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Bir Türk-Alman dostluk 
nıuahedesi imzalandı 

Avaıtralya Baıve
klll diyor ki : 

HARBi KAZANMAK 1 
iÇiN iSTiKBAL/ 

iPOTEK EDiYORUZ 
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cı . 'Yle b· 1 arekat artılc ta-
k ~ı h·ı· 1~ Fransız • lngiliz mes-
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lı Cıı:ete h· a t • Almanya bu 
"<.le deıc..: 1

1ç. de karışmsk niye
lıı . 61 dır . 

'ıttı ııti~ler .. 
iti\ Cti Şam e gore Müttefik kuv-

l
'l hık tlctedir şe Berut üzerine iler

l~t· 111 Oldu·~ anıın işgalinin pek 
b1~11 lierut u Ve Müttefik kuvvet
t,d<J!l buıtı IJn 12 kilometre yakı· 

ır . ndu~u ilive olunmalı:-
t tlio 
eıtı t1Cr: ta f 
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'°'it it. 
'itı· tlaıı v· . 
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ltı ~~llrıu ec"iini, bu kararın kati 
1 't:l · Ve k · ~~ Ctıtı d eza dıger müstem-
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t. B11 ~aptedildiğini bildiri-

.~ 1ikter~ etrnek;nt~kada muharebe 
l~<I Şatn 
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cdır · Şimdi Mütte· 

lthte bulu Vasına hakim tepe 

ltııke ciorırutı~akta ve ağır. ağır 
~t~ekıı"vetı~ ~tlemeJı:tedirler. Müt-
~iy Ylıncta ~~n elinde bulunan 

ete h •vıütt f'k 1\ ııki . e 1 kuvvetleri 
fi~, l.ıqli.s Ol.dırler 
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'tı4k 1nıtı I:"r eri sözcü Vişi 
fi~ oıcı ı ıstine . 
~t ~ en Ukıarı h gırmeğ'~ mu-
~%rc kqtı bir iıklctndalı:ı şayi ... 

ı '·· · surette telcr.lb 
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nA A. A ) Of' --rut · - ı a-

çisi Fon Papeni. • 
Bu murahhaslar usulüne mu

vafık bulunan .;elahiyetnamekı i 
ni kati ettikten sonra atideki ah
lcamı kararlaştırmışlardır : 

Madde : l - Türkiye Cum
huriyeti ve Alman Rayhı, araı.İ· 
lerinin masuniyetine ve tamami
yeti mülkiyesine mütekabilen ria • 
yet ve doğrudan doğruya veya 
dolayısiyle } ekdi~eri ale} hine her 
türlü haı eketten tevakki t'tmeyi 
teahhüt ederler. 

Madde: 2 - Tüıkiye Cum· 
huriycti ve Alman Rayhı müşte· 

rt k men{aatlerine taalluk edrn 
bülün mesdelerde bunların halli 

için mutabakatı temin etmek üze
re aralarında dostane temasta 
bulunmayı taahhüt ederler. 

Madde: 3 - lmzası günü me
riyet mevkiine gire~ek olan bu 
muahede on sene müddetle mu
teberdir. 

Yüksek akid taraflar muahe
denin temdidi hususunu vaktı mer 
bununda aralarıncia kararı aştıra

caklardır. Bu muaherle tasdik o
lunacak ve tasdiknameler sürati 
mümküne ile Bnıinde kati edi
lectktir. Türkçe ve Almanca lisan
ların her iki metni de ayni veç
hile muttber olmak üzere iki 
nusha olarak taı zim edilmiş tir . 

Kambera: 18 (A.A) - Avus
tralya Başveldli Tenris ret.iyoda 
halka bir nutul( söyliyerek, leva
zım tayyare imalatı ve hava ta· 
arruılarile mücadele nezaretleri 
ihdası suretile kabineyi genişlet
mek [niyetinde olduğunu beyan 
etmiş ve sözlerine şöyle devam 
etmiştir: Harbi kazanmak içio, 
Avustralya, istikbali ipotek ede· 
cektir. Hudutsuz harp gayreti el
zemdir, Benim kati fikrim şudur 
ki 1941 ııenesi harbin, 1942 de 
kazanılacağını veya k&ybedileceği
ni gösterecektir. Harbi kazanmak 
için hükumet, hususi menfaatleri 
ticart j menfaatleri, husust karları, 

(Gerisi üçüncü siyfada) 

Afrik a, da /ngiliz kuvvetleri bir isiirahat halinde 

Ankara : 13 ( Radyo gaze 
lesinden ) - Şimali Afrikadaı i 
harekat ansızın Alman • logiliz 
mücadele sahifesinin ön planına 
geçti. lngiliz vaziyetinin Şimali Af
rikada gittikçe kuvvetlendiği ma
lumdur. Cenubu şarki Afrikadan 
gelen kıtalarla Şimali Afrikadaki 
lngiliz kuvveti mütemadiyen ar
tıyor. Nitekim İngiliz bu cephede 
kendilerini pek kuvvetli görmüş 
olacaklar ki taarruza geçmişler

dir • 
Almanlar kaynaklarına göre , 

bir kısım İngiliz kuvveti muha
sara edilmiştir. Fakat bunu teyid 
edici haber gelmemiştir. 

Kahire : 18 ( A. A. ) - Dün 

.. ...,Mısır - Llby;-f 
budadanda ! 

- Emsalıiz bir -

Tank harbi 1 ._ ... 
akşam Kahireye gelen haberlere 
göre, Pazar günü Mısır • Libya 
hududunda Halfaya geçili civa
rındaki Yarda hücum tankları 

arasında şimdiye kadar görülme· 

miş derecede mühim bir çarpış · 

ma olmuştur . Hücum tankları ve 
diğer muharebe zırhlı arabaları 

kum bulut lan kaldırara1' şayanı 

hayret manevralarla hücum ve 
mukabil hücumlarda bulunmuş
lardır. 

lngiliz tankları Halfaya geçi
tinin cenubunda geniş bir hare· 
ketle çıkmışlar vt Halfaya , Sol· 
!um, Kaputzo muharebe meydanı 
müsellesine girmişlerdir . Mahdud 
mahiyette olmakla beraber bu 
harekat haberi Mısırda büyük 
heyecan uyandırmıştır. Çünkü bu, 
Mısırlılar arasında bü}ük bir te
siri olan General Veyvl'in ayni 
zamanda iki cephe üzerinde de 
harekat idare edecek derecede 
kuvvetli olduğunu göstermekte
dir. Bu, ayni zamanda ŞıJnu da 

(Gerisi üçüncü sayfada ) 

B. MİLLET MECLİSİNDE 
DÜNKÜ KONUŞMALAR 

Zirai Asayiş kanunu ve daha bazı iç 
meselelerin ikinci müzakereleri yapıldı 

telgrafına göre , Suriye sahilleri 

açıklarında cereyan eden harekat 

esnasında bir Fransız torpido 

muhribi batmıştır . 

