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flAHSIZ DONANMASI fransız nota- ~~~Av~:d~!: Amiral Darlan ~i~:~%~::~~ 
~.)~~~~~k~~ <~~~~ ~!~ork .s!nah cev

1
ap ~~!~1:~f:~· Fasta, Tunusta ~=~~.;~~~~:~; 

~iıı \1 s gazetesinin Bern muhabiri· iÇi n azır ıgı Afrika , dalci d Al işaret eden 

lo~dae~diğ-i bir habere göre, Tu- Vaşington:9 (A.A.) _Harici- :::r:s~~~~:~mgei- a manyaya gazete, fransız 
~a ın ulunan Fransız donanması· ye nezarnti Vichy ile Vaşington yiyecek kay· 

~''ha~~Up bir çok cüzütamlar arasındaki münasebetler hakkında neral Weygand u .. sle r ver 1 nakları·alman-
ll~ere arekete hazır bulunmak birkaç gün evvel alınan fransız dün tayyare 1 yar lar tarafından 

mış ar ır. notasına verilecek cevabı hazırla· v 

" 

emir al ı d ile cim ali Af- yagy ma ed"ıl· 

'. 

rika'ya avdet etmiştir. meden evvel lngiliz ablukası 
••••••••• maktadır. Bay Hull tarafından L d A 

b on ra: (A. .) - Daily bütün dünyava şamil iken bi-

.~allaya karşı 
ısına teşebbüsü 
MQ/tcı adası Girit ile 
rııtlk 

O.Yese kabul etmez 

iİsi ~alta: 9 (A. A.) - Malta va
tadyoda Do~bie ahaliye hitaben 
daıı1n b· ~o~lediği bir nutukta a
tııa.ıin ır ıstı\a teşebbüsünün ihti· 
~ili ': karşı koyması icabedece-

so"lem· . . 
J ış ve şöyle demıştır: 

ttııı~alta~ Girit'le mukayese kabul 
llıalikr hır mukavemet imkanına 
llıUtaı ır. Mesul subaylar da bu 
ledirJ eaya tamamen iştirak etmek
ı\da .. er. Malta'yı terketmiyeceğiz. 

'1\tı 
hnıat ne Almanlar ne de ltal-
de et tarafından işgaline müsaa· 
"a~iy~:k niyetinde değiliz. Bunu 
hiıtıau •n _müsaade ettiği sakin bir 
~iııdel\a soylüyorum. Malta kendi· 
ledir beklenen vazifeyi ifaya muk
liUkÜ 01du~unu isbat edecektir. 

Sur~qeye karşı yürüyen müflefik orduları idare eden başlar : General 

Dö Gol( x J, General Veyvel ( xx ), General Katro ( xxx J 
Londra ; 9 (A.A) - İngiliz ve 

Hür Fransız kvvvetleri dün saat 
3,5 de Filistinden Suriyeye hare~ 
kete geçmişlerdir. 

Nevyork : 9 (A.A) - Nevyork 
Taymisin Bernden aldığı bir telg
rafa göre, modern techizatlı 4000 
Fransız Suriyede Cebelidürüz böl· 
gesinde~lngilizlere iltihak etmıştir. 

Sarlyeye giren 
lnglllzler ve 

Bi r Fransızlar 
ilerlemekte 

lngilizler Suryeye 
istiklal Vadetti 

BERUT VE ŞAM 
DOSMEK ÜZEREDİR --

Hür EPansızlara iltihnk 
hareketi hergü" arhyor 

M Uttellk harekltı d6rt 
k o ldan icra edlllyor 

DO GOL, VEYVEL VE 

Fransa hakkında yapılan eyanat T ı h · J 
e egrap gazetesı Weygand- le Fransa'nın yiyecek bakı-

bu cevabın mahiyeti hakkında l D 1 ' h 1A • 

a ar an ın a a geçmeme- mından kendi kendine yetti· 
sarih bir fikir vermesidir. Umu- mekte olduklarını yazmakta-
miyetle kabul edildiğine göre dır. Mamafih gazete Weygand· ğini hatırlatmaktadır. 
B. Henry Haye'in cuma günü ın Nichy'nin hattı hareketi- Times gazetesinin Fransız 
yaptığı gibi hareketler notayı ! nei uymak hususunda çok ile- muharriri de Vichy adamları 
hafifletmeğe muvaffak olamıya- ri sürüklendiğini tahmin et- hakkında dikkate değer bir 
caktır. Çünkü hükumetin Fransaya mektedir · 

Diğer taraftan general makale neşrederek Veygand1m 1 veya bugünkü fransız şeflerine 
Dentz"in lngiliz ablukası yü- anlaşılmaz bir muamma ha-

karşı sabrının tükendiğini göste· 

ren ~~~~:d~li~me~;~e~~:r~ır. göre, ~ ~~ 
Birleşik Amerika'nın Vichy'deki 
sefiri amiral Leahy'ye karşı son 
zamanlarda beklenen açıklık gös
terilmemiştir. Ve Vichy'nin hattı 
hareketinin Amerika'da yanlış 
anlaşılmakta olduğu hakkında 

fransız mümessileri tarafından 
yapılan beyanattan sonra Darlan 
tarafından harpcuyane beyanatta 
bnlunulması Vaşington'da infial 
uyandırmıştır. B. Hullün fransız 

sefiri B. Haye'i ısrarla vaki talep· 
!erine rağmen, kabul edecek va
kit bulamamış olması da manidar 
telakki edilmektedir. Bu mülakat 
pazertesi g!inü yapılacaktır. B. 
Hull'ün sefirler hakkında bu su
retle hareket etmesi her zaman 
vaki ohm bir şey değildir, 

Va.şington'daki memurların 

MEC L İ S TE 
Türk -Alman ticari işlerine dair 

olan layiha tasvip olundu 
MUU MO.dalaa eneamenı bir toplantı yaptı 

tq•rııl\ ~et. Ve harp hizmetleri Mal
!)~lak llrthine mazidekinden daha 

fi/ bir Şe s~}'faJar katması için hiç 
1' ~ y •hınaı etmemektedirler. 

Kahire : 9 (A.A) Orta Şark
taki lngiliz kuvvetlerinin Başku
mandam General V~yvel diin ak
şam Suriyedeki Fransız askerlerine 
hitaben aşağıdaki beyannameyi 
neşretmiştir. " Fransızlar! Fransız 
askerleri 1 Dünkü muharebe arka
daşları, yarının zafer arkadaşları! 
Muhafaza etmekte olduğumuz bu 
toprakıara girmek için emir al
dık. Bu hareket bu toprakları Al
man iş~alinden korumak için ye
gane çaredir. :.Mukavemet etme
yiniz. Milletlerin kanına susamış 

olan düşmana karşı bize yardım 
ediniz. Muazzam bir kuvatle ge
liyoruz. Trafınızdan her türlü mu· 
kavemet beyhude olacaktır. Kah

ramanlar gibi döğüşebileceğinizi t 
biliyoruz. Fakat bu dö~şme ümit
siz olacaktır. Yan yana yaptığı. 

mız muharebelerde şeref kelime· 
sinin Fransız askeri için ifade et
tiğini öğrenmiş bl•lunuyoruz. Bunu 
lekelemek aklımızdan geçmemek
tedir. ., 

KATRUMUM BEYANATI 
Katru Suriye ve Lübnanda bulu
nan Fransız subay ve erbaşlarına 
hitaben bir mesaj neşrederek, 
Vişinin emrine itaat etmemelerini 
ve Suriyeye giren Hür Fransız 
kuvvetlerinin yolunu kesmemele
rini talep etmiştir. General diyor 
ki: " Hür Fransız kuvvetleri size 
karşı değil Almanlara karşı harp 
ediyorlar. Ve sizinle dö~üşmek 1 
için gelmiyorlar. Hür Fransız kuv· 

hattı hareketi, Amerika'nın ceva· 
bı verjJdiği zaman Vichy'nin A· 
merikan hattı hareketini veya 
Amerika hülciımetinin son fransız 
icaraatı hakkında ne düşündüğünü 
yanlış anlaması için hiç bir vesi· 
leye malik bulunamıyacağına kat'i 
surette göstermektedir ve Fran
sa'nın hem Almanya hem de A-

