunun 
teslim olmaya mecbur kalması ne

ticesinde 1er~st kalan kıtalarla 

takviye edilmiıtir. 
Ankara: 26 (Radyo iazete

linden) - bir habere göre Al· 
mantar bugµn aemendrc, fimni vo 
taşozia middilli adalarını diğer ha
berlere göre müttdık kuvvetler 
çekibniderdif. Bundan sonra bu 
kuvvetlerin karenle çekilmeleri 
tahmin edilmektedir. 

~ 

'ltld• AzJHer 
Vifiı 26 (La.) - Dört yjikseK 

meonır~o,ıoJ lehine ,Propaganda 
yapbfl ~a uledilmiılir. 
.ı..:---

te rm ektedir. 
VqinKton : 26 ( A. A. ) -

Ruı:velt dOnkO gareteciler toplan· 
bınida beyanatta bulunarak I! va
pur kafilelerine harb gem.iler~in 
ıef aka ti sistemi ile devrıye sıs

temi arasındaki farka İf8ret e~e
r~k demiftir ki : c Vapur kafıle
&erine refakat, ticaret vapurlarını 
toplu bir halde ve dfişman teca
vüzünden koruyarak sevketmek 
demektir. DcYriye sistemi ise va 
purlınn ıcçecelderi ~arb ~·arım 
kürreıi sularında mutecavıı: ge· 

1 

Denizlere hakim olan ingili% deniz kuvvetlerinden bir parça 
ıeyir halinde 

--~·------------- --------• 
I hracatçılar ve 

Çiftçilerin içtimaı 
.AalEarara lllr 

----------

Hitler ansızın 
- Yqoılavyada -

Maribora geldi 
Maribo a: 26 (A. A.) ~ Hitler 

( bugün ansııın Maribora i lmiıtir. 

miler bulunup bulunaıadı~nı ta· 
yin için kullanılan usul demektir. 

Vaılngton : 26 ( A. A. ) ....._ 
Ruzvelt_ dünlı:ii gaıeteciler toplan
tısında yatıştırıcı siyaset~ takip 
eden Amerikalılara hficüm etmif 
ve bunlar arasında Lindberg'in 
bulunduğunu söylemiştir. Ruzvelt 

... ,. ..-or 
Adana Pamuk ihracatçılar Bir,. 

liA"i i~ ÇiftçHer birli~i idare heyet
leri mü1terek bir toplantı yaparak 
bölgedeki pemuk stoku :Vaziye
tini ı9rüpnüflerdir . Neticede , 
bu işler etrafında Velı:Aletle te
maslarda bulunmak ve malumat 
vermek üzere üç kitilik bir heye
tin Ankarayı ıitmeai kararlatmlf 
tır. Heyet bu ıünlcrde fehrimiz
den har~lcct edecektir, 

'fUI fiıSL&V 
dl fJll r.; 'l'I 
TA\\INIYOB 

Vaşington : 26 ( 'A. A.) 
Hariciye nanrı Hull Amerikanın 
meıru Yuıoslav hükumetini ve 
bu hük6metin -Vaşington elçisi 
Sofıs• f tanımakta devam edece. 
tini s6ylemiştir. 

Darlan Vlfld• 

iHRACA iMiZ 

bu gibilerin istildal harbinin ıe Üç 
kafalı yılanı > tarı olduğun il ve 
beynelmılel vaziyet hakkı11d•\:i 
görüşleri nazarı itıbara alınarak 
Lindbcrge Amerikan ordusunda 
faal bir hizmet verilmediğini il ive 
etmiştir. c Üç kafalı yılan> Ame
rikanın en zehirli yılanıdır. Ame
rikada iıtiklil naücadeleai yapılır-

Vişi: 26 (a.a.) - Amiral Oar· 
lan Parilten Vi1iye retmiı ve va
zife~ile me1a·u1 oJmata başJamışbr. 

--~--------·--------~---

Ege iskerelerinden iki milyon 
lira kıymetine ifiracat yaptık 

ken bu isim ne lngilizlere ne de 
lngiliılere isyan edenlere iltihak 
etmiyerek bitaraf kalanlara veril
mişti. 

V:ışiogton : 26 ( A. A.) -
Ruıvelt Bulgariıtanla Yugoslavya 
ve Yuııarıistan arasında harp mev
cut olduğunu ilan'"etmiıtir. Bu 
suretle bitaraflık kanununun tak
} idatı bulgariııtana tatbik oluna-

Başvekilimizin 
TeşeiKürleri 

Ankara: 26 (A.A.) - Baıudi· 
limız Doktor Saydam, Milli Ha
kimigel ve Çocuk Haftası müna
sebfitU~ Yurcltın mulıt~li/ lcöıele
rinden gelen ldrilc lelıro/ları11a 
mukabil tebrik ve leıeklt.ürlerinin 
iblôlına, Anadolu Ajan•ını memur I 

An,ara : 26 (Tfırlı•6zü MaMıhirinden) - Bütün Yurd
d9 ~u .W 1°4• ~- iJaracotula asami .arett• .~t
"'ıı ~"!'f}'Sr Jff}(t.. alın«n W•e PH 940 yılı ıçın
~· E4e itltV lni(ı'f4r l.ti()t.390 liralılı muhtelif madıleler 
ıh~ eJı~·~ ,.,tiı. t41'~CI 36.000 hafta laeyoan .. uk olun· 
ıtıuıtur 11 ~W!l illa Üf ayında iı• hu ralıamlar iki mi•li 
lptrı il rı 11 n maltadu. 

caktır. 
Nevyork: 26 ( A. A.) .- Gal- ı 

lap enstitüsü tarafınddan lı}'lpllan 
ankete gör~, Aroeri kalılar in } üı. 
c\e 83 ü harp bitmeden evvel A
merikanın harbe gireceği fikrin- I 

dedir. Bu anket 10 nisan ile 20 ni· f 
san arasında yapılmıftır. 

etmiştir. 

l ' 

-•• Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluı Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

On~edlncı yıl - Sayı : 5017 

KönLÜr havzamızda 
geni teşkilat 

Zoapldüla 
Bastallaae 

Kazalarıada açdaa 
va Dlıpaaserıer 

Ankara: 26 (Türksözü muha
birinden) - Kömür havzasında 
kurulması evvelce tekerrilr eden 
büyük sıhhi tt-şkillit f anliyete geç
menteılir. Bu teşkilatı kömür hav
za!lı ıın~lık komisyonu organi1e 
etmel<tedir. 

On binlerce Türk toprak altı 
işçisinin çaltıtı~ı ve ailelerinin bu 
lunduğu geniş kömür havzasında 
bu nisbette kuvvetli bir sa~lık 
teşlciUlt kurulmuf bulunmaktadır. 

Kömür .havı.ası sağlık teıkila
tının elinde tam tesekküllü bir 
hastane bulunmaktadır. Bu has
tanenin etıbba kadrosu ikmal e

dilmek füeredir. Bundan dnşks 
şrhrinıizdt'n hastane için lij akatli 
hemşireler angaje edilmektedir. 

Dlger taı af ton ııa~lılc· t< şkilatı 
Zoı guldaktn ve ka1alnıcln <lispen 
ser l:urnııış bıılunnıaktadır. Bu 
di pnııst·rleı de birl'r de ccrnrıe 
bulunacaktır. 

Alrlka barekAtı 

Sollum cephesine 
lngilizler hAkim 
HABEŞISTAND1UCI 

MÜTTEFiK KUVVETLER 

Dessiyenin 
Kapılarında 
Londra: 26 ( a.a. ) - Oeyli 

Telgrafın g'arp çölündeki muhabi
rinden Bundan daha onbeş gün 
~vvel Mısır için ciddt bir tehlike· 
teŞkil ettikleri suretinde telakki 
cdifcn garb çölündeki A1man ve 
ttalyan zırhlı kuvvetleri bugün mü 
daf aaya çekilmiş bulunuyorlar, iyi 
malumat alan mahfillerde beyan 
cdilditine hore, taarruz şimdi Jn· 
ıilizlerin eline geçmiştir. 