Kahire : 18 ( A. A. ) - Ka. 
meron valisi Kameronda ikamet 
eden Suriye ve Lübnanlıların Su
riyede harekata iştirak eden Hür ı 
Fransız kuvvetlerine on bin Frank 

• 1 
teberrCıde bulunduklarını , aynı ı 

zamanda da Fransada harb etmek 

üzere silah altına davet edildik· 

teri takdirde icabet edeceklerini 
bildirmiş olduklarını beyan etmiş· 

Ankara : 18 (Türksözü Muha· 
birinden) - Büyük Millet mecli· 
si bu~ün saat on beşte toplana· 
rak. Çiftçi mallarının korunması 
hakkında kanun layihası ve Ziraat, 
Dahiliye ve Adliye :encümenleriy· 
le muvakkat encümen mazbataları. 
Devlet memurları ~aylıklarının tev
hit l/e teadülüne mütedair kanuna 
ek 3888 sayılı kanunun 3 ncü mad· 
desine bir fıkra ilavesi hakkında 
kanun layihası ve Maarif, Millf . 
Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları, Devlete ve mülhak 
bütçeli dairelere :ait mukataa ve 
icaretevnli gayrimenkullerin vakıf· 
la ilişiğinin kesilmesi hakkında ka

riıi ü üncü 18 fada 

Cenabı Afrika 
baş veklUnlD 

dlnkl beyanatı 
Troterya : 18 ( A. A. ) -

Cenubi Afrika Birliği Başvekili 
Mareşal Maks bir nutuk söyliye· 
rek demiştir ki : Harb sona ermiş 
değ-ildir . Bilakis harbin baomda 
gibiyiz. Söylenmesi act olmakla 
beraber, daha büyük imtihanlar 
karşısında bulunmaklığımız ihti· 
mal dahilindedir . Cenubt Afrika 
dünyada en büyük bir gaye için 
döğü§mektedir . Bu gaye hürri
yettir . • 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani J 924 • 

1 Onyedfncı yıl - Sayı : 5042 

C oğra./ ya k ongresi 
Umumi Heyeti 
bugün toplanıyor 

Ankara : 18 (Türksözü Muha
birinden) - 6 Haziranda Ankara' 
da Maarif Vekilimizin bir nutku 
ile açılmış olduğunu yazdığımız 
coğrafya kongresi, Dil, Tarih ve 
Co~rafya Fakültesinde üç tali ko
misyon halinde çalışmalarına de· 
vam etmektedir. Haber aldığımı· 
za göre komisyonlar bugün ak
şama kadar mesailerini ikmal ı;de
rek raporlarını ha1.1rlıyacaklardır. 

Yarından itibaren toplantılaıına 

başlıyacak olan umumi heyet. ko 
misyonların raporlarını tetkik ede
cek \'e nihai kaı arlara varacaktır. 

Maat if Vekilimiz B. Hasan-Ali 
Yücel dün komisyonların çalışma

laıı ıda h zır btılunmuştıır. 

Berlln - Moskova 
GörOşmeıerı 

A /manya v" A vrrupa 
vaziyet hakkında dedik.odulCJT 

Ankara : (Radyo gazetesin
den) - Almanyauın Avrnpa mm· 
takası üı.erinde yeni teşebbüsleri 
hakkında müsbet yeni bir haber 
gt:lmt'mişlir. Fakat. teeyyüd et· 
meyen birçok dedıkodular var. 

Romanyanın Basarabyayı geri 
almak teşebbüsü şayiası vardır. 
diğt'r taraftan Bedin Moskovanın 
göı üşmebrde bulund.ığu ve ln
giltereye yapılaçak taarruz da bu 
şayialar arasındadır. 

Hariciye vekaletinde 
nakil ve ta inler 
Y8ksek Tasdlka iktiran eden liste 
Anli.nıa: 1ö ıTürksöLü mulıa 

biıindt:n) - Hariciye Vckfüt'li 
memurlenndan bir kısmının nlt'r· 
keı.e nakil ve yerlerine m•·rkı zden 
diğer bir kıimının tayinin~ dair 
liste yüksek lasdika iktiran etmiş· 
tir. Bu li:.ltyi neşrediyoı u1: 

Batum konsolosu baş koııso
los Atıf Kor, Triyrste konst,losu 
Hasan Rilat Sezen Rumo bü; ik 
elçiliği baş katıbi ).Haydar Göı k, 
Gümülcüne lı:ançıları İbrahim sırri 
Sınmaz, Flibe muavin konsolosu 
Zeka[ Çakan, Milano muavin kon . 
solosu Ali Rıza Çelikkaya; Batum 
kançıları Ethem Kesmenoğlu, Üs· 
küp kançıları lsmail hakkı Akçe
vin, dereceleriyle merkeze nakle
dilmiflerdir. 

Triyeste konsolosluğuna mer
kezden ha~ konsolos Talat Rauf 
tokçınar, Batum konsolosluğuna 
merkezden Cemal Toygar, Roma 
büyük elçiliği üçüncü katipliğıne 

merkezden Furt Kepenek, Gümül
cüne muavin konsolosluğuna Mer- 1 
kezden Ahmet Çoratekin, Milano I 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

- ·------

Almanyanın 
Amerikayı 

Protestosu 
Alman maslahatgüzarhkları ve 

Alman alacakları mfselesi 
Bertin: 18 (A.A) - D. N. B. 

Amerika Birleşik Oevletleci Hü. 
kumeti Vaşingtondaki Alman mas
lahatgüıı:arına 16 haziran tarihin
de tevdi ettiği bir nota ile, Ame· 
rika arazisindeki Alman Konso-
losluk memurlarının Nevyorkdaki 
Alman istihbarat ve 'f.ı ansofeyan 
ajansı memurlarilc Alman demir. 
yolları ajanlarının Amerikan ara
zisini terketmeleri hakkında terti
bat almasını maslahatgüzardan 
talep etmiştir. Nota. bu memt•r
ların gayri kanuni faaliyetlerde 
bulunduğunu iddia etmektedir. 
Alman hükumeti haksız. olan bu 
keyfiyetleri red eylemiş ve Ame-

( Gerai üçüncü sahifede ) 

Tekaüt kanununun 
bir cedveli değişil 
KIMlER HE KADAR TEKAOT MAA~I AlABİl[CEK 

Ankara : 18 ( Türksözü mu 
habirinden ) - Askeri ve mülki 
tekaüt kanununun 4 üncü madde
sinde yazılı cetvelin de~iştirilmesi 
içio bir kanun ha21rlanmıştır . 
Bütçe encümeni hükumetin ha
zırladığı l&yihayi aynen kabul 
ederken bu değişikliği mucib se
beblcr layihasında şöyle izah et
mektedir : 

c 3656 ve 3661 sayılı Barem 
kanunlarının birinci maddeleriyle 
eski Barem kanunlarının tesbit et
tiği bazı maaş miktarları ve bir 
kısmının da emsali hasılı tadil 
crtilmiştir. Buna rağmen eski Ba
rem kanunlarındaki maaş ve em
sallerine göre tertib edilmiş olan 
1583 numaralı askeri ve mülki te
kaüt kanununun 4 üncü madde
sinde· yazılı cedvelin aynen ipkası 
tatbikatta müşkülit ihdas edeceği 
ve mesela biri 60 ve digeri 70 
lira maaşlı iki memura ayni te
kaüt maaşının ... tahsisi gibi şayanı 

(Gerisi üçüncü ıayf ada) 

............. 
iNGiliZ Gizli SilAHI HAK

KIHDA MOHiM İf ~AAT 
Anlcara: 18 (Radyo gazetesin

den)- İngiliz nazırlarından Lord 
Bıvcrbralc'un lngiliz gizli sililhı 
hakkında verdiği izahata göre, 
radyo Lokeyşin adını taşıyan bu 
silahın bir şua makinesi olduğu 
anlaşllmı~ıtır. Bu şuaın saçıldığı 
mıntakaya giren düşman tayyare
lerinin vüsulünden haberdar olun
makthdır. Bu suretle avcı filoları 
şimdiye kadar olduğu gibi beyhu
de keşif uçuşları yapmaktan kur. 
tulmuştur. Benıin tasarrufu da 
temin edilmiştir. 

Şimdiden birçok gemilere ve 
tahkimat bölgelerile şehirlere bu 
aletler lı.onulmu§tur. 