Ankara: 9 (Türksöıü muha
birinden) - Büyük Millet Meclisi 
bugün Şemsettin Günaltay'ın Re
isliğinde toplanarak Posta Telgraf, 
Telefon idaresi 1938 hesabı kat'i· 
sine dair kanun layihası ile Al
manya'ya ihraç edilen Türk mal· 
lar ına mukabil klering hesapları 

ve hususi ticaret anlaşmasına da
ir teati edilen notalarla seyri 1se
fain muahedesinin uzatılması ve 
Türk - Romen ticari mesaili 
hakkında iki hükumet arasında 
teati edilen notaların ikinci mü
zakereleri yapılmış ve layihalar 

lbrısa akınlar 
ı..· lefko 
••1ıh\ıet şa : 9 (A. A.) - Halen 
}'itlıı1~ ~ayYareleri Kıbrıs üzerinde 
11()tnıaı \lrıal)istan'La Suriye arasm
hııt k.aı~011arını de~iştirmiye . mec· 
~?tınaı tklan zaman uçuyorlar. 

llyJc b· Yol 12 ada üzerindedir. 
11cr tay ıt mecburiyet halinde mih· 
~ta/ateleri çok yüksekten uç
~Ôte d~rlat. Resmen bildirildiğ'ine 
ith ~tblışman tayyareleri dün sa· 

tj "- tıs .. a hiç b. uzerinden uçmuşlarsa 
1\ b ıt bomba atılmamıştır. 

~~tlcş~ .rıslılar şehiı lerin dışında 
~lılatiyl ıye çahşıyorlar. Kendi ar
~'tsıııd: şehirleri tahliye edenler 
~~1 Oları' mad~n sanayiinde alaka· 
b111ttetinirı v~ .Bırleşik Amerika Hü
h ata ra •kı ay evvel yaptığı ih· 
~ lllı.ınarı \~e~ memlekette kalmış 

11 da v çuk bir Amerikan gru· 
ardır. 

l\lnıanyaya 
~(jYük akın 

l\c~ c:ınc:ıta : 9 ( A 
t ilteu . A. )- Hava 
h~Yl'11re1 ~ehliği : Bombardıman 

Cd f etııniz G h e lere h ~ arbi Alman yada 
"~tekatt ucum etmişlerdir . Bu 
''(t il b' ~ 1Celer ılhassa Essen de ·iyi 
}' ~~ Yarı alınmıştır. Buralarda bü-
areı &ınıar k 

ı.., Ctitrıi . çı arılmışlır . Tay-
"'li~t- tın hep . "l' d'' v Ur sı sa ımen on-

~-----
ı\~F.~11( -
ı;-~nRt~DA GREV YAPAN 

~ ~t\t{ ALARIN lŞGALl 
't' '"a . 9 · ~.. ' '"ele • ( Radyo Ga· 
~-~~ı ... Un) - Amerlkadakl 
~ ' "• ı :Zerına bazı fabrl
"~'"1~:9•ı için Ruzvelt 
)~ tll lttı .. ordusuna emir 
ı,:, ll'llaİ Bu fabrikalar tay· 

'den mUassese-

General Veyvel yirmi sene ev
vel Almanlara karşı elde edilen 
müttefik zaferini hatırlattıktan 
sonra beyannamesini şöyle birtir
mektedir: " Onları bir kerre daha 
mağlup edeceğiz. ,, 

Kahire ; 9 (A.A) - Hür Fran· 
sanın Şefi General Dö gol Suriye 

Ordusuna hitaben aşağıdaki beyan• 
nameyi neşretmiştir: " Suriye ve 
Lübnandaki Fransız subay, erbaş. 
asker, bahriye ve tayyarecileri! 
Frnnsamn kurtarılması için muha
rebeye tekrar başlamağa karar 
verdim. General, Katru'yu mümes
sil ve Suriye ve Lümnandaki Fran 
sız kuvvetlerinin Başkumandanı ta
yin ettim. Onun emirlerine itaat 
etmek l meçburiyetindesiniz. Bu 
defa düşmanı mağlUp edeceğiz ve 
f Jansa harbi kazanecaktır. Sizinle 
pep yakinde buluşacağız. 

Kahire : 9 (A.A) - General 

( Gersi fiçüncü sahifede ) 

merika tarafından dostlar idame
sine intizar edemiyeceği açık su
rette sabit olacaktır. 

Ankaradaki Fransız 
elçisinin vaziyeti 

• 

Elçiye ameliyat yapıldı, 
sıhhi durumu ciddidir 

Ankara : 9 (Türksö.zü muhabiri bildiriyor) Ankaradaki 
Frcı.n sız büyük elci•i Bay Jul' e bugün Nümune haatane· 

sinde bir ameliycıt ;apıltnıftır. Büyük elçiPin aıhhi vaziyeti 
ciddidir. 

Hür Fransız kuv'llet/eri yüı:üyilı halinde 

Amerikan gemileri ve bir 

Amerikan bahriyelisi 

Bir Alman gemisine 
b8cum eden 

Amerikan destroyeri 
Nevyork: 9 (a.a.) - Nevyork 

Heralt Tribün gazetesinin bildirdi
ğine göre, bir Amerikan destro
yeri Groenland sahillerine yakın 
bir yerde batan bir lngfüz vapu
runun mürettebabnı kurtarmış ve 
bir Alman denizalbsına denizaltı 
bombalarile hücum etmiştir. 

• •• 

tasvip olunmuştur. iskan kanununun 
39 uncu maddesinin tadili layiha· 
sının da birinci müzakeresi yapıl
mıştır. 

Meclis cuma günü toplana
cak ır . Meclis Milli müdafaa en· 
cümeni bugün meclis ictimaından 
sonra toplanmıştır. 

B ritanyaya 

Büyük Alman 
taarruzu başla
mak üzere imiş 

Bern: 9 (a.a.) - Alınan ha
berler, Girit umumi provasından 
sonra Almanların kat'i muharebe
yi Manş üzerinde yapacaklarını 

anlatır. 

Universite haftası 
Dlyarbakırda 

dün nihayetlendi 
Diyarbakır: 9 (a.a.)Bu yıl Diyar

bakırda açılan hafta, üniversite he
yetine riyaset eden rektör Cemal 
Bilsel'in vermiş olduğu bir konfe
ransla kapanmıştır. Üniversite he
yeti bu haftanın devamı müddetin
ce umumi ve mesleki mevzular 
üzerinde konferanslar vermiş ve 
bu konferanslar çok kalabalık 

halk kütleleri tarafından yakın bir 
alaka ile takip edilmiştir. 

Yurın buradan aynlacak olan 
üniversite profesörleri şehrimizde 

geçirdikleri bu kısa ikametleri es

nasında yüzlerce hastanın tedavi
si ve ameliyatı ile de meşgul ol· 

muşlardır. 