Tobruktaki lng'iliz garmzonu 
ve Mısır hududunda her an artan 
lnailiı kuvvetleri atıl bir halde 
düşmanın tarruzunu bekliyecek 
yerde mütemadiyen devriye hare
ketinde bulunuyorlar. 

Kahire: 26 (a.a.) - Cenubi 
Afrika kıtalan şimdi Dessie'nin 
bir kaç kilometre uzağında bulu
nuyorlar. Dessiye Dük d aste or
dusunun toplandık! bir nokta olup 
Adis - Ababanın 225 kilometre şi· 
mali farkisinde kfündir. Cenubi 

Afrika mıntıkalan çarşamba günü 
şehrin dış müdafaa hattını sarmış 
bulunuyordu. 

Kahire: 26 (a.a.) - Kahirenin 
dotru haber alan mahfilleri düş
manın Tobruk'a yaptıtı mütead
dit hücumlardan buradaki lngiliz 
garnizonunun Almanlan hırpala· 
mata devam tltiği manasını çıkar
maktadırlar. Almanlann bti'i-ada 
fazla mikdarda insan ve mal'ıeme 
ze malik olmadıktan ıannedilmek· 
tedir. Softum mıntıkasında lngiliı 
zrrhlı kıtaları devriye f aaliyelini 
orlırttıışlardır. Sollum şthri iki 
düşman hattı arasında kalmış bu
lunuyor. 

AnstllralJada 
Allı••lar GiDi 

ln,;Jiz Kralının Meıajı 

Sidney: 26 ( a.a. ) - Bütün 

------------
Tlrk Maarif 

cemlyettaı yardım 

Kurumumuz talebe Pansiyonu
nun,daki Lise ve Orta okul tale
belerinin iaşeleri için fevkalAde 
yardımda bulunmak suretiyle Ha
mi} et ve maarif sekreterli~ini 
gösteren aşağıda.ki hem§erileri
mizc teşckkürleriwiıi bildirmeni
ı.c yüksek gayretinizin tavaısut
leı ini rica ederiz saygılarımla 

T. M. C. Adana şubesi reisi 

Avukat Halil Dural 
Tücnr<lan Nuri Has 200 Fab

rikatör Kilodn 2< O Fabrikatör 
Mustafa Ôıgür 100 Tücçardan 
lbrahiııı kkin 50 Tücardan corc 
Lütfullrıh 50 Tücaıdarı ve fabri
katör İbrahim Burduro~lu 45 
Tücardan Celaleddin Seuhan ve 
ortalı:ları 25 Fabrikatör bckir sap
maz 20 Tücardan Albcr Diyab 
20 Tücardan Mehmed Yağlıcı 20 
Tücardan Yako Benyej 20 Tü-

çardan Aziz Köseo~lu 5 Tücar
dan Abdullnh Dusdu 5 lira ver
mişlerdir. 

ADANA'NIN iKTiSADi 

DURUMU HE 1 llİYETIE ? 
Adana Ticaret Odamftİ neş

rettiti Bülten'den anladıtJmıza wp
re, 1941 Şubat ayı zarfında Ada

nanın 2.738.615 firalık iliracatma 
mukabil 776.033 liralık ithalit ya• 

pılmış ve arada 1.962.582 lira aibi 
lehimize mühim bir fark kaydedil· 
miştir. 

Kinunsani ayında olduturibi 
ıubat ayında da ihracat ft itluı 

tlt geçen senen1n aynı a)lina 'nli• 
taran mfihim nisbctte aHlnıf bU.ı 

l~nmakradır. Bu arbş itnaİAtta üç 
misli ifiracatta ise beı misline yak

laşmaktadır. Bu vaziyet iÖ.sterif. 
ki dünyanın iktisadi sıkıntıaı ~
sinde Adananın iktisadi jqkişafı 
~ayanı memnuniyet bir dereceye 

varmaktadır. ihracattaki leıayildüa 
başlıca amili pamutqRNZdur. Ge
çen senenin 27 bin küsur firabk 
ihracatına mukabil bu Şubatta 
l.890.000 liralık ihracat yaptDlf 
bulunuyoruz. 

Ditcr pamuk çi;idinde, arpa, 
un, susam, iplik ve bezde de 1b .. 
racat faı.lalıtı varsa da bunlarm 
hiç birisi pamutuu retirditi para 
irtifaına erişemezler. 

ithalat emtiamıı içerisinde mü
him bir yekun tutanı da çim.:nto 
ile gaıyatı, yerli mensucat ve te· 
kerdir. 

Dikkat edilecek olursa Şubat 
ayında memlekete kahve ve bur· 
davat plmemitHr. Ve ıehirde hiı· 
scdilen kahve buhranı ithalat ya
pılamamasından miltevellittir. 

Gaıyatınıfı fazla ithali son 
günlerde buhranı tamamiyle ön
lemiş bulunuyor. Hatta teV%iatta 
Belediyece konulan vesika usulil 
dahi raz bolhıtu karşısında ken· 
dilitinden meriyetten çekilmit bu
lunuyor. 

Avustralyada Anzaklar ıünü bü· 
yük teıahiiratli kutlanmıttır. Ya· 
pılan merasimler çok par lak o1. 
muftur. Bu münasebetle lnriliı 
Kralı da Avusturalya milletine bit\ 
meaaj röndermiıtir. 
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KELOGLAN 
Zamanın bir padişahı vardı. 

Bu padişahın bir tek ktz evladın
dan başka tahlına varis olacak 
kimsesi yoktu. Sülalesinde kendi
sinden başka erkek kalmamıştı. 

Kızı çok güzeldı. Görenler gö
zünü üstünden alamazdı. Kudre
tin fırçası güzeli ancak bu ka
dar çizerdi. 

Padişah elli beş yaşındaydı 

Vasati ömrünü doldurmak üzere 
idi. Mülkünün muhafazası ve nes
linin idamesi için bir erkek hale
fe ihtiyacı vardı. Kıımı evlendir
meyi düşündü. 

Kız: 
- Babacığım 1 dedi, güzellik, 

çirkinlik meselesini bir tarafa bı· 
rakalım... Bena mükemmel bir 
tahsil yaptırdınız. Bir kaç lisan 
bilirim .. lıme, edebiyata vakıfım .. 
Seçeceğiniz koca bana küfüv ol
sun ... Beni şartla evlendirmiz ... 

- Haklısın kızım ... Fakat bu 
şart ne olabilir?-. 

- Mesela babacığım!.. Benim
le evlenmek istiyeceklerin bitmez, 
sonu gelmez bir yalan süylemeğe 
mecbur olduklarını şart koşun ... 
Kim muvaffak olursa onunla ev· 
leneyim ... 

- Aklınla bin yaşa kızım, çok. 
muvafık ... 

Ertesi gün münadiler keyfiyeti 
halka ilan edi}oı !ardı. Padişahın 

kıziyle evlenmek istiyenler padi· 
şaha sonu gelmez bir yalan söy
lemeğe meclıur tutuluyorlardı .. 
Muvaffak olamıyacakların boynu 
vurulacaktı . 

* • * 
Artık her gün beş on kişinin 

Jtafası uçuruluyordu. Ve bu, böy
le devam edip gidecekti. Memle-

UZAKTAN • 
Kurbağaların 

verdlil konser 
J Japanyanın Kanagova Vilaye

tinde Sangami nehri kıyılarında 

bulunan bir ne-vi kurbağa, mü
kemmel musikişinasmışl... Bun 
lar kuşların ötüşünü andıracak 
surette, fakat tabii daha kalın 
sesle, konserler verirlermiş. 

