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1 L K 
HOMURTULAR Türk tüccarlarına 

imkanlar temini 
Memlekette zararlı rekabet 

Nevad oUVEN 

M üthiş Cermen tazyiki al
tında çöken memleket· 
!erden ilk homurtular 

gelmeğe başladı. Bundan bir kaç 
gün evvel Çekoslovakyadan alınan 
habeder<.leıı Çeklerin Alman iual 
kuvvetlerine karşı kttra lutmağa 
başladıklarını ve bir takım kanlı 
hadiseler cereyan ettiğini ögren
ıniştik. Bugün de Sof yadan gelen 
telgraflar Rumanya,l::t komiiııistler

le, gayri memııJn Demir muhafız· 
laı ın hir hükumet darbesine teşeb· 
Lıii" etıiklr:riııi vt· Rumanyanın bir 
1,·ok }'tıleı inde lıir takım şiddet 

lıaı ckelleri ol<lu~.ın11 bildirdi. 
l ladısenin elwııııııiyel ve ına

lıiyeti hakkında lıl'rıüz bir şey bil· 
ıniyonıl. Yalııır, l~ıımen ı-hhiliye 

ııa111 ırıııı a;cli lııı lıard<f'lin geniş 

V!! şiiınullii bir lı ıdi~~ olulıilt'Cl"ği

ııc: hir işard tl'l5kki oltııı;ıhilir. 

MahiyC"t v~ dı· rr·ceı1i ne olursa 
olsun Çt'kmılovakrada, l<uınanya
ıl,ı lııışlayan hu lı 11 r('kt:llt."tfo bir 
mfüıası vardır ; 

Alman işgalı ııllında bulunan 
bıı nıt. nılrkr.tlrı dı· Alman ordula
rının ınevcudiytli lllhamnıül edıl

mc~ hir esaret ol;ırak duyulmağ'a 
yr: mücadele kıvılC'lnıları intişare 
hnşlamı~lır. 150 Milyonluk yabancı 
hir lditleyi iradesine raınetınek is
teyen Almanya için bu hadiseler 
kölü işaretlerdir. Bir taraftan lngi· 
liz inıparatorlu~u gibi müthiş ve 
çok çetin bir düşmanı mağlup el· 
mck mecburiyetinde bulunan Al
manya, di~er taraftan da işralı al· 
tında bulunan milletleri rahat olur 
maka mecbur tutmak maksadiyle 
büyük gllyret ve fedakarlıklara 
mecbur kııldıaı takdirde kendisi 
için çok mühlik anlar başlamış 
olacaktır. 

Fi·l·hakik~, bug-ün Rumanyada 
~a~ i0stermış olan isyan hareke
tınm Almanya için derhal tehlikeli 
bir vaziyet doturabileceğini ıan
nel lınek mübaiakalı bir düşünce 
o ur 

Rumanyadaki Alman kuvvet
leri her hangi bir tehlikeyi izale 
e.tın~~~ kafidir. Alman i~g-al oto-
1 ılesının böyle bir tehlikf'yi önle
mek yolunda her türlü şiddet u· 

sullerine müracaat edeceki de şüp
hesizdir. Fakat, asıl ehemmiyetli 
olan nokta, Alman işgalı altında 
bulunan memleketlerde isyan ru
hunun alevlenmcğe ve hürriyet aş
kınının canlanmağa başlamış olma
sıdır. Daha bir müddet kuvvet ve 
şiddet karşısında sükut ve muvaf. 
f akıyetsizliğe mahkum olan bu 
ruhun Almanya için bir felaket 
ümili haline ~lmesi çok mümkün
kündür. Ve bugün, Almanyanın 
lnıriltere karşısında ilk sendelediği 
i'Ün olacaktır. Almanyllrıın ilk za
af alameti belirdiği gün yüz
elli milyonluk kütle - belki ltalya 
<la dahil - tarihin ıahid olmadığı 
bir feveranla muazzam bir yangın 
çıkaracak ve Almanyanın dünya 
imperatorlu~u rüyası bu ateş için· 
de kül olacaktır. 

Romanyada vukuunu duydu
~umuz ayak.lanmanma kareketinin 
buiünkü ehemmiyeti Balkanlarda 
bir hareket yapması mümkün gö
rülen Almanya içn bir geri emni
yetsizliği doğurmuş olmasıdır. 

Daha yukarıda da söylediği · 
miz gibi henüz bu hareketin ma· 
hiyetini ve rengini bilmiyoruz. Bel· 
ki kızıl, belki siyah, belki de kuv· 
vctıc tahmin ettiğimiz gibi, sadece 
milli hir hareketıir. Fakat, her ne 
olursa olsun Alrnanyanın Ruman
yada muhtaç olduğu sükun ve hu
zuru bor.an ve Almanyayı daha 
ehemmiyetli düşünceleri arasında 
ıneşıul edecek olan bit hadisedir. 