Sıtfa 2 

Memleket meseleler i 

Meyveciliğin 
Genişlemesi 

~~~~--................. --~-- --
Adana dablr Limon on beş kuruşa 
satıbyor. Ucuzlaması kabll değllml ? 
Şu mevsimde Adanada bir li

mon onbeş kuruşa kadar satılmak
tadır, Meyvelerimizin ucuzlaması, 
kalitelerinin düzelmesi ve rekol
tesinin artması yolunda devamlı 

bir çalışma lüzumu hissediliyor. 
Memleketimiz gitgice bir mey 

ve memleketi haline gelmektedir. 
Birkaç senedenberi cenup vilayet
lerinde portakal, mandalin, limon 
istihsalatında bir artış göze çarp
maktadır. Eskiden yanı Osmanlı 

İmparatorluğunda serbest gümrük 
tarifeleri tatbik edildiği bir de
virde, cenup vilayetlerimizde mah 
dud mikdarda portakal yetiştiri

lirdi· Meşhur Yafa portakallarına 
piyasada her bakımdan rekabet 
etmek mümkün olamadığı için, 
yerli portakalların : sürümü pek 
azdı, 1901 senesinde Antalyaya 
yerleştirilen Girit muhacirleri, 1881 
senesinde Adana vilayetinde ya
pılan ıslahat hareketleri ve bunun 
neticesi olarak bu mıntakaya mu
hacirlerin yerleştirilmesi, yeni 
köylerin teşkili, buralarda zirai 
bir inkişafa sebebiyet vermişti, 
bütün bu hareketler esnasında, 
bilhassa Giridli muhacirlerin An
talya portakalı ziraatına büyük 
bir ehemmiyet verdilderi aşikar 
bir hakikattir. Bütün bu gayret
lere rağmen cenup vilayetlerimizin 
portakal mahsulü, yukarda yazdı
ğımız gibi, pek mahduttu. Türkiye 

meyvacıhğının bilhassa portakal 
islihsalatının artışı Bumhuriyet dev 
rine müyesser olmuştur. Çünkü 
himayekar gümrük tarifeleri yü
zünden, dışarıdan gelen poratkal
lara rekabet imkanı hasıl olmuş, 

birçok müteşebbisıer cenup vila
yetler indeki boş toprakları porta 
kal bahçeleri haline getirmiştir. 

Meyvacılık, yalnız cenup vila
yetlerinde değil. aynı zamanda 
Niğde, İzmir ve Ege mıntakasın
da da inkişaf etmiştir. Niğde el
macılığı hakkında bir ziraat mü
tehassısının yazdığı bir rapora 
gpre beş sene sonra Niğdenin 

Amasya tipi elmaları bütün Tür
kiyenin ihtiyacını temin edecek 
mikd arda olacaktır. 

Ziraat Vekaleti mütemadiyen 
numune fidanlıkları tesis ederek 
elma istihsalatını artırmaktadır. 

Henüı: bu elmalar fidan halinde
dir. Diğer taraftan Ankarada muz 
istihsalatının gittikçe artmakta ol· 
duğunu buraya kaydetmek lazım
dır. 

Bütün bunlar iyi ... Fakat mey
va istihsalatının her :tarafta art
ması, yeni fidanlıklar tesiıi kafi 
değidir, Daha yapılacak işler var· 
dır· Meyva istihsalatının artışına 
muvazi olarak. daha l-aşka tesi
sata ihtiyaç vardır. Bunu izah 
edelim: 

Her şeyden evvel şunu söyle
mek lazımdır ki, bol meyve ye
tiştirmekle iş bitmiyor. Memleke· 
timizin öyle yerlerinde bol mey· 
ve vardır ki, bu meyvelerden bü
yük şehirlerde oturanların tattığı 

vaki değildir. 

Mesela Gümüşhanenin gelin 
elmasını yemek lstanbulda oturan 
bir adama kısmet olmamıştır . 
Çünkü bu elma tipi uzun mesa· 
felerdeu nakledilmeğe elverişli de· 
ğildir • Dalından koparıldığı za
man bir iki gün geçmeden der
hal yemek lazımdır . 

Bu tib elmadan binlerce fidan 
yeti§tirmekte hiç bir fayda yok
tur. Kaliforniya meyve enstitüleri, 
ihracata tahammill eden yani u
zun mesafelere sevkedebilecek o
lan elma tiplerini yetiştirmeğe 

ehemmiyet vermi~lerdir • Nitekim 

harpten evvel, Kaliforniya elma
larını Beyoğlunun maruf meyve
cilerinde görmek kabildi. 

İkinci bir mesele de şudur : 
Bir taraftan pazar ihtiyaçları ve 
şartlarına göre meyve yetiştirmek 
için mütehassıslar tarafından tip
ler tayin edildiği gibi , diğer ta
raftan meyveleri toplama ve mu
hafaza teşkilatına da ehemmiyet 
vermek lazımdır . 

Amerikalılar, portakalları, bez 
eldivenlerle topladıktan sonra bez 
torbalara doldurmakta, derhal so
ğuk hava depolarına nakletmek
tedirler . Bu suretle portakalın 

uzun müddet muhafaza etmek 
kabil oluyor . 

Amerikada muhtelif iklimlerde 
yetişen portakalları fenni usul
lerle toplamak , soğuk hava de
polarında muhafaza etmek sure· 
tiyle senenin her günü portakal 
yemek mümkün olabilmiştir . 

Biz, bundan vaz geçtik . Ha
ziran ayı içinde bile suyu çekil
memiş bir portakal bulamıyoruz . 
Bunun sebebi , toplama ve mu
hafaza teşkilatının iptidai olma
sıdır. Vakıa şehrimizde portakalı 

soğuk hava depolarmda muha
faza eden meyveciler de vardır . 
Fakat soğuk hava depolarımızda, 
portakalları mu haf aza edecek ter
tibat yoktur . 

Soğuk hava deposunda yumur
ta sandığı ile portakal s;ındığı , 
yahud tereyağ' ayni hareket de
recesine tabidir • Halbuki soğuk 

hava depolarında , muhtelif cins 
yiyecek maddelerinin ayrı ayrı 

şartlar altında muhafaza edilmesi 
lazımdır. Böyle olmadığı için so
ğuk hava deposunda muhafaza 
edilen portakalların bile kabuk
ları gevşemekte, tabii sertliği kay
bolmaktadır . 

Elmaları, Mayıs, Haziran ay
larına muhafaza edecek tesisat 
yoktur . Mayıs ortalarına doğru 

elmaların, kabukları buruşmakta , 
içindeki su nisbeti de azalmakta
dır. Halbuki bu gibi mevsimlerde 
harpten evvel büyük meyveciler:. 
piyasaya Kaliforniya elmalan ge
tirirlerdi . 

Netic-e olarak diyebiliriz ki, 
bir taraftan bol rneyva yetiştirmek 
için fidanlıklar tesis edilirken, bol 
meyvayı toplama, muhafaza etme 
usullerini de ıslah etmek l çareleri
ni aramalıyız. Bu gibi çarelere te
vessül edilmediği takdirde meyva 
bolluğundan istifade etmeğe imkan 
yoktur. Çünkü kafi derecede so· 
ğuk hava depolarına malik olama
dığımız yahud ambalaj işlerine ri
ayet etmediğimiz için meyvaların 

çürüdüğünü görür, ve bolluktan 
da bir fayda hasıl olmadı~ına şa · 
hid oluruz. Sözümüze nihayet ve
rirken şu noktaya işaret etmek 
lazımdır: Vaktiyle Türkiye meyva
cılığı hakkında, Ziraat Vekfileti ta
rafından neşredilen bir rapordan 

Sariye vaziyeti 
Şüphesiz ki ehemmiyetli siyasi 

ve askeri mesele , Suriyede baş
layan harekattır. Hür Fransız ve 
İngiliz kuvvetleri dün sabah saat 
dörtte Suriyeye girmişlerdir . ln
gilizler ve Hür Fransızlar harb 
bittikten sonra Suriyeye istiklal 
verileceğini vadetmişlerdir. Şimdi 
İngilizler Cenuptan üç koldan 

TÜRKSOZO 

. 

Rakı satışmda 
bir yenilik 

--· ~-

Rakının büyük şişelerle 
Satışı düşünülüyor 

Yüksek dereceli alkollerin de
recelerinin tenzili ve yalnız büyük 
şişelerde rakı satılması hakkında 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kaletinin yeniden teşebbüslerde 

bulunduğu haber verilmektedir. 
İnhisarlar idaresi ile aynı e· 

saslar dahilinde bir anlaşma im
kanı hasıl olduktan sonra yüksek 
dereceli alkollerin dereceleri tek 
seviyeye indirilecek ve küçük şi

şelerle alkol satılmıyarak, yalnız 

büyük şişelerde satılacaktır. 

Çocuk Bakıcı Kursu 
Tahsil müddeti ameli, nazari 

iki senedir.Yatılıdır. Talebe kay
dına temmuzun sonuna kadar de
vam edilecektir. llk tahsilini bi · 
tirmiş olmak ve 18 yaşından aşa
ğı olmamak, orta tahsilliler tercih 
edilir. Tafsilat için Ankara çocuk 
esirgeme kurumu genel merkez 
sıhhat direktörlüğüne müJacaat 
edilmelidir. 

B. Celileddln Seren 
Samsun Meb'usu ve hemşeri

miz Celaleddin Said Seren dün 
şehrimize gelmiştir . 

Kupa Maçları 