Bir Japon radyo istapyonu 
kurbağaların konsesiııi dtnlemeye 
muvaffak olmuştur. Bunun için 
nehrin üzerine. içinde mikrafon 
bunun bir sandar getiamiş, le.urba 
ğaların büyük bir gece konseri 
verdikleri yere kabil olduğu ka
dar yaklaştırılmıştır. Kurbaların 

ötüşü bu suretle radyo istasyo
nu tarafından neşredilmiştir. 

Japonyada bir çok meraklı
lar bu konseri büyük bir alaka 
ile takip etmişlerdir. 

YAZAN 

SElARATTiN S(PİCİ 
ketin eşraf ve mütehayyizanı bir
leşip huzura çıktılar, iradenin 
geri alınması için niyazda bulun
dular. Padişah : 

- - İradeyi geri alamam. 
Memleketin selameti için kızımın 
evlenmesi elzemdir. Muvaffak O· 

lamıyacaklara hapis cezası ver
sek hapishaneler kafi gelmiyecek 
ve hapse girecek olanları doyur
mağa hazinemi~ kifayet etmiye
cek ... Hiç cezasız da yapsak, ta
liplerin sonu gelmiyecek ve biz 
millet, memleket işlerirıi bırakıp 

ömrümüzün sonuna kadar yalan 
kolan dinlemekle vakıt geçirece
ğiz. Binaenaleyh, bizim bulduğu

muz şekil en muvafık olanıdır. 

Kendilerine güvenemiyenler talip 
olmasınlar, cevabını verdi. 

* * * Padişahın kııı ile evlenmeği 
bir gün Keloğlan da aklından ge
çirdi. Bitmez, tükenmez bir ya
lan söylemek onun için işten bile 
değildi. Fakat korkuyordu, sara
ya gitmeğe cesaret edemiyordu. 
Kendi kendine : 

- Ben nihayet bir [Keloğlan] 
ım. Sonu gelmez yalanı söylesem 
bile söyliyemedi diye başımı vur
dururlar. Padişah benim gibi bir 
Keloğlanı kendine damad yapmak 
ister mi hiç ? .. 

Tanıdıkları teşvik ettiler : 
- Kendine güvenebiliyorsan 

hiç korkma Keloğlan 1.. Padişah 
köre, topala bakmıyor.. Kork
ma git 1 dediler ... 

l 
Keloğlan akıbet kelleyi koltu

ğa alıp saraya gitti. Huzura çı

kardılar. Padişah vüıerasiyle bir 
arada idi. Keloğlan üç defa etek 
öptükten sonra : 

- Padişahım, ben de kızınız 

için geldim. Fakat daha evvel 
maruzatım var, dedi. Padişah izin 
verdi : 

- Söyle Keloğlan l 
- Baş üstüne efendim ... Bu 

yalanı söyliyeceğim ama, benim 
gibi bir Keloğlanı kendinize da
mad yapmak istemezsiniz. Üste
lik kel kafayı da veririz diye kor
kuyorum. 

- Kendine güvendikten sonra 
kızımı derhal istiyebilirsin . Bize 
damad olacak kimsenin kafası 

kelmiş, sırtı kamburmuş . Bunun 
kıymeti yok . Yeter ki kız.ıma 
küfüv olacak akıl ve iı 'anı,feraset 
ve fetaneti bulunsun . 

Vüzera Keloğlanın bu cür
etkarlığına h11yran kaldılar . 

Acaba Keloğlanın sonu gel
mez yalanı ne olabHirdi? O güne 
kadar yüzlerce kimse müracaat 
etmiş, fakat hiç biri muvaffak 

TORKSôZO 

TARiBTE ÇOCUK 

Her milletin tarihine kahraman 
çocukların destanlan yazılmıştır. 

Fıans :z bü}ülc ihtilal:nde, krali· 
yet taraftarı bir çetenin eline dü
şen küçük bir gönüllü, "Bara,. a
dında on üç yaşında bir çocuk, 
"yaşasın kral!,. diye bağırmağa 
mecbur edildiği zaman, hiç düşün· 
meden "yaşasın cümhuriyet 1. ... 
Diye bağtrmış ve hemen o anda 
süngülenerek öldürülmüştü. Cüm
huriyet hükumeti Baranın sevimli 
ölüsüne şövalye unvanını vermiş; 
en büyük ressamlıın toplamış, on
lara, muhayyel birer "Şövalye Ba
ra!,. portresi yaptırmış, ve bu tab
loların birer kopyelerihi Fransanın 
bütün ilk okullarındaki sınıflara as 
tırmıştı. • Fransanın en kara günlerinde 
vatanını düşman ayağı altında çiğ· 
nenmekten kurtarmak için Fransız
lara vatan aşkı aşılıyan halk kah
ramanı, henüz on altı yaşmda bu
lunan bir köylü kızı, Jan Daı k ol
muştu. 

Tarihimizin felaketli çağl.mn· 
da Budin kalesi düşmanuı müthiş 
hücumlarına karşı kahramanca da· 
yanırken, adı meçhul kalmış kah
raman bir Tüı k çocuğu, gecele· 
yiıı kendisini iple kaleden aşağı 
salıvereren düşman toplarına ka
dar yaklaşmış, toplara palamar 
bağlıyarak ,yukarıya çektiımiş, Ci· 
han tarihinin eşsiz kahramanlıkla 
rından birini gösterm ı şti. 

Milli mücadele tarihimizde Ana· 
dohmun yüzlerce, binlerce köylü 
çocukları, siperlerde, büyüklerinin 
yanında dövüşmüşler, "Gazi" ve 
"Şehit,, olmuşlardı. Bu çocuklar
dan ''Antepli küçük Mehmet,. in 
kahramanlık destanı, güzide mu 
harrirlerimizden Falih Rıfkı Atay 
tarafından yazılmıştır. - P. P. 

olamayarak kellelerini o yola ver
mişlerdi. Divandakiler hep kulak 
kesilmişlerdi . 

Padişah "Keloğlanı: karşı.sına 
oturttu. Bir işaret~verdi . Üç da
kika sonra kızı içeriye girdi ve 
babasının yanında yer;aldı. Kel· 
oğlan kızı görünce bir umutsuz
luk krizi geçirdi . Bu elmas par· 
çası gibi kızı kendisine vermeğe 

nasıl !uyarlardı ?;Fakat Padiıahın 
verdiii teminatı hatırlamak , ce
saretini iade etti. 

Hikayesine başlamak için ira
de bekliyordu . Nihayet Padişah: 

- Haydi Keloğlan 1 • Baıla 
bakalım şu bitmez yalana , dedi .. 
Keloğlan başladı : 

- Küçüktüm Padi~ahım ... Bun
dan epiyce yıl evveldi. Kenarda 
bir evde otururduk. Evin önünde 
genişçe bir bahçemiz vardı . Bir 
gün müdhiş bir Sığırcık akım ol-: 
du. Yer, gök sim aiyah kesilmiş
ti. Güneşin üstünde siyah bir bu
lut var gibiydi . Ortalığa adeta 
karanlık çökmüştü. Bahçemizdeki 
aQ'açlardan bir tanesinin boy.u üç 
yüz arşın gelirdi . O kadar g_eniş 
çevresi vardı ki gölgesinde or-

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

Ceyhan'da yeni 
arpa ''. biçiliyor ...... 

Çlltçı, bammalı bir laallyet içinde 
Ceyhan : 26 (Türksözü mu

habirinden) - Ceyhanda ve Ayas 
mıntakasmda, üç dört gündür ye
ni yıl arpa mahsulünün biçilmekte 
olduğu haber alınmıştır. Müstahsil 
bir taraftan pamuk biderini eker
ken diğer taraftan da biçtiği arpa 
mahsulünü harman haline getir
mekte ve piyasaya çabucak arze
debilmek için de birkaç güne ka· 
dar harman patozlannı faaliyete 
geçirerek yeni yıl arpa mahsulü
nün parasını elde etmek maksadi· 
le durmadan ve dinlenmeden ge
celi gündüzlü çalışmaktadırlar. 