Mamafi daha i~abetli hüküm
lere: varabilmek için ielccek te
mamlayıcı habeılc:ıi bd:liyelim, 

ithalat ve ihracat birlikleri 
için Ticaret vekaletimizin bu 
günlerde kararları bekleniyor 

ihracat mallarımaıın 
fiyatını kıranlar var 

Ankara : 21 ( Türksözü muha
birinden) - Ticaret Vekaletinin 
bir müddetten beri esaslı şekilde 

meşgul eden ihracat ve ithalat 
birlikleri vaziyeti üzerinde bu gün
lerde karar vermesi beklenilmek
tedir. As ı \'Cil'İfesi olan teşkilat

laııclırma umum müdürlüğüne baş
lamak üzere~ bulunan Avni S;ık. 

n an, kmuluşundaııheı i başında 

bulıınmuş oldıığırnıian hirliklerin 
biitiin hıısusiyellerini ve verim ka
biliyetini yakinen bilmektedir. Bu 
itihrırla vt•kalf'lin kararının teşki

latlandırma ıımum ınildürUniin An
karayn gelmesinden ~onra verile
Ct'f:İ anlaşılmaktadır. 

V ~~ ZIYET TIC ARET VEKALETİ · JE BiLDiRİLDİ 

Di~P-r taraftan birliklerin mi.is · 
takbel şeklini tayin için vekaletin 
bütün ihracat ve ithalat tacirleri 
arasında açlı~ı ankete o zaman;;ı 
kadar cevaplar :ılınmış olacaktır. 

O~rcndiğime göre birliklerin 
manevi şahsiyetlerinin· daha ziya:

•de takviyesi ve gerek ithalat, . ...~-
Bı1kreşie bir nümayiş 

gerekse ihracat tacirlerine daha 
• geniş mikyasta teşebbüs yapmak 

Sofya : 21 (a.a) - Bu sa
bahki gazetelere göre, komünist
lerden ve muhalif demir muhafız
lardan mürekkep gayri memnun 

MusoHni • Hitlerle yaptığı geçen 
mü/cihatta: Kont Ciyano ııe 

Ribenlropla beraber 

Son mülakat, 
Roma matbuatı 

Musolini Roma ya döndü 
Roma : 21 ( A. A. ) - .Me· 

sajero gazete~i . -;allanmak ta olan 
lngiliz imp:ıratorluğuna karşı Ak· 
denizde ve Atlantikte iki nıuttc· 
fik nıemldı.et tarafından gösteri· 
len hAva ve Jeniz muvaffakıyet
lerinin Bitler - Musolini ara· 
smdaki zafl.'r mlllakatına son mU· 
lak atın Lir c:-as te~k il ettiğini 
yar..:mal<tadır . 

Mihver tazyiki , 
Peten - Laval 

Matbuatın mütalaası 
Londra: .21 ( A. A. )- Roy· 

terin ı;İyasi ıuuhahiri Laval be.· 
rışına tt'ma~la diyor ki : " ,\tu• 
hakkak ki hu devam etmf'kte 
olan Alman tazyikinin bir neti· 
cesidir . Alıııan htıkfi.nıeti şimdi 1 

h<.'r halde d11ha lıuyuk lıir tazyik 
yapacaktır. Ta ki Lava.l tekrar 
kabineye girsin . Ve feci akibeti 
hıı.tırluda olan , AvlısturyadaL.i 

ŞUtnig hUkftmeti ile Sııis lnkuıı.rcl 
rolıJ.nU oyoasrn. Öyleye benziyor· 
ki Alman.va Lavalı hariciye na• 
zırı olarak g!ırmek istiyor . r lit . 
lorin Musolini ile ruulakatta bu· 
lunmadan evvel bu barışı bekle· 
ıneıniş olması da mubtemelclir . 
Çuuku Fransıı.nın roıu:Akdenizde 
Mihverin bugUne ve i~tikbale ait 
lıutun planları U:r.erine muhicn le· ' 
sir yapacaktır." Akdeniz harb sah· 
nt~inin daha ziyade Al manya he· 
sablarına girmekte olduğu ani aşı· 
lıyor . 