Beden Terbiyesi bölgesi tara

fından Adana gençlik kulüpleri 
arasında tertip edilen kupa maçı 
için finala kalan Malatya gençlik 
ve Milli Mensucat gençlik kulüp
leri arasında dün stadyumda ya
pılan maçı Milli Mensucat spor 
kulübü 5 - 2 gibi büyük bir 
farkla kazanmıştır. Kupa, Beden 
Terbiyesi bölge müdürü Rıza Sa
lih Saray tarafından Mılli Mensu
cat kulübüne vermiştir. 

Ceybanda llazırıanan 
bir mflsamere 
Ceyhan ! 9 (Türksözü muha

birinden) - Cumartesi akşamı 
Ceyhan Sinemasında bir Sinema 
müsameresi ve aynı gece, eski 
sanatkarlardan Küçük Hüsyin ta
rafından "Kahraman Mehmetcik,, 
ve 0Çankayalı Mehmetcik., adlı 

iki monaloğ verilecektir. 

hatırımda şu fikirler kalmışbr: 

"Türkiyede, her cins mahsul bil
hassa meyva çeşidleri çoktur. Fa
kat miktarları azdır. Yapılacak iş, 
az çeşitli fakat çok miktarda mey 
va istihsal elmektir.,, 

Bu raporda, Türkiyede otuz
dan fazla elma çeşidi olduğundan 
bahsediliyordu. Rapordaki fikre 
şunu ilave edebiliriz. Birkaç çeşit, 
fakat çok miktarda çok ucuz elma 
yetiştirelim, bu da muazzam fidan
lıklar yapmak suretiyle olabilir. Bu 
meyva fidanlıkları içinden saatler
ce geçilen birer orman haline gir
melidir. Bugünkü şartlar albnda, 
filan adamın Bahçesindeki yirmi 
ağaç, filan adamın bahçesindeki 
kırk ağaçla ucuz meyva toplamak 
kabil değildir. 

Suriyeye ilerilemektedirler 

Frat nehri boyunca dördüncü 
bir koldan da ilerilenmektedir . 
Bu son İngiliz harekatı Vişide bü· 
yük bir reaksiyon uyandırmamış
tır . Suriyede , dörtte biri Fransız 
olmak üzere 45,000 kişilik bir 
Fransız kuvveti olduğu söyleni
yor. 

Alman ve ltalyan matbuatı 

Adanaga 218 çuval 
kahve verildi 

Kazalar için de ıoo çuval tallıls edildi 

TÜRK BASIN BiRLiGi 
ADANA MINTAKA KONGRESİ 

Türk Basın Birliği Adana mın
takası kongresinin 9 Haziran Pa
zartesi günü saat 9 da yapılaca

ğını yazmıştık. Dün şehrimizdeki 

Matbuat mensubları Mersin ve 
Hatay gazetecileri muayyen sa
atta Adana Kulübü salonunda 
toplanmışlarsa da ekseriyet bu
lunamamıştır . Kongrenin 17 Ha
ziran günü saat 11 de Halkevi 
salonunda yapılması kararlaştırı

larak toplanmaya nihayet veril
miştir. 

Bağlar yolanda 
ölen bir anne 

Bir hafta evvel batlar yolun
da kaybolduğunu yazdığımız tüc· 
carlarımızdan Hulusi Yalmanın 

validesi Fatma Yalman dün Ço· 
bandede mevkiinde keklik avı ya
pan çocuklar tarafmdan ölü ola
rak görülmüştür. 

Zabıtaya malümat verilmiş 

müddeiumumi ve hükumet tabibi
nin muayene ve tetkikinden sonra 
defnine müsaade edilmiştir. Ölüm 
hadisesi etrafında tetkikata girişil
miştir. 

Ceyllan - incirlik 
Fntbol Maçı 

Ceuhan: 9 {Türksözü muhabi
rinden) - Dünkü gün Ceyhanda 
Ceyhan sporcuları ile incirlik spor
cu gençleri arasında yapılan fud· 
bol maçı güzel olmuştur. Birinci 
devreyi 2 - O aleyhlerine bitiren 
lncirlin gençleri ikinci devrede bir 
gol dahi atamamış ve Ceyhanlılar 
maçı 3 - O galibiyetle bitirmiş
lerdir. 

Askerlik dersi okutan 
öğTetmenlerin vaziyeti 
Devlet baremi kanununa ek

lenecek fıkralara dair olan kanun 
layihası meclis umumi heyetine 
sev kolun muştur. 

Layiha esaslarına göre, as
kerlik dersi okutacak subay öğ
retmenler haftada dört saatten 
fazla ders okutabileceklerdir. Bu 
subaylar lise ve orta okullarda 
ilave olarak ders alan memurlara 
verilen ücrete tabi olacaklardır. 
Bundan baeka askeri okullarda 
öğretmen [bulunmamasından do
layı ilavaten öğretmenlik vazifesi 
alanlar, haftada dört saat kaydına 
tabi tutulmıyacaklar ve kendileri
ne saat hesabiyle verilecek ted
ris ücreti rütbeleri maaşı tutarının 
üçte ikisini tecavüz edemiyecek
tir. 

Layihaya eklenen bir madde 
ile bu hükümlerin 1940 mali yı
lında ders okutan subav öğret
menlere de teşmili derpiş olun
muştur. 

Suriye hareketinin mesuliyetini 
lngiltereye yüklemektedir. 

Mihver devletlerinin bu defa 
gafil avlandıkları , gazetelerinin 
ifadelerinden anlaşılmaktadır • 

Sur kasabasını bugün lngiliz 
kuvvetleri işgal ettiler . Müttefik-
ler Şama 70 kilometre mesafede 
bulunuyorlar. Keza Merce Uyuğu 
da işgal olunmuştur . Şama di~er 
bir koldan da yürünmektedir. 

Dün aldığımız malumata göre, 
Mersine gelen kahvelerden 218 
çuvalı Adanaya verilmiştir . Bu 
kahveler bugün yarın satışa çı

karılacaktır . Adana Ticaret O
dası kahve satacak toptancıların 
isimlerini mıntaka ticaret müdür
lüğüne bildirmek üzeredir . Top
tancılar Mersinden alacakları kah
veleri derhal satışa çıkaracaklar

dır . Adana kazaları · için de 85 
veya 100 çuval kadar kahve ay
rıldığı anlaşılmaktadır . 

Milli Küme 
maçları 

Ankara : 9 (Türksözü Muha
birinden)-Dün milli küme maçla· 
nna Ankara ve lzmir'de devam 
edilmiştir. Ankara'da Harbiye id
man Yurdu İstanbulspor'u 4-0 
yenmiş, Beşiktaş ve Maskespor 
3-3 berabere kalmışlardır. İzmir' 
de de Altay, rakibini 1-0 yen
mek suretiyle galip gelmiştir. ls
tanbul'da Fener-Galatasaray kar
şılaşması Galatasaray'ın 1-0 ga· 
libiyetiyle neticelenmiştir. 

Mersin' de Eceabat f eribotuna 
met>asimle Sancak çekildi 

Mersin : 9 (A. A.) - Devlet 
denizyolları tarafından lngiltere' • 
den alınan Eceabat feribotu dün 
limanımıza getirilmiş ve teslim mu· 
amelesini müteakip büyük bir ka
labalık huzurunda feribota mera· 
simle Türk bayraA"ı çekilmiştir. 

SUHUlET NAKlİYE ŞiR
KETİNDEN: 

Her mesleğin kendisine mah
sus bir ilmi olur derler. içerisinde 
bilerek yahut bilmiyerek yuvarlan· 
<lığımız şu otubüscülük işinde tam 
olgun olmadığımızıj ve bu kabil 
üzüntülü işlerin; metin, vurdum 
duymaz eller tarafından çevrilmesi 
lazımgeldiğini on aylık tecrübemiz 
bize gşsterdi .. 

Olan biten meyanında karşı
laştığımız şikayetlerden bir iki ta
nesini ve Hoca Nasraddinin bir 
hika)lesini anlatarak yazımıza son 
vereceğiz : Belediyemizin tarifesi 
mucibince otuz iki kişilik otübüs 
Yeni otel önünde dolu olarak du· 
ruyor. ihtiyar bir kadın bir elinde 
süt çingili, diğer elinde otubüs 
kapısının mandalı, biraz ötede iki 
tane bavullu yolcu arka kapıya 

hücum ederek kat'i olarak bine
ceklerini iddia ederken içerideki
ler, taşıdığınız yükmü yoksa insan 
kaiilesi mi ? Diye haykırıyorlar .. 
Akşamları şirketin garajından ay
rılarak aldığım bir kilo buzun 
müştekilere izahat verme merasi
minin uzamasından eriyerek eve 
buzsuz vardığım zamanlar çok 
vakidir .. 

Kısa bir müddete mahsus ol
mak üzere Hoca Nasraddini hakim 
yapmışlar. Gelen bir suçluyu din· 
leyerek ona hak vermiş; karşi ta
rafı yani suçsuzum diyeni de haklı 
bulmuş. Muhakemeyi takip eden 
bilcümle samiinin Hoca! ( Bunlar· 
dan nasıl olsa bir taraf haks :zdır.) 

Sorulanna karşı da aziz dinleyicileri 
Siz de haklısınız demiş... 13138 

.......................... 
Nibetçl eczane 

Y[Nİ ECZAHANE 
Beledly• Yananda 

1 O Haziran 19~ 
:::C 

DUYDUKLARIMIZ 

Fazla pamak -ııı: 
için yeni.bir as .

1
• 

T ürkistanda pamuk ç~" 
deklerinin ekildi~i. ıs ·&' 

fazla mahsul vermesi ıçın ) 
1
;· 

bir temizleme usulü keŞfedil~t;. 
tir. bu usulü keşfeden Taşken 

111 
k. k .. . ı· ıaştır 

ı pamu sanayıını p an 
dairesidir. u1' 