Hele buiünlerde bölğ'enin bir 
çok yerlerine yağan yağmur, bil 
hassa müstahsili çok sevindirmiş
tir. Esasen bir müddettir havaların 
kurak gitmesi müs ahsili haklı o-

dugahlar kurulabilirdi. Bu ağacın 

dallarına milyarlarca Sığırcık kon
muştu . O kadar ki bazı dallar 
ağırlığı çekemiyerek kırılmıştı . 
Babam iyi bir Culfa idi . Hemen 
muazzam bir tezgah kurdu . Bir 
gece içerisinde seksen bin arşın 
bez dokudu ve çadır gibi dike
rek ağacın tepesinden geçirdi , 
ağımı uçkurla büzüp köküne bağ
ladı. Milyarlarca Sığırcığın bir ta
nesi kaçamadı, hepsi bezin altın· 
da kaldı. Yalnız, babam torbayı 

dikerken teltişla bir tarafında el 
kadar açtk bir yer bırakmıştı . 
Sığırcıklardan biri bu açık yerden 
fırladı : 

- Pırrrr dedi, uçtu ... 
Keloğlan susmu~tu . Padişah 

merakla sordu : 
- Ehhh Keloğlan , sonra ne 

oldu ? 
- Padişahım, pırrrr dedi, bi

ri daha uçtu ... 
- Sonra ? .. 
- Pırrrr dedi, bir tanesi daha 

uçtu ... 
- Bir tanesinin daha uçtu

ğunu anladık Keloğlan .. Sen hi
kiiyene devam et bakalım,sonra ne 
oldu ? .. 

- Pırrrr dedi, o sökükten bir 
Sığırcık daha uçtu. 

Padişah da, divanda bulunan 
diger zevat da anladılar ki Kel
oğlanı ömürlerinin nihayetine ka
dar söyletseler milyarlarca Sığır
cığın uçması sona ermiyecek . 
Zekfi.sını takdir ettiler • Kız da : 
. -B~ba, benim için bundan da
ha münasip koca bulamazsınız 
dedikten sonra, Padişah : 

- Kırk gün kırk gece düğün 
yapacağız, hazırlıklara başlansın 1 
Diye emir verdi • 

larak endişeye düşürmüştü. Artık 
bu endişe zail olmuştur. - M. 
Selçuk 

ı ........................ ı 
ıı ÇOCUK BALOSU i 
ı NFŞELl GEÇTi ı 
ı DUn saat 18 de Halk· ı 
ı evi salonunda bir çocuk ı 
ı balosu verllmlftlr. YUz- ı 
ı lerce çocu§un velllarlle ı 
ı lftlrftk ettljil bu balo pekı 
ı nefell geçmlftlr. ı 

: ........................ : 
İdare Amirleri 

arasında tayinler 
Malatya vali muavini Cavit 

Kınay Eskişehir vali muavinliğine, 

Diyarbakır vali muavini Orhan 

Sami Güvenç Seyhan idare heye 

ti azalığına, Seyhan idare heyeti 
azası lsmail Vehbi Berkin Kocaeli 

vali muavinliğine, Bayındır kay· 

makamı Remzi Ülkü Manisa vila

yeti idare heyeti azalığına, Erzin· 
can vali muavini Hami Arıkan 
Antalya vali muavinliğine naklen 

ve yeniden tayin olunmuşlardır. 

BUGÜN Y APJLACAK 
DiPLOMA TÔRENl 

Halk dershanelerinden ım·zun 

olan hemşerilerimize bugün törenle 

diplomaları dağıtılacakhr. Merasim 

Halkevinde yapılacaktır. 

ı ........................ ı 
f Çok çocuk sağlam çocuk .. l 
ı işte gidişin yönü!. ı 

ı Varacağız HEDEF'e başta ı 1 lSMETlNONO. i 
ı • ı 

Jçocukları Koruyan, onıarıJ 
ı fefkatla bajrma basan ı 

f çocuK E,.lİROEME i 
ı HUBUMU ı 
ı ı 
ı1 Y ardrmıru:zla doğdu.. ı i Yardımınızla ya,ayacak. ~ ı 

O . . ı 
ı nu sevınız.. ı 

ı Onu koruyunuz. ı 
ı • ı 
ı ı 
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Tebrik telgraflartflO 

Büyüklerimizi~ j 
verdiği cevabıır; 

t 

~ -~ 23 Nisan bayramı nıilfl , ~n 
tiyle Vilayet Parti Reisi. ~8{rtıı~' 
tafa Rifat Gülek'in ?~kt~~ı At# .. 
telgrafına Meclis Reısıınıı: ~" ~ı 
halik Renda telgrafla şu et 1ı1' la 

N. aıı 
bulunmuşlardır : c 23 15 ıııP1 
rıımı münasebetiyle izhar 

0 .i u 
hissiyata teşek.kür eder , sa) a 
r·ımı sunarım > - . fi u 

· ınıJ 
Parti Genel Sekretert bol~ t 

ri Tuzer de şu cevapta l 

muşlardır ; ıı: 1 V 
< Milletimizin yaşarııakıı 1 t 

kmı bütün dünyaya tıuııt_tııe ~ lt 
nün yıldönümü münasebet~~I e 
terilen candan alikaya . tekit~~ 8 
edt:r refah ve saadet dıl ll 
tekrarlarım . » 8. 

Yeni sebze•• ti 
ıa 

meyveıer , • 
Ş l 

.. d . ebıt veıı:Jh 
e ırımız e yenı s 18111 

b ucoı ~· veler ollaşmakta ve k•b.ı;._ 
tadır. Sebze halinde taıe l)·e 
kilosu 10, fasulya 25, heıpe _., 1

• 
• • JUClı 

semız otu 12,5 yenı s' 
asma yapra~ı 10 kuruştılıı 
maktadır. r 

Hatay Mıatılı'• ~ 
Ticaret Mitd0~ ~' ıci 
Antakya : 26 ( T~ı~sö~11ı•~ ı 

habirinden) - Şehrı!11 1z. edı Bı 
Ticaret müdürlü~üne t~Y~;et t ~'it 
Di} arbakır Mıntaka Tıc e"~ 
dürü Mümtaz Kııracııll vaıift 
gün şehrimize geln1iş ve r 
ne bBılam•ıtır. . ,,.!~ 

Emniyet midi' ır 
teıtı,ıerl . ~ 'Clı , 

"Jiifıl 
Vilayet Emniyet Mu~ denb 

İsmail Hakkı bir kaç g~:rd• .1~ 
Polis teşkilah olan kaza ~nı) 
tişlerde bulunmaktadır '·ıııiıe 61 

Müdürü bugünlerde ~etırı 
det .edecektir . dl lOQ 

lçeı biHgeslJI t 
Zirai vazıt• '°3 

. ~! 18 
. "ı~ ı1' ~.., "' 

Mersin : 26 (TürksO 1118 J~ 5 
birinden) - Haber ald1fıi~ e~~ .00 
Vfüiyet dahilindeki ç~vsi ed;1 .3Q 
mıntakası biraz daha t ıa ııı~ 
cektir. Buna bu sene fa~0ıııY1~ 1 33 
da ya~an yağmurlar ıııı';ı"' 5o 

aP1 ')" kışlık zeriyabn aı 'i ıer1 05 
bunu telafi için yaıılık 2Sl 
ehemmiyet verilmesidir. rı P~t 30 

H taY1 J1 Diğer taraftan 11 ,.e ;. Amerikanın Hawai adalarmda
da yeni bir sanat çok inkişaf et· 
mişiir. Bu sanat büyük kurbağa 
yetiştirmiştir. Avrupa ve ameri 
kada kurbağa yiyenler çoktur. 
f ;ıkat yeni sanatin bununla ala
kası yoktur, Kurbağalar yemek 
için değil, başka maksatla yetiş
tiriliyorlar. 