Bern : 21 ( A. A. ) - La 

Sui gazt-teo;i 1 Fran<1~:ı:ların .l\'larc

şal Petenc itimad ettiAini ve vak· 

ti gelince Peteııin be..' anatta 

lunacaıını y azıoalı.t.dır. 

bu• 

imkanı verilmesi e~aıı itibarile-ta."° 
karrür etmiştir. Bu arada birlikle
rin şimdi mevcut müşterek umumi 
katipliğinin kaldırılarak birliklerin 
ayrı ayrı do~rudan doğruya 

vekalete veyahut mıntaka ticaret 
müdürlüğüne bağlanacağı anlaşıl
maktadır. 

unsurlar dün Romanyada ciddi bir 
hükumet darbesi teşebbüsünde bu-

- 1 
lunmuşlardır. Sofya matbuatı hu· 
humet darbesinin rejim ve~Alman• 
!M aleyhine le\ cih edildiği ve 

ZiRAAT İŞLETMELERlMIZDEN 

•• • Uretme müessesesı .. 
yıllık /aaliegti • 

nın ___ _:....------·----------. 
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Arnavutlukta 
Elenler ilerliyor 

YUNAN KRALIN'IN TER1'1Şi 

Hir ltalyan deniz 
altısı batırıldı 

bir çok esir alındı 

Kahire : 21 (a.a) - Arnavut· 
lukta Berata karşı yapılan lngiliz 
akını muvaff akiyctle neticelenmiş 
bir çok yangınlar : çıkanlmıştır. 

Atina : 21 (a.a) -Dün akşam 
neşredilen 86 numaralı tebliA': Mu· 
vaff akiyetle neticelenen mevzi ha· 
rekat olmuştur. Bir mikdar esir al
dık. Bir çok havan topu ve otoma· 
tik silah iğtinam ettik. 

Atina : 21 ( a.a ) ·- Yunan 
bahriye nezareti ,bir ltalyan deniz 
altısının batırıldığını bildirilmekte
dir. 

Atina : 21 (a.a) - Düşman 

hava kuvvetleri bugün Pireyi bom· 
bardıman ederek, siviller ararasın
da birkaç k•şinin ölmesine ve ya· 
ralanmasına sebeb olmuştur. Mu· 
haciı lere ait bir kııç ev de yıkıl 
mıştır, 

Pireye hücum eden düşman 

tayyarclcrindcn biri KJcvcs adası 
( Geriıi uçtıucU ıayfada) 

Büyük f aaliyctleri hakkında ga· 
zctemiıde zaman, zaman mahlmat 
verdiğimiz Adana pamuk deneme, 
ıslah ve üretme müeuesesinin ge-
çen bir yıl içinde başardıtJ işler 
mevzuu üzerinde bugün oku • 
yuculanmıza toplu bir malumat 
vermek imkanım bulmuş bulunu· 
yoruz. 

Ziraat vekaletine bağlı olan 
bu büyük müessese 1940 yılı için
de 13 bin dekarı pamuk olmak 
üzere 16 bin dekar zf'r'iyat yap· 
mıştır. 

Bu zer'iyattan elde edilen mah· 
sul ise 197.284 kilo pamuk, 324,137 
kilo çiğ ; t ve 380,879 kilo hububat-
tır- Müessesenin gayri safi muham· 
men vaıidatı 140.000 lirayı ge~

mektedir. 
Merkezde pamuk tohumu se· 

lektörü faaliyete geçirilmiş ve önü 
müzdeki mevsim için yapılacak 
tevziata karşılık olarak 500,000 
IUJo pamuk tohumu elenmiştir. Ay
rıca mutltelif suretle Adana, Hatay 
ve Malatya vilayetleri dahilinde 
yarım milyon kilo pamuk tohumu 
dağıtılmıştır. 

Müessese tohumsuz çiftçiye de 
yardım elini uzatarak 40,000 kilo 
temiz hububat tohumu satmıştır. 

Ortakçılar vasıtasiyle bu yıl 
945,835 kilo Klevlant kütlüsü üre· 
tilmiş ve bu mikdar üıerinden 
yüzde 37-57 randıman temin e· 
dilerek 355.406 kilo saf pamuk el
de edilmiştir· 

Hacı Ali köyünde 90.000 lira 
kıymetinde dört büyük kütlii ve 
çitit deposu inşa olunmuftur. 

Romanyada 
""isyan hareketi 

Dar bei hükumet 
teıebbüsü yapıldı 

• 
Romanyanın hariçle 

muhaberesi keslldl ba· 
:ıı Almanlar iHdUrUldU 

• 
Romanya dahlliye 
- nazırı istifa etti 

Bükreşte ve bütün memleket da
hi\inde bir çok müsademcıer: ol· 
dua-unu ve bir çok Almanların öl
dürüldüğünü bildirmektedir. 

Halen Romanya ile bütün mu
habere ve muvasala irtibatı kesil· 
miştir. Alman son haberlere göre, 
isyan devam· etmektedir. 