Bu müessese pamuk tohııd ~ttıe 
ları, hamızı kükürt ile teı:nızle rr tef . 
takdirde daha fazla hasılat veô~ Aı~~ 
ceğini keşfettiğinden buna gt~· ~lrrıaa 
makineler yaptırmıştır. Taşke~l ~tş1 
ki büyük pamuk temizleıne ~ Pıııi~ 
rikasına konulan bu makinel~~te dan 
temizlenen tohumlar ekild1

1
,v ~Cı:li 

sonra yüzde 10 nisbetinde 'ki 
mahsul verdiği anlaşılınıŞtır. ~ttıe 

ıot llıt 
Atından inen Jmpara. ) 

Ş imdiki harp tarih~ b1# Pra11 

şahısları attan ind~rıtlpJ~ !lııı 
Tarihi heykel ve abidelerı ~ iıh 
hücumlarına karşı koruınak d 01tııa 
İtalya hükumetinin aldığı tef.' itıı 
ler böyle bir netice doğıırJ111\ b11 ti 

Romada Kapital meyd811~ ~ tk 
imparator Mark Aurel'in at j r 2~a 
rinde bir heykeli vardır. 40i1Jlf 1~~~ 
nedenberi atında duran bll 1 .. tı 

la \'l' Yıı• 
rator şimdiki harp do / bo1' 

beygirinden indirilmiş ve yer~ ~.12 
tında bir mahfuz mahalle 11 ı 'bn 

d· ı . t ' " c e ı mış ır. ~ır ,,
1 Harp ba§ladığı zaman . ıtf' ~at 

belediyesi bu abideyi bıll 'ol <" ily 
kum çu vah ile örttürmÜŞ v~ ~ b~2 
ların üzerine de katranlı bı~ tı~ U 

baka geçirtmişti. Fakat soll ~ ı ı~;' 
kumların rütubetinin, mürı11.11 li~~ 
mania tunç heykelin altın ) ıı 1t~n 
larını bozacağı anlaşıldığınd90 kar 
paratorun heykelinin, atınd~tn ~a 
lınarak başka bir tarafa ~o 1cb 
mesine lüzum görüimüştıır~ ~e31 
heykeli kum çuvalları aıtırıd llıu~ 
hafaza edilecektir. __.,/, ~}' 

wo~ • ·=ıiiJJ ~. 
-- v,t 

TÜRKiYE Rad.11osu ,.J ~~ç 
ANKARA f<tıJr Q:~ 

SALI 10.6.1941 t ~ Y't 
7 .30 Program ve meınle~e b111.t 

~~ı 
at ayan ıs' ikti 

7.33 Müzik : Hafif parçs " 
. "h 

7.45 AJANS haberlerı p,ıı ~ıı.t 
8.00 Müzik : Senfonik 

8.30/ 
8.45 

12.30 

12.33 
12.45 
13.00 

13.15 

13.30/ 
14.30 

18.00 

18.03 

18.30 

18.40 

19.00 

19.15 

19.30 

19.45 

20.15 
20.40 

21.00 

21.10 

21.30 
21.45 

22.30 

22.45 
23.25/ 

(Pl.) ~eıt 
tar 
~tı 

Evin saati ~el 
Program ve meınle ltt 

at ayan r~" ~ 
Müzik : Türkçe P ıı )~ 
AJANS haberleri 0 ~cı 
Müzik : Karışık pt ~~ 
(Pi.) p bir 
Müzik : Türkçe tj 

at11'' b Programının dev ) ftr 

f '! 11
•1 Müzik : Kaıışık pro ~ 

Devamı (Pi.) ~el 1~ 
Program ve meıııle ~ 
at ayarı 
Müzik : Fasıl Sazl· 10 
Ziraat Takvimi ve 
Mahsülleri Borsası· \ıf 
Müzik : Tango ve 
(Pi.) şiir 
Konuşma. (Yurt s~; 
Müzik : Radyo caı 
rası yS~ 
Memleket saat . 

9 
( 

AJANS haberlerı ıoJI 
Müzik : Radyo 5' 
kestrası esi 
RADYO GAZf:'f c'J ' 
Müzik : Radyo 111 I 
kestra11 prograınıtı f 
mmın Son Kısın•· ti cıı 
Konuşma (Mern1e1' .'r1 
tası) <.Jifl' ~ 
Müzik : Tanınmış 
lar (Pl.) ~ 

Konuşma. . 10gl ~ 
Müzik : Klasık p .1 b 

(ili • 
Şef : Mesud Ce ııfl• _hı 
Memleket saat aY 1Y 
haberleri ; Esha!ll · 6 · 
Kambiyo - NuJcııt 
(Fiyat) .. ıır 

Müzik : Dans ınıı 
~" .;e 

20.30 Yarınki 

nı~ 

prografJl 



~ll-. 
~ıran 1941 

t:::ı:: !!22!!S 

8f:181• giren 
11 .. ~ıer ve 

.... l'raasızlar 
b°' ~erıemellte 

~ttL (8ıtin · 
1 
~ti d- cı sayfa~an artan) 

"" ~l bi~Dlanla doğiiemek ve şe-
~ aı. •ııııra anJ~ıma ile Suriyede 

~•k i . verılen yerleri tekrar 
ı; ~ Ri~i~j!el~yorlar Şeflerimize 

ıet ,•ti ibra 61nı~z taahhütlerden he-
1~ı' ~. ıtı1ı1c edıyorum. Tarafınız

~-.-'~«>t avemet gösterilmesini me 
"'itik; "c •ilah ve techizatınızla 

·.MI ~ltri.ııi:uharebe meydanındaki 
fi" ttdı}or Almaya hazır olmanızı 
~ ~ l\•bi urn. Beni takip ediniz 

;/_. A~lll:~,: 9 ~ .A .. A. ) :--- Hür 
ti --~•n le lngılızlerın Suriyenin 

~•tcbe ontrolü altına geçerek 
tel. ""lk için tııeydanı olmasına manı 
'- :-•nınd Yaptıkları hareket tam 

J1I ~ikç, a Vukubulmuştur . Zira 
i kınd ~.tan ~ir Alman sızması 

t ~•lırıa~t 1 delıller gittikçe daha 
tc F adır. Verilen malumata 

~i C tansız. Fevkalade Komı
'11: cncraı D 
~den t enze son günlerde 
~ Rtsinj:bl.iğat yapılarak Haleb 
laı. il. on b ıdaresi ve kontrolü 
;: bir Cf Hazirana doğru Ha
~ t Cd Alman heyetinin muva
ı: tıa b~dcc~i bildirilmiştir . Keza 
"Q ı ay t· 
~Ctin G e ınde General Hut-
'ıtı rıaraıc i)eral Denze tebliğatta 
ı..- Röl'Üf atlanın Hitlerle yap
~ s .. t . ıncter esnasında Alman-
-:rı • " 'Yed -,ıı, bildir e_ hava usleri terket-
t_; bu tcd ın_ı~ ve General Denz
'.'ce\'klılcı bırın Suriye ordusunda 
lı>l · lllah·ar huduıüne sebeb o
'e"'ltb Ola 'Yctte olup olmadığı ve 
'ı •ıı 11ıa:.alc mahiyette ise buna 
~ ~llur . D olunabileceğini sor
~fy•tc cnı verdiği cevapta , 
ııı...•fındallıcydanlarının Almanlar 
~Ilı t,n ~raoait olarak kullanıl
"~ Suriyc\lsıye etmiıtir . 
~._~ıı be Ye hürriyet ve istiklal 

,l ııc~ac:•nnaoıenin ehemmiyctı 
il dııL~Gr ""llıenıelcle beraber İngiliz 

'"'! 'k "tan ,ı ~ttç 1 tiatdt shz.. ~eyannamelerin-
1~ bttQ c buııda ukunılerin ehemmi

~. l ctt· . n aıağı olmadıA"ı te· 
uı :ı ılb ırılmekt d' rÇ~ ~~.. Olınaa e ır . Fransanın 
~ dl ha ındanberi Suriyenin 
t,ti'ıaııttır Yatı hemen hemen felce 
~ Ye d~ İhracat ve ithalat as· 

":!:klatiy~Gş ve büyük kambiyo 
'-tı ltn s: .karıılaımıştır . Diğer 

ı6el Yle. S>etr r;reye yeraltı boru-
ltt, Vıti: 9 o da gelmemiştir. 

pl,;I ~ .... ~tt l(a.a. ) Askeri mahfil-
~.~ 1 ng-·r 

• ~1 ttlttj S .' ız ve hür Fransız 
I' ~lllt~'"da Crıycy.e Lübnan sahih 

~~- olan cbclıdürüzün cenub 
~ ı.. Merr - Ayum hat
l'iıııt~bhe truz etrniılerdir. Devamlı 
I~~ ÇokYoktur Müttefikler birbi· 
~~ ~Ollar ~~k noktalarda mün
~,0tiar. 8e alınde ilcrlemeğe ça-

~c~ti!ıı t:;utta Denz'in umumi 
~"' ~bır teblitfında_n neşredilen 
t'ııc b· tıvvcUcri e ~ore de lngiliz 

~t •kı dun Beyrut üze· 
:~~~ "dra~ :apmışlardır. 
~tlti~ tının Vi (~.a.) - Amerikan 
~trı ti habe lşıdcn alarak neş-
~•Ooo f:'t.lrııız r :e, Su~iyede iler· 
1. v· , lti4i k d fngılız kıtalan 
111.: .. ,,, • n a ardır 
·"llt • " ( . 
~t s~taı,~~~~ F Iraktan gelen 

ı hi lltiycde . ırat vadisi üze
ı,. lciitiliy0 ılerlenıekte olduk-

111 •• "lldu" r. 
~ıl .... -' S· 9 
"it ""lltt, '. (a.a.) _ Al 
ili._ "1bL_ ııınd· ınan son 
'~~"tnıctıye .. kadar mühim 
tlli~~~ · ıosterilditini bil
~:} ı._ 1Ycn ~ ~e tayyarelerin 
-~ hj v, kuv Pı gelmeleri in· 

~ ''le t f'tliye;eu~rinin çok bü 
i ~ ~ ıt.bu1 cd~ostcrditine delil 

ıc ~ Gıtn ... lldra . 
9 

ılmektedir. 
" ~ "qet' · (A A ~ llcr,1 

1Yle liür · ) - Britanya 
~tıı liu~c Go1 Fransızların şefi 
b ~laıt Fı an namına hareket 
I~ hey lllurahh •anın orta şark 
1
1 

• l.Gb 'ananıe :•ı General Katru 
~ı iıtn nanın h .. cı~ederek Suriye 

ı.- et ... · urrıyet ve . t'kl1:. 
Ilı ·~h" ..,.,flerd· ıa ı a-
'lt ırc ır. 

•-ı Cfjk k : 9 (A A 
ıı. tdiJt Uvvetı ·. ) - Suriyenin 
ı}llıurı il Yerı er.ı talafından iş-
"fı " llt1 erırıdelc· F 

"'ı>11t llıütt fi•- ı ransız 
•ktad t lıderle it bir

ırlar, 

ıı ........................ ıı 1 
iki Eran•ı~ Generalı i Cebelüttarıka kaçh i 

ı CebelUttarlk : 9 (A.A)·ı 
ı Uç motorlu bir deniz ı 
ı tayyaresi bugUn içinde ı 
ı iki Fransız Oeneralı ve ı 
ı teimen olduiu halde bu ı 
ı raya galmlf, Vall tara· ı 
ı tından kabul adllmlftlr. ı 
ı ........................ ı -
·i·Ul~f-ı:tıt·I 

Kahire : 9 (A A.)-. SnıieA 
harekatında müttefikler bir Allbay 