•••••••••••• 



Sayfa 2 TÜRKSOZO 

Yeni bir kanun ıayıhası 
POLiTiK MESELELER 

rRANSA ' N 1 fi 
KARARSIZLJil 

Harp denizciliği Kahve işinin Alil Bölge Atletleri 
kökünden :halli Şehrimizde toplandı 

,ttt''YP:.t1 
Yazar: Enver Ku~ 

- deııbt'1 
f ransa harp başladığı gun f 

bir takım kabine buhranları r 
çirdikten sonra nihayet ara.dı~, 

Bazı dersler Yüı. çuvalı Adana kazalarına 

ve 218 çuvalı da Adana merke
zine tahsis edilmek üzeıe Mer
sinde 318 çuval kahve ayrıldığını 

ve bu kahvelerin şehrimizden on 
dört tüccara verileceğini yazmış

tık • 

--Diyarbakır, EIAzıt, Gaziantep, Hatay, İçel, 
Malatya atletleri m8sl!bakaları başlıyor. 

damı, yani Fransız nıilletinıo sııO 
lanmış bir ikinci Klemanso i'1 
bulamadığı için bir iki hafl.a 

111 
b •. Ne 

de Çöküp gitti. Almanya ıl~~ı 1 ~· 
tareke imzaladı. Alman taz~ ~ 1% 
tında bir sürü buhranlar ~~·,,,. ~ijfak 

Son zamanda Amerikadan 
hareketle Groenland yolunu taki
ben lngiltereye müteaddid g~mi 
gemi kafilelerinin emniyet v~ ,se
lametle gelmesi Alman denızaltı 
larının tesis ettikleri abloka çen
berinin yarılabıleceği hakkındaki 
kanaatleri takviye etmiş ve Ame
rika ile İngiltere arasındaki nak
liyatın Şimali Atlantikte teksif 
edilmesini intaç eylemiştir. Bunu 
yakinen bilen Almanlar Norvecin 
Sergen limanından Bismark dret
notile Prens Ougen kruvazörünü 
Crocnlad mıntakasına yollamış

lardır. Bu iki korsan gemisi Şarh· 
hors ile Gnayzenavnın yaptığı gibi 
birçok lngiliz gemisini batırmak 
ümidile kafilelerin yolu üzerinde 
cevalana başlamışlardır. Fakat 
Norveç sahillerini tarassuda me
mur bir İngiliz ta} yaresi bu iki 
Alman haıp gemisinin Atlantiğe 

açıldığını görerek telsizle lngiliz 
filosunu haberdar etmiş ve derhal 
Hood ile Prince of Waleı dret
notları korsanların takibine gön
derilmiştir. 

Bunlar İzlanda adasile Groen · 
land arasındaki boğazda Alman 
gemilerine rastlamışlar ve hemen 
muharebeye tutuşmuşlardır. 23000 
yarda (takriben 20000 metre) den 
38 lik lngiliz toplarının ateşiııe 
Bismark anında ayni çaptaki top
larilc mukabele etmiş ve kısa bir 
saevolarını Hood 'un üı.erinde kü
melemeğe muvaffak olmuştur. 

Dünyanın en bfiyük dertnotu olan 
bu İngiliz gemisi aldığı ağır İsa · 
betlerle birkaç dakika içinde ber· 
hava olarak batmış ve ikinci in 
lngiliz dretnotu da isabetlere ma
ruz kalmıştır. Bu esnada Bismar
lca ela isabetler vaki olmuştur. 

Muharebenin bu safhası Alman 
dretnotunun parlak galtbesile ni · 
hayetlenmiş fakat bundan sonra 
Bismark lngiliz hava ve deniz 
kuvvetlerinin dört gün süren de· 
vamlı takibinden knrtulamıyarak 
en az beş torpido isabeti ve bir 
hayli ağır mermi yarası neticesin
de batmıştır. Prinz Eugen kruva
zörü kaçmağa muvaffak olarak 
Brest limanına iltica etmiştir. 

1939 harbinin en heyecanlı 
bir deniz harekatını teşkil eden 
bu çarpışma teknik ve tabiye 
bakımından bazı mühim hakikat
ler meydana çıkartmıştır. Filhaki
ka Alman donanması 1914 har
bindeki vaziyetine nisbetle düş 
manın karşııoında çok zayıf bulun
masına rağmen atıl ve muhteriz 
davranmıyarak fırsat buldukça 
taarruz inisiyatifıni çok isabetli 
kullanmayı bilmektedir. 

Gerçi dretnotlarının müşkü
latsız olarak Atlantige açılabilme
lerinde işgal altındaki Norveç ve 
Fransa üslerinden istifade etme
leri başlıca amil olmakta ise de 
lııgıliz donanmasının hakimiyeti 
karşısında ehemmiyetsiz. addedi
len müfrez bir kuvvetin bila per
va Atlas Okyanusuna çılması, 

bugünkü, Alman donanmasında 
da nefse ve materyale itimat has
sasının bariz bir surette yüksek 
olduğunu göstermektedir. 

Bu muharebenin karakteristik 
vasıflarından biri de hiç şüphe 
yok ki tayyarelerle yapılan keşif 
ve muhaberedir. Bismarkın Ser
genden hareketi ve seyir istika· 
mcti havadan yapılan tarassutlarla 
sahih olarak tesbit edildiği gibi 
Groenlanddan itibaren dört gün 
süren uzun bir takip hareketi es
nasında tayyarelerin çok geniş bir 
sahada ve gayri müsait hava şart 
lan içinde düşmanı bularak lngiliz 
f ilolanna keşif raporu vermeleri 
sayesinde deniz harbinin en i\iç 

· bir meselesi halledilmiştir. Bu ra
porlara istinadendir ki : Muhtelif 
üslerden kalkan lngiliz anavatan 
filosuna mensup gemiler Bismarkı 
önlemek imkanım elde etmişler

dir.: 

Çukurova bölgesi 
- Yeni Yıl-

1 
durdu. bugün ise tabir caiZS~~n~ 11tlnıck 
nsa bir kararsızlık buhranı 1

• fr t" 
yuvarlanıp gitmektedir. Şi~dı ıl ~ ,.0 

sız nazırları fevkalade bır ,il r. a 
-h· kSf 'Urı lanh yaparak bazı mu ıın Si ~ 

Şayanı dikkat olan diğer bir 
noktada torpido atan tayy.ı relerin 

yüksek süratli ve kuvvetli tayya
re dafi bataryalariyle mücehhez 
Bismarka torpido isabet eltirmeğe 
muvaffak olmalarıdır. Hood'un top 
ateşiyle bir kaç salvoda batırılma
sı Alman topçuluğu için parlak 
bir muvaffakiyet ise Bismarkın 

tayyareler tarafından torpillenmesi 
lngiliz torpidoculuğu için bir şahe· 
ser o lmuştur. 

Bilahare verilen bir karara 
göre, bu kahveler Adana tüccar
larından Zekeriya Bakır ile Duran 
Tüzmene verilecek ve bunlu tek 
elden tevı.iat yapacaklardır. Yeni 
parti kahvenin evsafının geçenki 
kahvelerden daha iyi olduğu söy
lenmektedir . 