Ankara Radyo Gazetesi ı l:fü eliniz ateş'te~ kan 'da ~ alsa ı 
ı Birisi;.: 
ı Olunuz çocukları.o Koruyucu ı 
ı Peri'si. ı 

siyetlerine daha uygu~~ııııı 1 d' 00 
çabuk yetişen çeltik to ıti1'ıer ; 
tınlmış ve bu cins çe ııştıı'·~ 03 
500 ton Silifkede bLJlull~e et~ 
çeltikler 100 günde ke111

1
8 
ril" ,A J 30 

M ,, alı" 1'1' te, ayısta topraba dilrıle d' 
tos sonlarında hasad e b"l ~ 
Bu cins çeltik yağlll~rıljııS dol Oo 
Hatay için en elverişli c /. 3o Son senelerde Hawai adasın

da şeker kamışlarına bir nevi 
böcek arız olmuştur. Bu böcek 
mahsülü yiyip bitirmektedir. Ya
pılan tecrübeler büyük kurbağa· 
ların bu böcekleri tamamen ye
diklerini göstermiştir. Bunuu üze
rine fazle miktarda kurbağa ye
tiştirilerek şeker kamışı tarlaları

na bıraktlmasına başlanmıştır. 
Hawai adalarından başka 

Fidji adalarında vesair şeker ka· 
mışı yetiştiren adalarda da bu 
kurbağadan istenmektedir. Bunun 
için büyük kurbağa y;)tiştirmek 

karlı bir sanat halini almıştır. 

Yalnız şimdi bir mesele herkesi 
düşündürmektedir. ileride, şeker 
kamışına ariz olan böcekler ta
mamen imha edildikten sonra 
kurbağalar nasıl ortadan kaldı· 
nlacaktır. 

Elen Cephesinde 
Yunanistanda İngiliz kıtaları 

tedrici geri çekilmekle beraber 
hat yarılmış değildir. 

İngiliz kıtalarıııın Atinanın 50 
mil kadar şimaline çekildiği de 
bildirilmektedir. 

Yunanistan ve Yugoslavya 
tahrip edildiğinden Almanya uzun 
müddet - Amerikalılara göre -
buralardan istifade edemiyecek-
tir. 

Artık şu muhakkak ki Yuna
nistan ve Yugoslavva yeni niza
mı kabul etmemiş ve istiklal u~
runda çarpışmıştır. 

Son gelen haberlere göre, 
Yugoslavya çeteleri dağlarda ha
la Alman kuvvetlerile mücadele 
etmektedir. 

Amerlkada dUşUnca 
Balkan harbinin son inkitafı 

karşısında Amerika efkarı umu· 

nıiyesinin yüzde 83 Ü Amerikanın 

harbe gireceği kanaatindedir. Bil

hassa son günlerde Ruzvelt, Hull, 
Knoks gilbi üç mühim şahsiyetin 

beyanantları da bunu ima etmek
tedir. 

Bilhassa Amerika Hariciye nazın 
Hul Mihver devletlerine şiddetli hü· 

cumlarda bulunmuştur • Hull ln

gilterenin mağlubiyetinin Ame

rika için büyük bir tehlike oldu
ğunu anlatmıştır . Hariciye Na-

zırı Mihverle yapılacak her han

gi bir sulhun da tuzaktan başka 

birfey olmadığını ifade eylemiştir. 

Amerikan Bahriye Nazırı da 
beyanatında < Bu harb bizim 
harbimizdir > demio ve Hitlerin. 

Amerikan nakliyatma sekte ver
mesine mani olmak lüzumunu ıs
rarla ileri sürmüştür . 

Oruanland adası 

Danimarkaya ait CJlan Groen
land adası meselesi son günlerde 
ehemmiyetle mevzuu bahsolmak
tad1r. Ruzvelt bu adanın Mihver 
·devletleri tarafından işgal edil
mesini düşünerek bu ada hakkın
da tedbirler alınacağını söylemiş
tir . Anlaşılıyor ki Amerika bu 
adayı işgal edecektir . 

vı,ıdakl harekat 

Alınan bir habere göre , Fran
;sız kabinesi Mareşal Petenin re· 
isliğinde bir toplantı yapacak 
Darlanan son temasları etrafında 

izahat alarak müzakerelerde bu
lunacaktır • 

.. ...................... .. 
S[YHAN VillYATI Dff

TERDARllGINDAN: 
Adana Pamuk deneme, ıslah 

üretme çiftliii anbarında bulunan 

tahminen 10,000 gn bin kilo re

çinüs (Hint ya~ı) tohumunun be
her kilosuna takdir edilen 8 ku-

ruf bedeHe müıayedeye k•nul
mu~tur. 28/4/941 tarihine müsadif 

Pazartesi ıünü saat 15 de açık' 
artırma suretiyle ihale edilecektir. 

Talibinin Y. 7,5 teminat akçasiyle 

beraber defterdarlıkta tayin edi

len ihale iününde müteşekkil ko
misyona müracaatlan ilan olunur. 

12935 

kabul edelmiştir. . soO t ti! 
Ziraat müdüriyet• .

11 
1'1' 1~ 1S 

ibaret olan bu çelliklefl 14 ıe sa 
psıı" 

getirilmesi için teşebbı.I ... ı 
· i•'ı lS tir. öreı ~ 

Haber aldığıma i ne ıJe 
sene olduğu gibi ?LJ .5eiıirı f,-f :\(} 
raat Vekaleti çift?ıı_erırflpıırvı'; )() 
Ziraatına teşzik ıçın .kbf· 1311 (f '<> 
mup tohumu dağıtacıı ıoııııfl'.111 ~ 
salla 20 ton pamuk cet- veııı ı 
kırıda vilayetimize gele cJa ıır 

. kal ar "' lar muhtelıf mıııla ı.tır· " 
den çiftçilere dağıtılaca ~/ 

-ııiİllml--~ ,,, o 
NiHıetçl eoı -j 

MUST!~ ~!!~tı 
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OTLAR e 

Afrika' nın 
--IKTlSADJ ---

ehemmiyeti 
• ce~e~ umumi harpte oldutu 

il gıbı !i~diki harpte de Afri
~ki ~a buyuk devletlerin arasın

şıddetıi çarpışmalara sahne 

il >lrnu.ştur. Bu ribi bofuşmalar da

~ zıyade iktisadi menfaatler üze· 
'lnde cereyan ediyor. Çünkü Afri· 

ta kıtası dünyanın en zengin ham 
(/ tJ"a~de kaynaklarını ihtiva etmek· 

trbl edır. Cihanın en iyi ve mebzul 

~ ~muk yeti~tiren ülkesi Afrikanın 
..- ~mali şarkisindeki Mısır ve Su
b'f n havalisidir. 
I~ Ncbatr yat istihsal edilen to· 
yf ıurnları ve çekirdekleri de en zi

•de Afrika yetiştirmektedir. Av 
;ı f 111>Cl halkı ve bahusus Almanya 
b1J 't Şiınali Avrupa yat ihtiyaçları-

~ Afrikadan temin etmektedirler. 
\1 "k ili n a kıtasından harice 1938 se-
~ -ı!' 11~de 94,000 ton pamuk çekir-

ıe ~ tı yatı, 237,000 ton Kameron 
ev· . 
8 

•ıı y::ığı, 59,000 ton zeytinyağı, 
7 ,0Qo ton hurma çekirdeQ'i yağı, 
~OOo H" d .. 
8 

' ton ııı cevııı yağı ve 

1
:000 ton kopra, yani kurutulmuş 

e •nd cevizi içi ıöndermiştir. Al 

:nya bundan 8,151,00J Aşari 
i nta.r hurma çekirdeti ve 14,000 

.;e Jllti k 
ı,~ an tar kopra ve 36 000 ton 

ı ~•ki · 
ı.ı>~ cırıını, ceviz almıştır. 