olmak üzere 140 Alman paraşüt
çüsü esir ettiler. Suriye halkı iş· 
gal edilen yerlerde müttefik kıta
ata hüsnü kabul gösteriyor. 

&aldat • Boma sııası 
ıaauıetl kesildi 
Bağdat . 9 (A.A) - Irak hü

kumeti ltalya ile diplomatik mü
naseberler i kasmiştir. ltalyanlar 
yirmi dört saatte memleketi terk 

edeceklerdir. 

...... Baı 
kamaadaabQı 

Londra : 9 ( A. A. ) - Gene
ral , Marşal Fon Velin Ortaşark 
baş kumandanı Veyvelin idare
sinde Mısırdaki lngiliz kıtaları 
haf kumandanlığına tayin edilmiş· 

tir. 

Rafid Geylaninin 
nefrettiği beyanname 
Şam: 9 (a.a.) - Raşit Geylani 

Irak halkına bir beyanname neş

rederek, bir kaç Irak şefinin hiya
neti yüzünden lrakı terke mecbnr 
kaldı~nı söylemiş, halkı lngilte
re aleyhine teşvik etmiştir. 

Banad lalwersltesl 
Lord BaWüı'a lallrl 
doktorlu verecek 

Boston: 9 (A.A.) - Christian 
Science Monitor, 8. Ruzvelt'in 
19 haziranda Harvard üniversite
sini ziyaret ederek büyük Britan• 
ya ile Birleşik Amerika Birliğinin 
remizi olarak yapılacak olan hu
susi merasimde hazır bulunacağını 
bildirmektedir. Fahri doktor ün· 
vanını alacak olan lngiltere bü· 
yük elçisi Lord Halif X da merS: 
simde hazır bulunacaktır. Reisi
cumhurla sefirin birer nutuk söy· 
!emesi beklenmektedır. 

TORKSôZO 

Af rikada son 
harekat· 

Yeni esirler abadı 
Nayrobi : 9 ( A. A. ) -

Resmi bir tebliğde bildirildiğine 
göre, Şarki ve Garbi Afrika kıt. 

alan ileri harekete devam etmek
tedirler. Dün bildiriltn dört bin 
esirden başka daha iki yüz Av
rupalı ve bin Eritreli esir alınmış 

tır. Yirmi kamyon iğtinam edil
miştir • 

Tana ızerlDde 
lerlbot servisi 

Sofya . 9 (A.A) - Dün sa· 
hah Tuna üzerinde Bulgar-Rumen 
demiryolları arasında ilk defa 
olarak Rusçuk, Yerköy fribot ser
visi açılmıştır .\ Fribot Almanyada 
imal edilmiştir. 

ADANA KUlOBO RiYAS(
TIHD(N : 

Karataş plajında olup yerin
de satılmasına karar verilen 
müfredatı aşağıda yazılı eşya
lar ayın 20 sinde Kulüb bina
sında saat 18 de açık artırma 
ile satılacaktır. Talib olanlann 
bu eşyaları mahallinde görerek 
muayyen gün ve saatta Kulüb 
binasında bulunarak müzaye· 
deye iştirak etmeleri lüzumu 
ilan olunur • 13132 
Mikdan Cinsi 

l 8 Bir kişilik karyola 
somyalı . 

50 metre üç çeyrek boru 
2 Lavabo 
1 Tahtadan buz dolabı 

60 Sandal ya 
4 Pavyon enkazı 

Vesair ufak tefek eşya . 
1-3 

llAn 
ADANA BEKÇi DAİRESİNDEN: 

Emniyet kadrosu bekçi daire 
sinde yüzde on aidatlı para tah· 
sil etmek için iki münhal iş 
vardır. Şeraiti anlamak isti yen 
ve askerlikle bir ilişiği olma· 
yan isteklilerin evrakı müsbi
teleriyle bekçi dairesine müra
caatları ilan olunur. 

·~ 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 
~~ 

L CINSI 
KiLO FIAT{ 
En az jEn çok 

·- -Koza 
1 Klevland 1 60,00 

' Klevland il 
M. Parlağı 

50,00 ' P. Temizi 46,00 46,00 

Kapımah 

Y. Çikidi 5,00 

K. Çiğidi 5,00 6,50 
Susam -34~50 

K.Buğday -9,00- - 9,50-
Buğday To. 9,75 
Buğday yerli 9,875 
Arpa 5,55 

F 6,50 6,625 
' 

1 ==-=-
9 - 6 • 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
/ş bankasından alınmıştır. 

, (Frank) Fransız 
J (Frank) İsviçre 

(Sterlin) İngiliz 5.24 
ITDolar) Amerikan 132.20 

ZA YI- Ceyhan hazinei maliye

~inden almakda olduğum Divanca 

tescil 7 /5/929 tarih ue 7648 numa· 

ralı maaş cüzdanımı kazaen zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan Eski· 

sinin hükmü olmadığı ilin olunur. 

Ceyhanın Dürlü baş mahal

lesinde Ceyhan icra me· 

murlutundan müteakit Ali 

O. lbrahim Çağl.tr 
13135 

ZA Yl - ikinci alay kararga
hından 19/10/940 tarihinde aldıA-ım 
terhis tezkire mi zayi ettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü 
yokdur. 13136 

Muradiye mahallesi nüfu
sunda mukayyet olup Cey· 
han Karamezar Saidiye K.de 
oturan Hasan otlu 316 
Doğumlu Osman Şahin 

ilan 
SEYHAN C. M. U. LiGiNO(N: 

Adana Adliyesinde açık 
bulunan dört zabıt katipliği 
vekilliğine münasiplerinin inti
habı için 211 Haziran/941 Cu
martesi günü imtihan icra edi
leceğinden taliplerin mezkur 
günde evrakı müsbiteleriyle 
birlikte adliye encümeni reisli
ğine müracaatları ilan olunu. 

13131 

c:e11eııtar11c•taa 
aırdaD gemiler 

La Linca: 9 (A.A,) - Strat• Bekçi muam~/at memur/ulu 
more vapuru Cebelütarıktan tah- 2-1 13133 

ACIDERE iÇMESi KiRAYA 
VERillYOR 

liye edilen 2000 kişiyi hamil ol- -~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~-!!!!!!!!
duğu halde dün öğleden sonra 
Atlantik istikametinde denize a
çılmııtır. Bu vapurun mechul bir 
sebepden dolayı bir hafta içinde 
iki defa Cebclütarık'tan aynldık· 
tan sonra döndüğü walumduJ. 

Suluca , namı diğeri Acı· 

dere içmesi bir mevsimlik için 
açık artırma suretiyle kiraya 
verilecektir . Talib olanlar 20 
Haziran 941 Perşembe günü 
saıtt 10 da Suluca Muhtarlı

ğına müracaatları ilan olunur. 

Norma•dl db 
zaptedlldl 

Nevyork : 9 (A. A.) - Nev
york gazetelerinin verditi haber· 
lere göre, Reisicümhur B. Ruz· 
velt, Amerikan sulannda halen 
atıl bir vaziyette bulunan yabancı 
gemilerin müsadere ve kullanıl· 
ması hakkındaki kanun mucibince 
Normandi ismindeki büyük Fran· 
sız vapurunun müsaderesine mü

saade etmiştir. 

Bi•mark laarekah e•na•ında 
A lmanlaPın iki tanede iafe 

gemi•İ bahrıldı 
Londra : 9 (A. A.) - Bis· 

markın tahribiyle neticelenen ha
rekat esnasında Almanlann iki iaşe 
gemisininde batınldığı anlaşılmak· . 

tadır. 1 

ZA YI - Karaisalı Merkez ilk· 
okulundan 935 - 36 senesinde al
dığım diplomamı kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hük-
mü yoktur. 13134 

Kozan Hususi Muhasebe 
Köy Bürosunda Ali 

Celal Şimşek 

i 1 an 
BElEDIYE RİYASETiNDEN · 

1-2 13137 

1 - Nümunesine göre üç bin adet esnaf ve işçi cüzdanı 
tabettirilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Beher cüzdanın muhammen bedeli 15 kuruş olup 
muvakkat te'minatı O/o 7.5 hesabiyle 33 lira 75 kuruştur. 

3 - ihalesi Haziranın 13 üncü Cuma günü saat 14 de 
Beledive encümeninde yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Belediye muhasebesindedir. isteyenler o

rada görebilirler. 
S - isteklilerin ihale günü muayyen saatte yabrmış ol

duklan te'minat makbuzlariyle Belediye encümenine müracaat-
ları ilin ohmur. 29-3-6-10 13081 

Fabrikamızrn Sayın 
Müşterilerine 

Fabrikada malları olanlar arzu ederlerse kendileri sigorta 
yaptınrlar. Pamuk ve çiğitlerini, Pirinç ve kınnblarını imal edil· 
dildikten azami 15 gün kadar kaldıkları takdirde çuval, hararla
nndan istif, hammaliye ve ardiye parası alınır. Kızışarak küflen 
mesinden, yanmasından, avarya olmasından, noksanlaşmasmdan 
evsafının bozulmasından hiç bir güna fabrika sahibi mesuliyet ka
bul etmez. 

Çeltiklerden çıkan dan, kepek fabrikanın mahrukatı olarak 
ötedenberi bila bedel fabrikanın malı olup buna karşı fabrika 
çeltiklerin imaline kadar beklemesinden anbar kirası, vezin ücre
ti, kınnap parası, arabaya yükleme hamma\iyesi olarak müşteri· 
den birşey alınmaz. f maliye ücreti, temiz çeltiklerden 25 para 