Hububat rekoltesi ı 

Bölgeler arası atletizm birin
cilik müsabakalarının bu hafta 
içinde şehrimizde yapılacağını 

yaı.mıştık. Bu müsabakalara işti
rak etmek üzere yerlerinden ha
reket eden Diyarbakır, Elazığ, 

Gaziantep, Hatay. içe!, Malatya 
tletleri bugün şehrimizde toplan

mış bulunacaklardır. Bu müsaba
kalar için icap eden bütün ha:ıır

lıklar ikmal edilmiştir. 

vermek üzere bulunuyoılaf· ·" ~ ..... a 
• \'V "IC 

mühim toplantıda Suryenın crJ ~~ k 
yeti Almanya ile sulh yııP ;f ~\ 
mevzu bahsolan şeylerin en e 
lılarını teşkil etse gerek. ; 
Darlan bazı hususlarda P. 6" 

Filhakıka Bismarkın takibine 
memur edilen Hood ve Prince of 
Wales dretootlarının yanına bir tay
yare gemisi verilmemiş olması bü
yük bir hata idi. Netekim Hood' 
un batmasını müteakip Bismarkı 

yakalamakla tavzıf edilen kuvvet
lere birer tayyare gemisi terfik e
dilmiştir. Ayni zamanda Bismar
kın yanında bir tayyare gemisi 
bulun.>aydı İngiliz torpido ve tay 
yarelerinin hücumu bu tayyare 
gemisinden kalkan Alman av tay
yareleri taraf ıııdan taı dedilebilir 
ve lngiliz deniz kuvvetlerinin ta
karrübü zamanında tayyare istikşa 

file haber alınarak Hismarkın on· 
lan şaşırtması belki mümkün olur
du. 

a) Hava kuvveti donanmala
rın lfı.zımı gayri mufarıkıdır. 13ir fi
lonun yı> pacağı harekatta tayyare 
gemisinin mevcudiyeti şarttır. 

b) Torpido tayyareleri donan
malar için en tehlikeli ve imhakar 
bir silah olmuştur. Bu si lahın mu 
vaffakiyetle kullanılması kadar hü · 
cumundan kaçınmak çareleı ini de 
tetkik etmek lazımdır. 

c) Tayyarelerin kütle halind~ 

harekat yapabileceği deniz saha
sında do:ıanmaların eskisi gibi şaf
fı harp (muntazam seyir hatları) 

teşkil ederek klasik muharebe 
yapmaları artık mevzuubahs ola · 
maz. 

d) 35,000 tonluk modern Al
man dretnotlarırıın tekne mukave
meti, sürat ve ateş kudretinin ln
gilizlerin muadil dretnotlarına faik 
olduğu anlaşılmıştır. 

e) lngÜiz donanması ve hava 
kuvveti azmettiği takdiı de müşte
rek bir faaliyetle Alman koısan 

zırhlılarını arayıp bulmak ve batır
mak maharet ve kudretini göster-
miştir. 

Nakliye ücretlerinden tasar
ruf edilmesi için kazalara aid 
kahve de Mersinden doğrudan 

doğruya kazalara sevkolunacak· 
tır. Bunun için kazalardaki tüc
carların doğrudan doğruya Mer
sin mıntaka müdürlüğüne müra
caat etmeleri lazım gelmektedir . 

Yeni kahveye henüz fiyat tes
bit edilmemiştir . Bu partinin fa
turaları gelir gelmeı. komisyon 
tarafından tetkik ve fiyat tesbit 
edilecektir . Ve bu kahveler vila
yetin ancak iki a} lık: ihtiyacını 

karşılamaktadır . 

Terbiye Enstlt8sflne 
girecek talebeler 
Dün aldığımız malumata göre, 

Ankara Gazi Terbiye Enstitüsüne 
girecek talebelere aid kabul şart
namesi Adana Maarif Müdürlü
ğüne gelmiştir. Bu Enstitüye kay
dolmak istiycnler Maarif Müdür
lü~üne müracaat etmelidirler. 

Ceybaada buz ve 
toz davAsı 

Ceyhan : 18 ( Türksöıü mu
hahirinden )- Her sene Ceyhan
da bir buz ı;ıkıntısı devam edip 
gitmektedir . Sıcakların çokluğu 

dolayısiyle vatandaşların bir bar
dak soğuk su içebilmelerine ve 
akşamları evlerine bir kilo buz. 
alabilmelerine imkan bulunamı-

yor. Çünkü c~yhaııda buz mese
lesiyle esaslı surette uğraşılmadı . 
Görülüyor ki buz meselesini Be

lediyenin bir an evvel halle ça
lışması lazımdır . Keza Ceyhanda 
yaz mevaimi dvlayısiyle kasabada 
müdhiş toz oluyor . Belediyenin 
bu işe de ehemmiyet vermesi ge
rektir . 

Mevcud olan arazöz sulama 
işinde mükemmelen kullanılabil : r. 
Ceyhan Belediyesinin buz ve toz 

meselesini halletmesini temenni 

ede::ri1. . 

Ticaret Odası tahmin büro· 
sunun hazırlamakta olduğu 

bir iatatiatik 

Adana Ticaret Odası Çukur
ova topraklarının 941 rekoltesine 
aıt bir istatistik hazırlamışlardır. 
Buna göre, Çukurovada bu yıl 
48,060 balyası yerli , 69,301 bal
vası Klavland ve 1205 balyası 

Akala olmak üzere ancak 118,566 
balya pamuk 'llınabilcc~ktir. 

Yine bu istatistiğe göre, k:a. 
zala; d.ı dahil olmak üzere Çu 
kurovi\da bu sene pamuğa ~21,649 
hektar arazi tahsis edilmiştir. Aka
la tohumu en fazla Adana deniı. 
topraklarında ekilmiıtir. Karaisalı, 

Kartirli ve Kozanda Akala ekil· 
memiştir. Cenup pamuk bölgemi
ı.e Mersin, Tarsus. Silifke, Ana
mur ve Mut da dahildir ve 118,566 
balya pamuğun 49,200 balyasının 
bu bölgelerden alınacağı tahmin 
olunmuştur. 

OTOBÜS SEf ERlERİNE 
OOZEN YERilECEK 

Şehir otobüslerini işletmekte 

olan Suhulet şirketi bağlara ve 
istasyona yapılan seferlere' bir 
intiıam vermek lüzumunu hisset 
miş ve bu gayenin tahakkuku için 
şirket idare heyeti bir toplantı 
yapaı ak kararlar ve tedbirler al
mıştır. 

Seybaa lst8nde 
çalışmalar 

Adana g nçlerinin bu yıl su 
sporlarına ehemmiyet vereceğini 

ve bunun için Beden Terbiyesi 
Seyhan bölgesinin bir talim san
dalı yaptırdıgını yazmıştık. 

Gençlerimiz on gündenberi 
Seyhan nehri üzerinde sandalla 
talimlere başlamışlardır . Haber 
aldığımııa göre , Bölge ayrıca 

Mersinden iki Kik de getirmek
tedir. K•kler Temmuzun ilk haf
tasında şehrimizde bulunacaktır. 
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Sokratla Büyük lskenderin sesi -Amatör yankesici 
Bir zaman gelecek ki, geçmiş zamanın vaka

larını gözlerimizle görecek ve o hadiselerde rol 
oynıyanların seslerini de işiteceğiz. 

Amerikada fizik profesörlerinden B. William 
Smith yakın bir istikbalde bunu muhakkak görü
yor ve bu iddiasını şu nazariyeyc istinat elliriyor. 

Ses ve ışık, ses ve ışık dalgalarından doğuyor. 
Bu dalgalar, kulaklarımızın ve gözlerimizin yakının
da bulundukları zaman sesi ve ışıtı duyuyor ve 
görüyoruz. Fakat bu dalgalar, telsizin dalgası gibi 
hiçbir zaman kaybolmazlar. 

Atmosferde dolaşırlar. Binaenaleyh diğer sey· 
yarelerde bizden daha müterakki mahluklar mev
cut ise ve daha dakik ve ince ahize aletleri icat 
etmişlerse filozof Sokrat'ın ders verirken veyahut 
Büyük lskender'in Hindistana girerken, seslerini 
muhakkak işitiyorlardır. 

§ 
Dünyanın en mahir amatör yankesicisi 17 nci 

asırda yaşamıştır. Bu amatör yankesici de Fransız 
asılzadele ı inden Gilderoi'dır. Gilderoi yankesicilikte 
gösterdiği meharet ve ustalıkla herkesin hayretini 
mucip oluyordu. 

Meşhur Fransız Başvekillerinden Kardinal 
Richelieu'nün cebinden kralın huzurunda iken imza 
için arzedeceği bir vesika}'l aşırmışbr. 

Kardinal, vesikanın cebinde bulunmadığını his
sedince yazıhanesinde unuttuğunu sanmış, huzur· 
dan çıkarken kağıdı cebinde imzalanmış olarak 
bulmuştur. 