1)0 • 

ıı); şimdiki harp başlamaıdan ev
ıı vcı Yua-oslavya aemileri bü· 

l~ ~ • 
t un dunya sularında seyrüse-
"'edctdi. Y etmiı dokuzu Ok ya· 
ay arda ve on dördü Akdeniıde 

• ICic~ 9~ vapuru vardı. Bunların 
, ~ ~~n _yekUnu 585,692 ton idi. 

aıı .JJ ctrbırı bidayetinde Yugoslav-
••ıııP" 1 15 ->40 "'eJi la ·; . .l~n hacminde alb mil· 

e ... 2 ınısını büyük karlarla ıat· 
et ... ır. 

e~; 80
·57o to~luk U vapuru bat· 

ı.il"" ır D'h "' r . lgCt zayiat ile Yugoslav· 
ıcaret tı·ıo.,u - b" . k .a.._ ~ nun uçte ırı ay· 

"llllll~tur s 
illa · on zamanlarda Yu-
ltc v~a vapurlan daha ziyade ls-
1lı. caabına nakliyat yapıyor· 

1)() Proo 
.ram ve memleket sa-

l) at ayan 

d ~: A~~NS haberleri 

ı~ ıll ~ '95/ Muzık : Hafif proiram 

aı' 111>() E: v ı.. ad 
ti~ ..li ı30 ını - Yemek 

si t" Proo 
" -~ •ram ve memleket sa· 
111 ·.dl 33 at ayan 
oıarı Müzik .. 1• k 
ıısıtJl.4 .$() A · c şarkılar 
ıefl1' 05 M~~NS haberleri 

25; uıık : Şarkı ve türküler 

yııı ~ 30 Müzik 
.;e -~ k : Radyo Salon Or· 

11 
,. .. 00 estra._ 

ı.ııı> ti. Progr 
ıti~e J at am ve memleket sa· 

_J• 03 ayan 
ıır,,.İ Miizık 

ıc: el,~ Stcıt : Radyo Caz Or-
i' ,..., 30 " raaı 

. rıs ~ "'rıka d 
·ı~~ 1, Y u ra a Keçiören Çocuk 
1 ~ .~J da v~_51nın mesaisi hakkın-
. s ıl'. Oo •·, . ır dialoi' 
ıı muzık . ç·r J 3o ı. · ı te fasal 

"-ı •Y1crrııck t oO t ıJ AJAN c saat ayan ve 

~•s "" S haberleri 
"' "onu, . 

tll '"" M~ . ına : Zıraat Takvimi 
lJ Utık . S ,,,l ta k · aı eserleri •e ka· 
• »-j ls .., şı tarkılar 

'"' u "Onu e ~J. rrı~ trrıa (Çocuk Haftası 
·Jiıı I"" fı k> ... ~n~sebctiylc) 
,; fJ IYl\lzık • s 

r flJl f )O • olo sesler 
, . ..,.. .,. Müzik . M 
bı.ı~- '-' rv M · eıhur operalar 