alınır. Yaş ve hasarlı ve topraklı ve kılçıklı çeltiklerden ayrıca 
fark ahndığı gibi pirincin rayicinden yüzde on maliye hesabına 
muamele vergisi ve Ceyhan Belediye hududu dahilinden gelen 
çeltiklerden belediye nam ve hesabına işgaliye parası alınır. 

12-15 Ga. Ceyhan : ISMAIL ZALOCLU 

SEYHAN VilİYETİ HUSUSi MUHASEBE M0D0Rl0~0ND(N: 
1 - Aşağıda sahiplerile cins. mevki ve muhammen bedel

leri yazılı gayri menkuller, vergi borçlarının temini tahsili için 
açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Açık artırma 941 senesi haziranının 20 inci cuma gü
nü saat (10) da yapılacaktır. 

3 - İhale vaktinden evvel yatırılmış bulunması lazım gelen 
pey parası miktarı aşağıda gÖ•terilmişir. 

isteklilerin muayyen vakitte vilayet idare hey'etinde hazır 
bulunmaları illn olunur. 27-1-5 - 10 13066 

Cins Kapu No: Mahallesi Sahibi Satıı bedeli Poy P. M 
Lira K. Lira Kr. 

Hane 

,. 

14 Nacaran Arap oilu ve- 1600 
reseıi Fatma ve 

is mail 

" 
Faful Q. Mustafa 5600 

ADANA ASKERlİK ~UBESİNOEN : 

120 

420 

1 - 337 Doğumlular ve bunlarla muameleye tabi talebeler ve 
sıhhi durumları itibariyle ertesi seneye terk edilen diğer doA-umlula
nn son yoklamalarına 19/6}941 tarihinde başlanarak 1217/941 günü 
akşamı bitecektir. 

2 - Bu müddet aşatıda yazılı günlere taksim edilmiş olduğun
dan kasaba mahalle ve köylerde mevcut 337 dofumlularla mahallesi 
mümessili ve köy muhtarı ile beraber şubeye gelerek askerlik mec
lisi huzurunda isbab vucut edecektir. Gelmiyen köy muhtarı ve ma
halle mümessilleri hakkında askerlik kanununun 25 nci maddesi hük-
müne göre haklannda takibat yapılacaktır. 

A - Merkez nahiyesine haklı köyler 19/6/941 tarihinden 26/6/941 
gününe kadar mahallelerin 337 doğumlu ve bunlarla muameleye tabi 
diğer doğumlu erlerin yoklamalan. 

B - 30/6/941 tarihinden 4/7/941 tarihine kadar Misis nahiyesin
de mevcut köylerin 337 doğumlu ve bunlarla muameleye tabi olan 
diğer doğumluların yoklamaları. 

C) 5/7/941 tarihinden 917/941 tarihinden 917/941 tarihine kadar 
Karataş nahiyesinde mevcut köylerin 337 doğumlu ve bunlarla mua
meleye tabi olan diğer doğumluların yoklamalannı, 

D) 1017/941 tarihinden 1217/941 akşamına kadar Tuzla nahiyesin· 
de mevcut köylerin 337 doğumluların ve bunlarla muameleye tabi 
olan diğer doğumlu erlerin yoklamaları yapılacaktır. 

3 - 337 doğumlu ve bunlarla muameleye tabi mektep talebeleri 
tecillerini yaptıracak ve bu talebelerde mektepden mezun olanlarında 

l /Eyliil/ 941 günü yedek subay okulunda balunmak üzere askerlikle
rine karar verileceğinden bu kabil kısa hizmetlilerde kezalik askerlik 
meclisine müracaat etmek üzere şubeye geleceklerdir. Ve bu kısa 
hizmetlerden g~lmiyenler ve askerliklerine karar almayanlar bakaya 
tanılarak askerlık kanununun 89 ncu maddesi hükmüne göre hakla-
rında takibat yapılacaktır. 

4 - Mahalle ve köylerde bulunan 337 doğumlular ve bunlarla 
muameleye tabi yabancılarda ayni muameleye tabi olup bunlarında 

bulundukları köy ve mahalleye nazaran muayyen günde şubede bu-
lunmaları ilan olunur. 13127 

ADANA DO~UM VE ~OCUK BAKIMEYİ BA~TABiBliGiND(N: 
. M~essese~izin 94~ Mali yılı yiyecek ve yakacak ihtiyacı istekli
sıne ıhale. edılmek uzere Açık eksiltmeye çıkarılmıştır. ihalesi 
17 - Hazıran - Salı günü saat 10 da Sıhhat Müdürlüğünde yapı· 
lacaktır. 

isteklilerin Ticaret Odasına kayıtlı bulunmaları, ve daha önce
~en teminatl~rını vezneye yatırmaları ve şeraiti öA-renmek iatiyenle
rm de her gun doğumevine gelmeleri lüzumu ilan olunur. 

1 - 5 - 10 - 15 13099 

i,._ ........... ., .... ,., .... ._. ...................... , ............................... . 
. ' ' . ! DOKTOR 1 ' . 
1 Yalçm Mustafa Ozel 1 
. ' ı Dalln• Ba•t•••••ar Mltellasusı ! 
. l ' f Kızılay Ulucami caddesi stiklil ilkokulu karşııın- i 
! daki muayenehanesinde her gün hastalannı kabul eder. i ' . i S. P. Cs. 18-30 ! 
• • • • ..•. ,. ..................................................... _ ' ...... -.... 
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10 Haziran 19~ 

ı ........................ ı 
ıaızmetçı Aranıyor ı i Ev iflerini görebilecek f 
ı bir kadın hfametfi ara- ı 
ı yor. Matbaamıza müra- ı 
ı caat etmeleri ı 

~ww:w:wc•xx nıuxca:uxcw ****""~! 
NEZLE 

ı ........................ ı 
Bir mubasıp 

iş arayor " " lstanbulda büyücek bir fabrika )f 

bmuhkasebkecAilidğini kendi arzusiyle MM 
ıra ara anaya gelm iş ve bu 

:hususta müsbet vesaiki mevcut, N 
ffransızca ve Almanca bilir, ka- i 
zanç muamele vergileriyle iş ka-
nunu muamelatında ihtisas sahibi 
tecrübeli yaşlı bir muhasip ve 
müellif Adana veya Mersinde her 
çeşit muhasebe, muhabere veya 
idare umurunda mutavazi bir iş 

eramaktadır. 

Ad res: Adan ada Yeni 
Cumhuriyet Otelinde 

M. Evrinyol 

Kirahk ev 
itfaiye sokağında 125 numaralı 

hane içe risinde elektrikli ve müs
takıl iki oda bir mntbah kiraya 
verilecektir. isteklilerin idaremize 
muracaatları 

SAYIH MÜSTERİLERİMİZE: 

Kırıklık, Baş, 
Diş ve adele 

ağrıları 
En seri ve en kati şe· 

kilde yalnız kaşe 

GRIPIN 
ile geçer 

.. bil 
Havaların serinledı~ı 

1
• 

·ır: 
günlerde alaca~ınıı 1 

tedbir evinizde birkaç GR1PlN bulundur1ı1ak olmalıdır. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

çt d Lüzumunda ('Ünde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınıoıı 1 
her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. J 

k&U'ICX"D""&'##****•K:zcız:::mz:~ 

• 
Balltesırıe ve sesinin _temizllitfyle ber kesi bayrete 

dflş8ren radyo 

Atelyemizde bulunan eşya· 
!arını, ( 12 Haziran 941 Perşem· 
be) gününe kadar almaları ı· 
lan olunur. 

iş ·Bankası 
Klçtlk taıarruı beıapıarı 

Muharrem Hilmi Remo Aksihalde mes'uliyet kabul 
edilmiyeceği ilan olunur. 13 l 28 

Abidinpaşa caddesinde 
Elektrikçi hTlcaretbaaeslnden abaız 

·ABİOİNPASA CADDESİ NO. 112 - TElGRAf: REMO ADANA - TELEfON: 112 
Ethem Arsava - M. Ali 

İşlerçelik 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE~ - iNGil TERE iTTif AKI VE 

BOYOK BRİTAHYA İMPARATORLUGU --.. , 
=== YAZAN: ==: MÜMTAZ FAiK FENiK ====:: 

,---TO-RKi-YE -CUM---HURİYETI 

Ziraat Bankası 

1 

Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira i'ıcramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve i hbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 def'a çekilecek kur'a ile 

1 aşağ'ıdaki plana göre ikramiye. dağıblacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 600 
" 2000 il 

4 
" 250 

" 1000 .. 
<tO 

" 100 .. 4000 " 100 
" 50 " 5000 il 

120 
" 40 " 4800 .. 

160 .. 20 " ' 3200 .. 
DIKKA T : HesaplanndaJtiı paraf ar lbir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikcramiye çıkt\ ğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa1 11 - Eyliil, 11 Birincikanun, 
1 Mart ve 11 Haziran tarihle1rinde çekileceı1rtir. 

----------------------- ----------~....,...._..._.._...,.__..._.......,_},f_U ___ TE.,....~~~~ 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARIHI HER GON MUSTA f A Rif ATECZAHANESİ 