Richelieu, kendisine oynanan bu oyunun kimin 
tarafından oynandı~ını öğrenince Gildcroi'nin esa
let ünvanını nezetmişti. 

Muahharen zevcesinin ihanetine uğrayan asil· 
zade yankesici, Rircheleu'ye suikasd hazırlamak 

töhmetiyle tevkif edilmiş ve bilamuhakeme hapis· 
hanede salben idam olunmuştur. 

ŞiKAYETLER 

Kozanda Otomobil •ef erle
rini Belediyeye fikayet 

ettiğinden 

Blrvatandaşı, Hozan 
şollrlerlaln biç bl· 
rı Adanaya getirmedi 

Bir okuyucumuzdan çok şa

yanı dikkat bir mektup aldık. O
kuyucumuz diyorlci: 

Kozan - Adana arasındali 
kamyoııet seferleri, Gayri munta
zam bir haldedir. Hemde bunlar 
çürük, çarpık şeyler. yolcular, 
yolda bunların bozulması } üzün· 
den türlü türlü ıtefalet çekmek
tedirler. Ve bu kamyonları işle

ten şoförler müşterileri. arabaya 
pastırma çuvalı gibi doldurmak
tadır. Bu vaı.iyetleri yol~ardaki 
nahiye ve köy zabıtasının gör
mesi ve menetmesi lazım değil 

midir ? Bu h a l i Kozan 
Belediyesine ş i k a y e t et

tiğim için Kozan şoförleri bana 
kin bağladılar ve hiçbirisi beni A
danaya getirmediler. Bilhassa 
(Kozan 15) numaralı otomobilin 
şoförü bütün ricalarıma rağmen 

beni kamyona almadı. Ve çarna
çar Kozan - Adana yolunu ya· 
ya gelmek mccburıyetinden kal
dım. Şahsime gösterilen bu acı 

muameleyi muhterem gazetenize 
bildiriyorum. Hürmetler. 

Beden Terbiyesinin 
laallyet programı 
Öğrendiğimize göre , Seyhan 

Beden Terbiyesi faaliyetine aid 
program Genel Direktörlükten ' 
bölgeye_ tebliğ edilmiştir. Bu proğ
rama göre , Beden Terbiyesinin 
bütün spor şubeleri faaliyetinde 
bir çok yenilikler yapılmıştır . 
Bölge istişare heyeti bugünlerde 
proğramı tctkık ederek spor şu
belerine tebliğ edecekti. 

HAVA KURUMUNA 
YAPILAN YARDIMLAR 

Öğrendiğimize göre, Ceyhan 
tüccarları Hava Kurumuna yar
dımlarına devam etmektedir. Bun-

ı den evvel neşrettiğimiz listelerden 1 

başka Bay Hacı Sağlam 200, Os
man Yavuz 100, Hacı Maksum 
25, Mehmet Hamisi 10, Mehmet 
Ziya Öz 20, Sadık Ali kardeşler 
15, Hilmi Koyuncu 50, Ali Şim
şek 10 lira vermişlerdir. Teberrıi
at yekunu 3900 lirayı bulmuştur. 

gitmiş olsa gerektir ki ile~ \ 1 
ğü fikir kabul edilirse bır.hV 
nazırlar istifa edeceklerini 1 

mareşala bildirmişlerdir. 

Almanya Fransın ef~arı 
1
: 

miyesini lngilizlcr aleyhın~ Je 
etmek için Suriye meselesın 

gilizlerle Fransızları baş bll;j 
rakmı~. Matbuat ve radyo 

1 
F .. t mıeı.t lariyle ransız mus e . t 

lngilizlerin istila etmek rıı~1~ 
olduğunu ilan etmiştir. Ha f 
Almanya Suriye meselesinde er 
sanın lngiltereye karşı har~ ~ç 
edece~i zannına kapıldığı ş ~!~rı 
sizdir. Fransız ıimamdartarııı~~ {~JQ: 
giltereye karşı mücadele~~" i' ~ıııl( 
melerinin mühim bir amılı ş111 kQ 
siz Amerikanın takındığı ta\ 

Gerek Amerika Reisicıı~ 
. ıtle~ 

Roosvelt'in Petain'e şahsı , 
11 

lan ve gerekse Roosvelt .
1 
e 

'f . . - H ıricl> kolu vazı esını goren, sile 
zın Cordell Hull'ın her ve . t 
~ b .. k - . setiııl F ransanın ugun u sıya ~ 

bih etmesi ve Fransız r' 
Fransızları Almanların eS'. 

W' maruz bıraktığı iddiasını 1 (11#~ 
mesini de göz önünde tut bi) 
zımdır. Amerikanın sehJ ıııl ) 
mahfilleri şayet Fransa, /'ıf ).3 
ile bir iş birligi yaparsa dd a·1 
nın ihtiyacı olan bazı ıll8 & 
göndermiyeceklerini birço1' 
lar tekrarlamadılar m ? 

11 
Hakikatta Amerilcalıları 

aızlara karcı fevkalade bır r 
y • dil. 

pati bcsledıkleri malum .,. 

sevginin menşt!ini AmerikBılS 
lalini kazanırken fraosı ti 
gördüğü yardımda aramak ııı 
dır. Amerika bu yardı11110 ~ 

it 

bilini 917 de filen harbe te 
ederek ödemiş ve bu harPğa 
Fransayı Alman boyundU'~11 e.sıı 
kurtarmanın yegane ça~ , jÇ 

terenin zaferinde gördu~0~0~ 
tün maddi kaynakların• stf 
imparatorluk hesabına 

etmiştir. 

1 rıll Bütün bu mülAhaı.a 6 

şında gelen bir noktllt;srıf 
etmek muvafık olur. 

1 
)e 

lngiltereye karşı mücade e t 
. . . h ~deo 

rişmesı ıçın er şeJ 8ıe' 

Fransız halkını İngiltere 'fi 

hazırlamak gerektir. BLli~ıD \ 
Fransız gençliğinin temB) ıı' 1~ 
hy • erkanına olmakt811 fi,. <() 

De Gaul tarafınadır. ~.~ keıı ~ 
halkınıd hemen ekserı> lıtiı 
için yegane çıkar yolull ~ 
nin zaferinde oldu~unu 
idrak ediyorlar. 18r' 

Evet belki bütün .b~~e r 
men Fransayı buflin ıd kİ 
. k . · e• ~ kımseler Memlc etını e 

1 

ADANA ElEKTRİK TÜRK 

ANONİM ŞİRKETİNDEN : 
Transformatör istasyonlarımız· 

da yapılacak mutad temizlik işleri 
1 

dola}'lsiyle 22 Haziran 1941 Pazar 
günü saat 9,30 dan 12,30 a ka· 
dar tekmil şebekemiz cereyanının 

kesileceA-i berayı malumat ilAn o· 

arkadaşı olan lngiltere},~' 
1 harbe sürükliyebilirler. !ille 

devletin mukadderatını e ~e 
kimselerin herfeyden ve 8 

elen önce nazari itibar~0g1e' 
nokta halkın pı.> ch0 • ve F 

onu hakkile anlamayan e Ö 

yenler memleketlerini. ~e~ııe 

lunur. 13169 
Adana Elektrik Türk 

Anonim Şirketi 

bir uçuruma sürükledık bol 
birkaç sene içinde boltıerP 
olduk? lıte Fransanın ııtİ 
1'1ndaki _ kararsızlığınt bıJ 
aramak lazımdır. 