,., eınleket 
e~ "'...ı hab . saat ayan, ajans 

rr crlcrı A. • S a 11 visi ' ıans por Scr-
·tJf· () lh 'Yluz·'-°S/ ı-. : Danı 

": ... o p-, 'y llrıııki ,
1
- ••ı P•orram ve kapa· 

d-L 
~~~~~~~~~ 

Maltaya Blcamıar 
Malt .ı : 26 (a a) - Resmi teb 

liğ: Perşenbe günü öğle sonu ve 

gecesi Maltaya iki hava hücumu 

yapılmıştır. Tenvir frşcnkleri ve 

bunu ınütaakip bombalar atılmış 
ve hasar yapılmıştır. Fakat insanca 

zayiat yoktur. Bu sabah da düs· 

man tayyareleri bir keşif uçuşu 

yapmışlardır. 

ilan 
CEBElİBEREKET İCRA 

MEMURlUGUNDAN: 
Gayri m•nkul malların açık 
arhrma ilcinı madde: 126 

D. No. 941-1303 
Bir borcdan dalayı Osınaniyt!· 

nin rizaiye mahallesinde ve çarşı· 

da satı sahibi senet Ômerin 16 

numaralı solu 14 numrolu dükkan· 

lıın arkası Ayşe ve Hacı Miyes\! 

dükkinları dıvarı ccbhesi tarik ile 
çevrilı Karataşlı Hdsana ait l-934 
tarih ve 26 sayılı bir bab dükka 
mn 300 lira muhammem bedelle 
temamı satışa çıkarılmıştır. Ar· 

brma 23/5/941 Cuma günü saat 9 
dan 12 ye kadar ye lkinci Artır· 
ması 216/941 Paıartesi aynı saatte 
Cebelibereket icra dairesinde ya· 

pılacakbr. 

1 - işbu iayri menkuliln ar

tırma şartnamesi 3- 5-9·1l tari· 
binden itibaren 303 numJra ile Ce

belibereket icra dairesinin m ayyen 
numarasında herkesin görebilmesi 

için açı~ tar. ilanda yazılı olanlar· 

dan fazla malumat almak istıyen· 
ler. iıbu şartnameye ve 303 dos· 

ya numaraıiyle memuriyetiruize 
müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya işlirAk için yu• 
karda yazılı kıymetin "18 7 ,5 nı'be
tınde pey akçasiyle veya mılli bir 
bankanın temınat mektubu tevdi 

edilecek lir. (1:.14) 
3 - ipotek sahibi alacaklılarla 

diter alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze· 
rindeki haktarım hususiyle faiz ve 
ma1raf a dair olan iddialarını işbu 
ılin tarihinden ıtibaren c,rıbeş gün 
içinde evrakı müsbiteleriyJe birlik 
le memurıyetimize bildırmelerı ica
beder. Aksi halde hakları Tapu 
siailıyle sabit oldukça satış bede• 
linin paylaşmasından hariç kaurlıır. 

4 - Gösterilen pnde arbrma· 
ya iıtırik edenler arbrma ıartna
mesini okumuş ve lüzumlu mahl· 
mat almış v~ bunları temamenka

buJ ctmıı ad ve itibar olunurlar. 

5 _ Tayin edılen zamanda 

ıayri menkul üç deta baA"rıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilır. 
Ancak artırma beuelı muhammen 
kıymetin yüzde 75 şini bulm_az ve· 
yı sabş ıstiyenin alacağına ruchanı 
ulan oitir alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o iayri menkul ıle 
temın edilmış alacaklarının mecmu 
undan Jazlaya çıkmazsa en_ çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak ü 
zere artırma 10 gün daha- temdit 
ve 2-6- 941 Pazartesi günü ayni 
saatte yapılacak artırmada be· 
deli sabf ıstıyenin alacatma rüc· 
hani otan dıter alacaklıların o 
rayıi menlı.ul ıle temin edilmiş a· 
lacakları mecmuundan fazlaya çık· 
mak ıartiyle, en çok artırana iha
le edilir. Höylc bir bedel elde edil· 
mezse ihale yapılmaz. Ve satış ta· 

lebi düşer. 
6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse dc:rhal veya· 

verilen mühlet içinde parayı ver· 

mezse ihale kararı f e.ııholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifle bulunan kimse arzctmiş oldu-

Q'u bedelle almaQ"a razı olursa ona 
raı.ı olmaz, veya bulunmazsa he
men 15 riin müddetle artırmaya 

çıkı•ı•rpe nok artıranae ihalçe-

TORKSôZO 

1 LAN 
Of VlET ORMAN iSlETMESI POS REVİR AMIRLIGINREN: 

94 l senesi imalatından~aşa~ıda · yaz.ıh keresteler satışa çıkarılmış· 

dır. 

Bir metre küpüıı 
Parti No. Adedi Metre küpü muhammen bedeli Teminat miktari 

Lira Kuruş Lira Kuruş -1 1610 175,589 30 00 395 08 
il 967 109,446 30 ()() 246 25 

YEKÜN 2577 285,035 641 33 

ihale 15,5/941 perşembe günü saat u de Adanadaki Revir mer· 
kez binasında yapılacaktır. Partilerin ihtiva ettikleri çeşitleri gösterir 
listeleriyle s ılış Mukavele projeleri Ankarada Orman Umum Müdürlü
lüğünde, lstarıbul, Adana, Mersin Orman çevirge müdürlüklerile Ada
nadaki Revir Merkezinde bulunacaktır. 

isteklilerin ticaret vesikalarını ve teminatlarını hamil oldukları hal
de sözü geç~n larihde öğleden evvel hazır bulunmaları . 

27 - 10 12954 

1 LAN 
Adana İnlllıarlar Ba, Mldtlrltllladea 

Ceyhan Şimendifer istasyonundan Kozan ve Kadirli inhisarlar 
idareleri anbarlanna ve mezkur idarelerden Ceyhan Şimendifer lstııs
yonıına müteakiben sevk ve nakledilecek tahminen 160,000 Kilo ma
mul tütün, içki ve zuruf ve tuzdan ırayri bil'umum emval ve eıyanın 
Mu~a'Jele akdi tarihinden itibaren bir sene zarrında taşınması 22/4/941 
tarihinden 12/5/9 11 Tarihine kadar Yirmi gün müddetle Ceyhan ida· 
resilc: Adamı Başmüdür.üğ"lirıde mevcut Şartnamesi mucibince eksilt· 
miyc konulmuştur. 

Tdliµlilt:ıin 1 :l/5/94 t Pd'.lartesi günü saat 14 de O/o 7 ,5 güven 
p.ıral..ıriyle l rıhh;aılar Cı ylıan fdaresi.ıe nıüracırnt eylc111eleri ilan olu · 
nur. 27 - 2 - 8 12959 

r-------~~
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•• 
Celô.lÇa labOver 

Her gtln ıııedea 
lımall Bakin Soma 
sinde bastalarmı k 

ıonra dl' tabibi. 
yıa maayeaellaae-

. 

allal eder. 1-15 1 

- -- - - ~ 

• 

-

i LA 

ADANA BElEOIYE 

1' 

RiYASETiNDEN: 
de Çınarlı - Asrf Sinema - To-
olordu - Asfalt Cadde - Birinci 

1 - Şehir dahilinde Asfalt Cad 
ros Eczanesi - Tahtalı Cami - K 
Orta Okul - Yeni Cami - Hacı 
daki adı ve Arnavut kaldınmları ta 

Bayram kuyusu meydanı araların · 

miri 1028.16 lira bedcllı ihale olu-

nacakbr. 
iradır. 2 - Muvakkat teminatı 77.11 1 

3 - Bu işe ait keşif ve şartnam e bedelsi.ı olarak Adana Beledi-
yesi Fen Dairesinden verilir. 

adif ouma a-ünü saat onbeote Ada· 4 - ihale 2.5.941 tarihine müı 
na B::lediye binası dahilinde toplana cak Bclediyı Encümeni t\rafmdan 
yapılacaklır. 

5 - işbu tamirat açık eksiltme 
12915 

: ........................ ! 
İ AT MERAKlllARINA i 1 

ı Saf kan Arap, alnı kar ı i topu doru renkli, 152 santi- ı' 
metre boyunda, dört yaşında ! Ziraat VekAletince peditrisi ıı 
olan fevkalade gilıel bir at i satılıktır: ls:ekl~lerin ~eke kay- i 

ı makamı_ Zuhtu Önere müra- ı 
ı caatları 12955 ı 

ı ........................ ı 
dilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve diQ'er za· 
rarlar ayrıca hükme hacet kalmak· 
smn memur:yetimizce alıcıdan tah 
sil olunur. Madde (133) 

Gayrı menkul yukarıda gös· 

terilen 23 - 5 - 941 tarihinde 
Cebelibereket icra Memurlug-u 
odasında işbu ilAn ve göste· 
rilen artırma şartnamesi dairesinde 
satılacatı ilin olunur. 12953 

ile yapılacaktır. 
17-21- 25-28 

- BORSA 
Pamuk - Hububat -· 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az En çok 
K. s. K. s 

Koza 
Ma. Parlai'i 49,25 50,00 

-P.-Temiıi 47,00 .. 100. 
-Kapım ah- 52,00 52,00 
l'~ Pamutu 
Klevland ı- 59,)0 59,50 
Suıam 26,25 26,25 
Butday 9,475 9,475 
~utday To. 

,. YcrtC 
-Arpa . 

3,55 5,55 
-Yulaf- 6,375 6,375 

26/ / 19·U 
K•mblyo ve Bor•• 

_ İf , Bankaıın?an alınmııt:r _ 

_RayifmaL ı- - -
franli (Fransıı) -
~Sterlin (~)-- - 5.'.M 
Oôlar (Aaıerık~ - l!rl.2 
FTaiik(iıv içre) - --

Sayfa 3 

........................... • • • Etlenmek, kahkaha De doya doya • 