~~~~l 
j~;;.~ .. ;;, .. .;-; .. ":;ü ;;;;;ö .. ;;;1 i ,artları --;~ INOElJK ~·~· • ADANA : 

ı 
S z1· ,400 K S ah'ip ve Ba1-;muharriri 
T e~e ;: . . . 
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U. ınumi Ne§rigtı.rl Müdürü : 

ı hAnlar için idareye MACiD OUÇLO · 
ı mUracaat etmalldlr Bı ;sıl c' lığı yer: IJ'ORKSCtZO Matbaası 

.......................... " ' tt .................. t!lt 

1941 
İkramiye plim 

KEŞIDELER 

4 Şubat, 2 Mayıa, 1. Ağastoa, .J lkinciteıritı 
tarihlerinde yapılır 

1941 t11ramlyelerı 
1 Adet '..2000 Liralık 2,000 Lira 

.3 > 1000 > 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 .. 
4 > 500 > 2,000 > 

8 > 250 > 2,000 > 

35 > 100 > 3,500 > 
80 > so > 4,000 > 

300 > 20 > 6,000 > 

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yaını:ı ,I' 
biriktirme olmaz, aynı zamanda tallhtnııt 

danemlf olursunuz 

o 
•0000000000000000000000° ~ 
o ~ ~ 

~ TÜRKSÖZ~ 
o 
[J Gazete ve Matbaas.! 

Türksözü Gazetesi 
o 
o 
o 
o 
o 
o Okuy11c11ıarına dflnyaaıa· bar tar ~ 
g --·--- ... vuku bulanlbadlseıerı gaaO 
o glnlne verir 
o 
o • 

ğ Türksözü Matbaa~~ 
g Bitap,~ mecmua, r çek, bilet, aıış, ! 
o harita,· blltmam ~ matbaaı;ışıerıol 1 g klyede · mevcut "' matbaalara " re• 
o eder:derecede·tabeder o ... J 

o · --------0 . 

g Türksözü Cilt kısn)J 
g saııam1 temiz, zarif cilt ı,ıer~ 
g (TtlRKS6ZO):~mflcellltbaneslJI 
o yaptırabilirsiniz o~ 
o o O eoo o aooooaooaaoo ooo c a 