Belçika Kralı 
esir vaziyette 
~tv 
'dt~~rk =. 18 <:A.· A.) - ~Hol 

1&bı A bır esır kampından 
ot ınerika'ya kaçmağa mu· 

k 6 an ve şimdi lngiltere'ye 
ttrıtr~~re yolda bulunan süva· 
lt0Polı ,Dufrenne Belçika kıra
V1ıl· d urı Brüksel civannda 
h1111

1Y~tte bulundurulmakta ol· 
•ıııa&öylcmiştir. Kral Alman

llıtllll tınayı daima reddetmiş 
~ t etinin kanunla•ına sa· 

..... ,..__,, ~lfhr. Bu kanunlara göre 

h ·~~illan işgali altında bu· 
ıt14h_1Çın kral memleketi idare
~ıYct.!ar deQ'ildir. Generalin 
kııcı 2°re bu vaziyet Alman· 
• ırınaktadır. Çünkü onlar 

n kendileriyle işbirliği 
. ili V• h'ı 0 1 d- -illi i '" ç .o mazsa uşun· 

~r. zhar etmesini istemekte-

~---
b~~· Velliletlllde 
~(b· . we tazbder 

Qltıııc· 
l ıt,rı 1 sahifeden artan) 
'lıail ıQ-~ııa merkezden Daniş 
~tıııı · atuın muavin konso
lbtçtl '0ıncrhzden Emin Vefa 
.ııı • sk-llrı Ilı Up muavin konsolos-

11 ltt11d bc!k~ıdcn Karni Güven, 
~'•ın1 ınU}uk elçiliği evrak ve 

1<J1011 Uhaf azaya Osküp baı-
GJ) ~ Saffet Ürfi Betin ve 
tittld onsoıosluğunu idareye 
llcrtcc~ ~tşat Hakkı Karabu 
llııır c~·crıyte nakil tayin, ve 

11ınıflerdir. 

ro 
'tl(JyE 

. I Rad,qosu 

rı ) p AN KARA Radyoıa 
·lQ ~~4Clftbe 19.6.1941 

0 2ram ve memleket sa· 
at ay 
t.t· an 

a·1S A;!~ : Hafif Parçalar (Pi.) 
~ ~-'""-.s haberleri 

llzik . H f'f 
'-loı dcvlllnı. a ı programın 

'1s 
l3Q E'.virı laati 

Pr0 
~, lt ıranı ve memleket sa· 
·.ıl 'Yarı 
~15 ~Gtik 
·Q{ı AJA.N : Hafif şarkılar 
1 

..,u . S haberleri 
S t.tu zık : Kauşık program 

.'l.ı.. ram Zık : Hafif şarkılar proı· 
~ ının devamı 

10(, 
~Uzik. 

r... dev · Karışık proıramın 
"il p •ını 

roır • 
rı-. at am ve memleket sa· 
.. .ı •· 'Yan 
l(; "'Uzik . 

l\on · Fasal Sazı 
~ laaa) uıına (Memleket Pos-

ı.ıuzık • R 
ras, (lb ~dyo caz orkest-
te4 a- rahım ôzıür ve A
l(() 0 cckteri) 

t.ı~~ına (Derdleıme saati) 
ta.1 

1 
: Radyo caz orkest

t.ıtın:'~iramının devamı 
~JANs et saat ayan ve 
'1iizik . haberleri 
itA.l)yo 'Yurttan sesler 
t.iuıik . GAZE TESI 
"'•rın .:_ C~opin ve Schu· 
4._t 1' Pıano eserleri 
~Üllc ~Yinıi ve Toprak 
t.ıulik . rı Borsası. 
l\a · Solo şarkılar 

ı l( rıulllla (S • 
·1Q °""' an atkirlarımız 

t.ıuı'k uyor) 

kt,~"1: Radyo Senfoni Or
~Ua) (Şef : Ernst Prae· 

~tkct 
1\ tlcrj . ~t ayan, ajKns 
lJbhiy~ ham· Tahvilit 

1S (li'iYat) • Nukut Borsuı 
~ t.ıuıaıt . 
·lo Y · Dana Müziti (Pi.) 

"1ı. ~i Pr 
-Y <>ıranı ve kapa· 

I
.~ 

lngUtere lıtlnde 
Allllaalarıa dlrt 

ı ~~:=~:.~· 
Londra: 18 ( A. A.) ·-Evvel· 

ki gece lngiltere üzerinde dört 
düşman tayyaresinin düşürüldüğü 
şimdi tesbit edilmiş bulunmakta

dır. 
Londra: 18 ( A. A.) - Hava 

ve dahili emniyet nezaretlerinin 
tebliti : Gece düşmanın hava ta: 
liyeti yeniden çok küçük mikyasta 
olmuştur. Ve bilhassa lngilterenin 
şark sahilleri üzerinde cereyan et
miştir. Pek az mikdarda zayiat 
kaydedilmiştirtir. 

Avaıtaraıya baı 
veldll 111rorld 
(Birinci sayfadan artan) 

kaz.ançları ve konforları hiç na· 
zarı itibara almıyacaktır. Kazan· 
mak için yegane yol , zafer elde 
edilinceye kadar istifade ettiğimiz 
bütün hukukları ipotek etmektir. 

AllllUJUID Amerl
lları proteıtoıa 

(Birinci sayfadan artan) 
rikan hülı.umetinin mukavelelerle 
tam tez.at teşlı.il eden garip hattı 
hareketini enerjik bir surette µro
testo etmiştir. 

Amerika hükumeti 14 haziran 
tarihinde Reisicümhurun bir emir
namesile Alman tebaalarının Ame· 
rikadaki alacaklarını t loka ettir
diti cihetle Alman hükumeti der
hal meriyete girmek üzere Ame
rikalıların Almanyadaki alacakla
rına karşı lazım relen tedbirlerin 
alınmasını emretmiıtir. 

Ankara : 17 ( Radyo ga:ı.ete
ıinden )-Amerika • Almanya mü· 
nasebetleri gittikçe gerginleımek· 
tedir. Bugün Berlinden gelen ha
bere ııöre, Alman hükumeti, 
Amerikanın Alman konıolosluk
ları hakkında alc!ığı kararı pro
testo etmiş ve Amerikalıların Al
manyadaki alacaklarını da Bertin 
hükumeti bloka etmiştir. 

a. •met MecUllDde 
(Birinci sayfadan artan) 

nun layihası ve maliye ve bütçe 
encümenleri mazbataları, Askeri 
ve mülki tekaüt kanununun 4 ncü 
maddesinde yazılı .. cetvelin de~i4-
tirilmesi hakkında kanun layihası 
maliye ve bütçe encümenleri maz · 
balaları, Belediyelerle bunlara 
batlı müesseseler ve Belediyeler 
Bankası memurları tekaüt sandığı 
teşkili hakkında kanun layihası ~e 
Dahilıye, Maliye le Bütçe encu· 
menlen mazbataları, Erzincanda 
ve Erzincan yer sarsıntısından 
müteessir olan mıntakalarda zarar 
görenleıe yapılacak yardım hakın· 
daki 3773 sayılı kanuna ek kanun 
liyihası ve Dahiliye, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları, 
Hapisane ve tevkifhanelerin idare
si hakkındaki 1721 sayılı kanunun 
2 nci maddesinin tadiline dair ka
nun layihası ve Adliye encümeni 
mazbatası, lsviçre'ye gönderilen 
fındıklar bedellerinin mali borçla
rın öcl~nmesine tahıisi için Türki· 
ye ile lsviçre arasında teati . olu· 
nan noktalann tasdiki hakkında 
kanun layihası ve Hariciye ve lk· 
tisat encümenleri mazbataları, Tür
kiye - Almanya arasında .,ticari 
mübadelelere mütedair 25 Tc:mmuz 
1940 tıırihli huıusi anlaşmıya bat· 
lı 3 numarah protokolün 4 ncü 
maddesinde tayin edilmiş olan 
müddetin iki ay daha uzatılması 
hakkında teati olunan noktalann 
tasdikına dair kanun layihası ve 
Hariciye ve iktisat encümenleri 
mazbatalan, muzakere edilmiştir· 
Meclis Cuma fÜDÜ toplaP1cık· 
br. 