: gillmek lstlyenıere mllde ı.. İ 

1 BU AKŞAM 1 
i ASRi SiNEMA 1 
! DA 1 
i Sinema Aleminde Bugüne Kadar Yapılan En Komik • 

Ve En Çok Taklitli şaheser 

: TIBKÇE SiZLÖ 1 • • • • : z 1 • • 
1 o i 
• R • 
• L • • • İ TAYYARECİ İ . ~ : 
ı Bir Kahkaha Kasırgası, Bir Neşe Menbaı !, 

e AYRM1 : • . -
: Bitin artistleri (Maymun) dan 1 
• • : Kovboy Aşkı : 
: i 
• Bagtln gtlndtlz matinede son dela • 

! ZlflR DÖN0$0 - ZORLA TAYYARECİ ! • • ........................... 

İLAN 
Çiftçi BlrUttnden : 
Birliğimizin müracaatı üzerine Ziraat Vekaleti tarafın

dan Partimize gönderilen Mısır Pamukçuluğu hakkındaki film 

Halkevimizin kıymetli tavassut ve teşebbüsüyle Halkevi kon

ferans salonunda 28·4-1941 Pazartesi akşamı saat 8.30 da hal

kımıza ve Çiftçimize gösterilecektir. 

Ayni gece değerli Ziraat mütehassıslarım1zdnn Semih 

Uygur tarafından da Pamukçuluğa dair bir konferans verilece

ğinden bu müstesna fırsattan istifade ederek çiftçilerimizin 

mezkur gün ve saatte Asfalt caddedeki yeni Halkevimizin kon· 

ferans salonuna gelmeleri ehemmiyetle ilan olunur. 

26 - 27 

ilan 
HAlKEYI REISUGiHDEH : 

(Konser • Temsil) 

12951 

Evimiz Sosyal Yardım Şubesi çıkannıı 30-4-941 çarşamba a-ünü 
akşamı Alsaray Sinemasında zengin bir müsamere verilecektir. 

Namarab yerler 30, dallallye 15 kara,. 
tar. Biletler Hatkevi Bürosunda satılmaktadır. 

1 - Halk türküleri 
2 - Konser 
3 - Büyük Şair Hamid'in Nesteren'inden bir tablo 
4 - (KAVGA SONU) Vodvil 2 perde 

12957 27~29-30 

ilan 
HAlKEVI REISUGINDEN : 

(Konleranı • ftlm) 

Kıymetli Ziraat mütehassıslarımızdan Bay Semih Uygur tararından 
28-4-941 pazartesi günü akşamı Evimiz Konferans Salonunda saat 
20.30 da (Çukurovada pamuk ziraatini nasıl yapmalı?) mevzulu bir 
konferans, müteakiben de (Mısır Pamukçulutu) mev'.lulu bir film 
gösterilecektir. 

Bu değerli fırsatı kaçırnıomalım billün çiftçi ve vatandaıjlara tavıi· 
ye olunur. 

Giriş ıcrbesttir. 12956 



Sayfa 4 

___ .. ....._ .. ~, -- .. --...,..,--

Kalitesiyle e her kesi hayrete 

MUHA EMO 
lcaretbanesinden abnız 

ABİDİNPA~A CADDESİ ND. 112 - TflGRAf : RH~O ADANA - TElEf ON : 112 

ilan 
SEYHAN DEf TEROARll

GINDAN: 

rffffffffff ffffffffffff ff .. ff .. ffffffffH~~ 

Adalı Bebeli otlakiyesinin 

1/5/941 tarihinden 30/4/942 tari
hine kadar .bir sene müdddetle 
icarı 300 lira muammen bedelle 
ve peşin para ile 1514/941 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle 

ı 

io 
ı 

iR 
ı 

iE 
io 
ı 

1 açık arlırmağa çıkanlmıştır. ls
teklileriıı % 7 ,5 teminatlariyle 
birlikte 2/5/941 cuma günü saat 
on beşte Deftt:rdarlıkta müteşek
kil Komisyona ve şartnameyi o
kumak isteyenlerde her gün Mil· 
li emlak dairt•sine müracaatlaı ı 

ilan oluııur. 1'2926 

ı N -~-~ 

İ RMDYOLARl 
İ •ataryııll Radyô Mtşterllerıne _ıw'I~ 19 ._ 22 - 25 - 29 

----------·---
•ff+.O+ ................... ~ffff~ • t941 
: HEO NEVi MlTBAA : ı• Dünyanın en büyük radyo fabrikusıııııı . taıııfı 
• • O. EON markalı ra yaları geldi. Bu radyo~<ır f abı ıka ,e ~ • ' ı ı 10 sene garantili olmakla bt""raber sesleri g:lycl yül;sek

1 
ç 

i 1·Şl[D1·uı·zı· GAYET TEMl"Z ı ı vvetli , tabii ses verir. Bu radyolar hem tnm ccreyaıı ~ 
ı 0 l~ ı ı ve hem de nısıf cereyanla çalışır, çok idarelidir. Kola)1h c 
• VE ucuz OLARAK ı ı Bu radyoların ceryan ile çalışanlan da v.ır iır ve tıer ! •• •• .. i ı bulunur. Bu radyoların seslerini bir defa dinleyiniz. 

i TURKSOZU i ! Gramafoulan olanlr.ra da kolaylık y;,pmak ;ç;,ı gı• 

i M AT B AA S 1 H O A f i He d~d;!~:r•~::~i Acentesi: 

! YAPTIRABİLİRSİNİZ i i Ya@ Camii Karşısmda 
• . ! Bekir Satar. 
ı~ •-o •-0>• ... "'.. ............ • . ' .,ı 

J# .............. ~ ...... &ff• ..... ~•'-••~··· .. ~ 
ı .. ~ ....... '" ............. ı ------J - --y 
Jaızmetçl Aranıyor i ------------
; Ev i1lerini görebilecek ; 1 {ÜRK1YE CUMHURİYETİ 

·----------------... -

'ı-20 

: .... ".................. ~ ! ~:~:!:!:1.~F::ıf~:~:: · i: 1 Z ı· ra at Ba n k a ~ 1 
------·---________________ .:__...,,:_ ___ _;_, __ ___,.::..-..~..;.._~-~-_____ ..ııiı __ __. ___ _ 

iŞ BANKASI 
KÜ~ÜK TASARRUf HESAPURI 

1941 
ikramiye Planı 

KESlDE.LER: , . 
4 Şulıat, 2 Muyı~, l Ağııstos, 3 lkincİL•·ı:rin 

taribleTtndt: yapılır. 

i 9 4 1 lKRAMIYELERt 
ı AJl't 2UO{l Liulak - 2.800 Lir11 

s 
" 

rnoo il 
- . 3.00Q ,, 

:! ,, 75Q il 1.000 ,. 
4 

" 
aW~ it 2.0wO .. 

8 ., 2öU ,. 2.~00 
" 85 " 

100 ti 8.500 " 80 
" 

50 ,, 4.000 il 

SOQ 
" 20 " 

ü.000 ,. 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 

olmaz, ayııı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

FE • 
1 

Bayanların sıhhi ark daşı 
Birçok bayaı\ların 

sıhhi. a} lık temizlikle
riııdc gösterdikleri a
lakasızlık, mühim n 
hatsızlık ve I-.astalık-

1ara yol açmışhr. İşte 

bundan dolayı. her sa-
yın Öayan, adet za

manlarında bu gibi hastalıklardan korunması için~ yalnız 
(FEMIL) ku1lanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay- 1 
lıktır. (FEMıL) in hususiRACLARI da vardır. 

EClANElERDEN VE TUH Af İYE, ITRİYl T 
MAGAZAlARIHDAH ARAYINIZ 

1 

Cenup Mıntakası deposu Bahri Dirı1 Ticarethane:Ji 

L Yaica.mii cwarı No. 71 1 

-

..., 

. 
Kurulu.f tarihi : 1888 

· Sermayesi : 100.000.000 Türk Lit081 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameıetı~r 
·yor 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye verı 

' aP1'
11 

Ziraat . Bankasında lfomöaralı ve ihbarsız tasarruf he5~11(ıı 1 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilece1' 
aşağıdaki plana göre ikramiye d:iğ"ıtı lacııkll'· 

4 
4 
4 

40 
ıoo 

120 
160 

Adet 
.. .. 
" 
" 
" 
" 

ıouo 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 

• 

" 
" 
" 
" 
" 

4000 
2000 
1000 
40UO 
5000 
4800 
3200 

,, 
,, 
,, 

" ,, 
•' 

• Je 
·çıfl111 

DIKKA T : Hes~plarindaki paralar bir seıı~.
1 

de} 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı alc ır 
20 fazlasile verilecektir. · ·~ · .. cı a·rw 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUl, 11 vı 
1 • 

11 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecekbt· 

__.__.... ....... .._ _____ .....,. ______ ~-· // 
~~---~-~ 

' i b AN .. ,; 
Adana iİıblsarıar Baımıclırıor;:' 

. . d-~r 
Ceyhan inhisarlar idaresi anbarile ŞirneP ·dıırl 

arasında tahminen ( 250000 ) Kilo ve istasyonla ~ l;ııt~ 
dan Yumurtalık idareşi anbanna taşınacak ta ':ı sefl 
mamul tütün, içki ve bilumum mevaddııı 94,l rııllkdi ıı 
liyatı işi 2490 sayılı k'.anun mucibince mukavele 

89~' ıı 
itibaren bir · sene zarfında taşınması 22 - 4 • Je Cet 
12 - 5 - 941 tarihine kadar yirmi gün ıııüddet tııB,ııt 
murluğu ile Adana

0 

Başmüdürlüğünd~ mevcııt şar 
hince eksiltmeye konulmuştur. 14 Je 

Taliplerin 12 - 5 - 941 Pazartesi günü saa;ıJfl3 ~ 
güven paralarile inhisarlar Ceyhan Başmernıırlı.ıg 
eylemeleri ilôn olu~ur. 27-2~ 

Abone ve İlan l TtiR~~7 
Ş a r t 1 a rı ! , GQıCıOJC~ ı.,( A 

1 111tJl' "~'' Seneliği 1200 Kr. Sahip ve ıaŞI.. Oll 
Altı aylığı C>oo " FERIP ~ i 
Üç aylığı 300 ., tiY'ıt !,~ 

Ayhk ta abone edilir. Umumi Neş 0ov~ 0 MAC~ôı 
ilanlar lçln1 idareye O~S 

mUracaat etmalldlr. 
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