BOMANTADA 
ŞAYANIDl~T 
BAZI BARiKAT 

Romanya ıaalıl bir 
llarbe llazırlamyor 

Ankara : 18 (Radyo gazetesin
den) - Romanya Milli müdafaa 
nezaretinin bir kararnamesine gÖ· 
re, istihsalde çalışmak üzre evelce 
terhis edilen Askerler tekrar silah 
altına çağrılmış ve askeri sevkiya
ta enkel olmamak üzre otomobil 
kullanma vesikaları geri alınmış, 

Antonesko Banal bölgesinde bir 
tetkik seyahatına çıkmışhr. Bükreş
te ve diğir büyük şehirlerde ışık
ların söndürülmesi kararlaştınlmış . 

h~ . 

Amerllla İnglltereala 
Afrika kanetıerlae 
bomba tanarelerl 

glnderecell 
Nevyork : 18 ( A. A. ) -

Nevyork Taymis gazetesinin Va· 
şington muhabirinin verdiği bir 
habere göre, Ruzvelt ile harbiye 
ve bahriye nezaretleri erkanı dün 
akşam beyaz sarayda, Aft ikadaki 
lngiliz kuvyetlerine gönderilecek 
Amerikan bombardıman tayyare· 
terinin hava yoliyle teslimine ait 
meseleleri tetkik etmişlerdir. Mu· 
habirin zannettiğine göre, bom· 
bardıman tayyareleri Filarida'dan 
Premite adalanna, oradan da Bre· 
ıilya sahillerinde bir yere gönde· 
rileceklerdir. Ve buradan:J garbi 
Afrikada Gambiya ve Firithavu'a 
ve nihayet Mısıra sevkedilecek· 

lerdir. 

Mısır • LlbJI 
badvduda 

( Birinci sayfadan~artan ) 
gösteriyor ki , aylardanberi dur
madan lngiltereden, Amerikadan, 
Hindistandan ve Avustralyadan 
gelen malzeme ve teçhizat şimdi 
hakikaten kafi dereceyi bulmuş· 
tur . 

Berlin : 18 ( A. A. ) - Ha
len cereyan etmekte olan Sollum 
muharebesi Afrika harbinin en 
mühim muharebesi olarak telakki 
edilmektedir. İngiliz taarruzu şid
detli tarzda devam etmektedir . 
Fakat Alman mahfilleri nikbinlik 
göstermektedir . Eğ-er lngiliıler 
Tobruka varmak projelerinde mu· 
vaffak olamazlarsa Alman muka
bil taarruzu Mısır için çok teh· 
tikeli olabilecektir · 

Adana Dolam ve 
Çocall ballımevl baı· 
tablplllflld&n : 

Müessesemizin 941 mali 
yılı yiyecek ve yakacak ihti
yacından yalnız oduna talip 
çıkmıştır. 

Talip çıkmıyan mevaddın 
ihalesi 27.6.941 cuma günü 
saat ona talik edilmiştir. 

isteklilerin ihale günü Sıh· 
hat MüdürlüA"üne gelmeleri ve 
daha önceden teminatlarını 
Vezneye yabrmaları lüzumu 
ilio olunur. 13168 

TORKSOZO 

/BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

KiLO FIATI 
CiNSi En az ı En çok 

- -
K. S. K. S. 

- ..,, ; - --l --
Koza 
Klevland 1 62,50 
Klevland il 
M. Parlağı 52,50 
P. Temizi 46,00 48,00 

Kapım ah 
Y. Çiğidi 5,00 

1 K. Çitidi 5,00 5,50 
-Susam--

ifil K.Buğday -9~00-

Buğday To. 5 
Buğday yerli 7,25 7,75 

Arpa 5,25 5,75 
Yulaf 6,50 6,30 

il ~ 1 

18 - 6 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
l ı bankasından alınm11tır. 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 

5.24-J_Sterlin) İngiliz 

J!?~lar) Amerikan 132.20 

EY BiLGiSi 

ııer Çorapm 
gezlyorıa••ı 

P lajlardan maada şehirde bile, 
çorapsız ııeı.enler pek çalı.tur, 

bunlar bacaklarına çok dikkat 
etmelidirler. Derisi pürtük pürtük 
duran bacaklar kadar çirkin bir 
şey tasavvur edilemer.: 

Geceleri yatarken bacaklara 
tatlı badem yağı ile masaj yap· 
malı, yumuıak bir bezle iyice 
kuruladıktan sonra talk pudrası 
ile pudralamah. Sabah sıcak sa
bunlu su ile güzelce yıkamalıdır. 

• 
Süpür~enin fOk dayan· . . 

maıı ıfın 

V eni alınan süpürgenin çok da· 
yanması için oaplı suda bir 

müd<f et ıslatmak kafidir . Dört 
bardak suya bir çorba kaııtı toz. 
halinde ıap karııtırıp critmelidir. 

Süpürgenin süpüren k11mıoı 

su içinde dört, beş saat bırakma
lı, sonra silkıPeli ve gölgede ku
rutulduktan ıonra kullanmalı. 

Tellalt llaaaauu 
lllr cedweu dellıtl 

( Birinci sayfadan artan ) 

kabul olmıyacak neticeler husu-
tüne sebebiyet vereceği anlaşıldı-
kından yeni maaf esaslarına uy· 
1'UD olarak ihzar edilen liyiha 
kabul edilmiştir . > 

4 üncü maddeye bağlı cedve-
lin yeni şeklini aynen netrediyo-
rur. : 

Maq Tekaüt 
Derece asılları Tutarı maqı -

1 126-150 600 154 
2 101-125 500 135 
3 91.100 400 116 
4 81- 90 300 100 
5 71- 80 260 88 
6 61- 70 210 80 
7 51- 60 170 67 
8 41- 50 140 55 
9 36- 40 120 50 

10 31- 35 100 46 
11 26- 30 85 40 
12 23- 25 75 36 
13 21- 22 66 35 
14 18- 20 60 33 
15 17- 17,5 56 30 
16 15- 16 50 'l7 

................. ~ • ., .... ., • ., ••••• ., ••••• ~.~ ................ ,. .... j 
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! DOKTOR 1 • • 
• • ! Yalçm Mu stat a Ozel ! 
• • ! Dab•U &aıtaııldar Mlteba11111 ı 
ı Kızılay Ulucami caddesi lstiklil ilkokulu karııaın· ! 
i daki muayenehanesinde her gün hastalannı kabul eder. ! 
• • ı S. P. Cs. 22-30 f 
•. - -·-•'91••···--· ..................... ~ .......... ! ·'··-·-·-···-·-·-· . 

Sayfa l 

i 1 a n 
Telgral mallabere bllglıl olan ilk 

mektep mezaaa memur abnacall 

SEYHAN P. T. T. MODORLOGONDEN 
1 - İdaremiz münhallerine lık mektep mezunu ve telgraf 

muhaberesine vakıf olmak üzere alınacak maaşlı ve ücretli me· 
m urlar için müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edece
ği yerlerde memuriyet kabul etmeleri şarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hük· 
müne göre (10) lira maaş veya 40-50 lira ücret verilecektir. 

4 - idare dahilinden müsabakaya iştirak edecek hat baş 
bakıcı, Bakıcı, Baı müvezzi, Bakıcı ve müvezzilerin (30) yaşın· 
dan evvel idareye intisap etmiş olmaları şarttır. 

S - idare haricinden müsabakaya girmek istiyenlerle ha· 
len idare dahilinde bulunan muvakkat memur, muvakkat bakıcı 
ve müvezzilerin 788 sayılı memurin kanununun ( 4) üncü mad
desindeki şartlan haiz olmaları ve Devlet imtihanına ilk defa a
lınacakların (30) yaşını geçmemiş bulunmaları lazımdır. 

6 - Halen idarede müstahdem olanlardan müsabakaya 
girmek istiyenler 21-6-941 Cumartesi günü akşamına kadar 
yalınız bir dilekçe ile ve idare haricinden girmek istiyenler de 
mezkur tarih akşamına kadar dilekçe ve evrakı müspitelerile 
birlikte imtihanın icra olunacağı Seyhan P. T. T. Merkez mü· 
dürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

7 - Müsabaka, Seyhan P.T.T. Merkez müdürlüğünde U
mumi bilgiden 23-6-941 pazartesi günü saat (9) da ve mu
habereden de 24- 6 - 941 salı günü saat 9 da yapılacaktır. 

17-18-19 13160 

i LAN 
Deniz gedikli erbaş orta 

okul müdürlüğünden : 
1 - Bu sene okulumuzun yalnız birinci sınıfına talebe alı-

nacaktır. isteklilerin aşağıda yazılı evralclarla müracaatları. 
A. Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir sureti. 
(Tashih edilmiş nüfus cüzdanı kabul olunmaz) 
8. llk mektep şehadetnamesi. (Uzerinden bir sene geçme· 

miş bulunmak) 
C. Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal eshabından bulundu· 

tunu gösterir polisten musaddak hüsnü bal ilmühaberi . 
D. Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşı kağıdı. 
E. Birinci sınıf için 1/Eylül/941 de 12 yaşım bitirmiş ve 16 

yaşmı bitirmemiş bulunmak. 
F. S adet vesikalık fotoğraf. 
2 - Kayıtlara 1. Haziran /941 günü başlanacak ve 10/ 

Ağustos/941 günü nihayet bulacakhr. 
3 - Kayıtlar latanbul Deniz Komutanlığında ve Mersinde 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul Müdürlüğünde yapılacağından 
isteklilerin bu iki mahalden her hangi birine müracaatları. 

4 - Musabaka imtihanları Türkçe, Matematik, (Tarih, Coğ· 
rafya. Yurt bilgisi) derslerinden 15/Ağustos/941 Cuma günü 
saat 9 da yapılacaktır. (2847) 

1-3-5-7-8-11-13-15-17-19-21·23-25-27-29 13101 

1 LAN 
SEYHAN HUSUSi MUHASEBE MODORLOGOHOEM 
1 - Aşap:la sahiplerife cins, mevki ve muhammen bedel· 

leri yazılı gayrimenkuller, borçlarından dolayı açık artırma ile 
satılacaktır. 

2 - Açık artırma 941 senesi temmuzunun 11 inci cuma 
günü saat 10 da yapılacaktır. 

3 - ihale vaktinden evvel yatınlmış bulunması lizımielen 
pey parası miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

isteklilerin muayyen vakitte Villyet idare Heyetinde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Satış bedeli Pey p. 
Cinsi Kapı No. MahaUesi Sahibi Lira K. Lira K. 

Hane 4 Hankurbu Çütçibaıı Hasan 284 00 21 30 

veresesı 

8 Taşçıkan Hasan oğlu Arif 880 ()() 33 ()() ,, 
Tarla Celil çavuş Mesut eşi Zehra 1420 00 106 50 
Hane 1 Hankurbu Hüseyin oj'lu 600 ()() 45 50 

Bekir 
14 Alidede lsmail oğlu Rıza 720 ()() 53 25 ,, 
3 Döşeme Nahlı Eb•us 1440 ()() 108 00 

" 
Dükkan 35 Sanyakup Hahz Nuri ve 960 ()() 72 00 

eşi Zehra 

ss Karasoku Mehmet Fatma 900 ()() 67 50 ,, 
3 Karaıoku Ahmet oğlu Hü- 800 ()() 6000 ,, 

seyin 

Hane 62 Kantaran Mustafa otlu Ab- 2800 00 210 00 
dullah 

13167 -19-25-1-8 
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Eşsiz bir muvaf Jakiget: 
1 

1 

' 1 

l 
1 

Muhtelif veya 
toplu aile ınintile· 
rinde, şehirde, köy
de, datda, bayırda 
velhasıl her yerde 
ve en gayri müsait 

1 
şartlar altında (içe· 
risinde hariçten hiç 
bir madde ilave et· 
meyi düşüıımcksiüı) 
en acele ve en dar 
zamanınızda nefis ve 
lezzetli: 

ÇAPA 
marka 

• ÇORBALIB 

1 Hububat aebze, 
. komprime ve 

l püre/erini 

Beş on dakika • 
• zarfırıda ha11rh\'abi-
• lir.sinV.. Bir komprt~ 

1 
nıe evsaf ve yüksek 
bir kalı.teai iut>aıiy .. 

O le bir günlük kaJoıi 

: 

satfıyalı rızın karşı•ı 

Aıdır. Her yerde 

Kalltestyle ve ı•labl temızu11,ıe ber kesi bitJrete 
ttifllren radyo 

• bul Jrsunuı. 

• •••••••• Bepikt..ı~ ÇAPA MARKA Kurulaş tarilri 1915 .... 

: ........................ : 
Muharre. Hiln i Remo :Blzmetçl Aranıyor ı 

l Ev işlerini görebilecek i 
ı bir kadın hi~melfi ara· ı 
ı yor. Matbaamıza müra· ı 
ı caat etmeleri ı 

'flcaretlaanestadea abDıı 

ABtOiKfllŞl CAWİ NO. 112 - TElSRAf : BEMl ADANA - TELEF ON : 112 : ........................ : ___ _.. ____ __., __________________ .._. __________ -,. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankasr 
lbıhll11• teriht : 1888 

S.rına.yeti : 100.000.0tlO Türlıı Lira•• 

Şube ve ajana adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamclelor 

Pan biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraaı Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarrufı hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşaQ'ıdaki plana göre ikramiye d&Altı acaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 " 
4 

" 
2SO .. 1000 .. 

40 .. 100 " 4000 " 
100 " 

50 " 5000 " 
rıo " 

40 .. 4iOO .. 
160 

" 
20 .. 3200 •• 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşa&ı düşnıiyenlere ikramiye çıktıtı takdirde yüzde 
20 faı.luile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyliil, 11 Birincikinun, 
1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

MlJTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARIMI HER GOH MUSTAFA Rif ATECZAflllSI 

ağnları 

E 
. kail~ 

... eıı ve "" 
kilde yalrıı7 kllf' 

G R IPI 
ile geçer 

Havaların serinledil' lo 
pnlerde alacat ınsJ 

tedbir evinizde bidtaç GR1PIN bulund11n.1ak. oh11alı#• 

• 
Ka' bi bozmadan, mide ve böbrekle'' 

yormadan ıstıraplan dindirir. 
lüzumunda ıünde 3 adet alınır. Taklitlerinden 

d 
sakın•" 

her yerde pullu kutulanoa ısrarla isteyiniz. .... 
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Bu Harbin Kitabı 

TORliYE! - iHGil Tllll ITTif Ali VE 
BOYOK BR1TANYA IMPlRATORLUGU 
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il Aboaı "UAa 1 '"J.,Ü1~ §A)Zü l 
ıı tartltln G~ELI .. ~Et • ""'NA ! 
il Sahip t1e Başmuharriri ı 

Senelifi ... 1#() ~. F81dD CEIMAU CIOVU ı 
1 Aylıl! . . . 125 • ı 

ı -- UlftOmi Nt!ftiyat Miidl:l,ü 

il lllnlar için idareye MACiD CllUÇLO 1 
mUracaal etmelldlr BosıldıO• yfr: TORKSOZO Motboo11 ı 
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• l:ür:ksözü Matbaa~ 
o Bitap, mec•D, •*• llUet, all" 
g llarlta, bUbla• matlaaa 111trbd 
a ld'8de mıvı matbaalara 
g eder darıcede talleder 
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