Berlin : 21 ( a.a ) - Alman 
( Gerisi UçUncU sayfada) 

Afrikadaki 
İngiliz faaliyeti 

Şarki İtalyan 
Afrikası bombalandı 

Tobruğa dün 
hücum başladı 

Kab.ire : 21 ( A. A. )- Or· 
taşark lngi]iz hava kuvvetleri 
karargahının tebliği : Şarkt Trab· 
!usta ba vanan mu halef etine ral · 
men bir çok devriye uçuşları ya· 
pılmıştır . Şarki ltaly:ı.n Afrik.uı 
da bombardıman edilmiştir. Bom · 
balar hedef tutulan yerlere duş 
muştur .. Masora, Ao;sab, Kar.keza 
uzerine de başka taarruzlar ya· 
pılmışbr. Tayyarelerimiz zayiat· 
~1% dönmu1ler<lir. 

Londra : 21 ( A. A. ) - Su. 
dan hududunda Kasala mevkiinio 
İngiliz kuvvetleri tarafından işgali 
faik duşman::ı. indirilen mUhim 

bir darbedir . Burada harekat 
altı aydır devam ediyordu . Bu 
muddct zarfında bir çoll ltalynn 
öldurulmtış v~ ya esir edilmiştir. 
As kert fen bakımından bu hare· 
kat bilhasııa kuçuk bir kuvvetin 
buyuk bir kuvveti muvasala yol· 
larıoı hırpalamak tabiyl'siyle na· 

sıl ricatc mecbur etıueğ• kadir 
olduğunu göstermiştir . 

Ankara : 21 ( TurksözU~ mu· 
habirin<len )- Son gUnlercie bazı 
ihracat hciderinin rekabet sai· 
kası ile bazı maddelerin fiyatla· 
rını kırdıkları görulmu~tl1r. Key
fiyet , alakadarların,. gözUnden kaç · 
mamı'j, meselc:Ticaut Vekaletine 
l.Udirilıniştir . 

TurLı: mallarının ·,• .bu kadar 
ragbet gördUIU ' bir ~:um anda fi 
yat.ları kırmanın'\ .. rekabet saika· 
siyle de olsa, memlekt>t çapında 
lıu_yuk bir:hata tt>şkil ettiği ıııu· 
hak kaktır. : B unuıı ' için,~ alalı.adar· 

ll\r, fiyat !uran tacirl~rdt>n izahat 
istiye ceklerdir . 

Ruzveltin Bulgar 
Kralına mektubu 

Ruzvelt mümessilinin 
Sofyadaki temasları 

Sofya : 21 ( A. A. ) - Öğ· 
renildiğine göre, Ruzveltin busust 
mUmes~ili bugttn hariciye nazırı 

Popofla görUştuktcn sonra Baı· 
vekil Filof tarafından kabul edi· 
lıcektir. Mumessilin bu ziyaret· 

leri ne maksatla ynphgı ifşa edil
memekte ise de, Ruzvelt tarafın· 
dan Kral Boı-ise hususi bir mek· 
tubu hamil olduğu söylenmekte• 
dir. İyi haber alan mahfiller Ruz• 
veltiıı Balkanlarla irtibat tesis 
etmek ve Balkanlar hakkında 

doğrudan doğruya malO.ınat almak 
iıtedigini zannediyorum . 

Hindistana gelen 
ltalyan esirleri 

Bombay : 21 (a.a) - Afrikada 
esir edilen ftalyan askerlerinden 
4000 kişilik yeni bir kafile daha 
buraya gclmi~tir. 

lsveç'in milli 
müdafaa hazırhğı 

Stokholm : 21 ( a.a ) - Par
lamentoya 266,000,000 kronluk mu· 
azı.anı bütçe layıhası tevdi edil
miştir. Havacılı~a 30, sahil dokla· 
nna 18, milyon, kışlalar inşasına 

da 26 milyon kron ayrılmıştır. 

Japon imparatorunun 
B. Ruzvelti tebriki 

Tokyo : 21 (a.a) - İmpara
tor Ruzveltin üçüncü seçimini tcb· 
ri" etmiştir. 

Kahire : 21 ( A. A. ) - U- Japonyanın Berlin el~isi 
mumi ka.rargalım tebliği: Libyada 
hu sab&h erken Tobruğa hucum 
ba~l'1rm~tır. Ha.rekat şayant mem· 
nunivet tanda inkişaf eylemek· 
tedi; Kasala mıntakasında ltal· 
yanlar gt>ri çekiliyor . İngilizler 
bu kuvveti takibediyor. 

Bulgaristan da 
kabine içtimaı 

Sofya : '21 (a.a) - Dün öile· 
den sonra toplanan kabine ak
~am ıreç vakte kadar müzakerele
rine devam etmiştir. 

Tokyo : 21 (a.a) - Japonya
nın yeni Bcrlin büyük elçisi Uşiına 
bugün imparator. tarafından kabul 
edilmiştir. Elçi imparatora veda 
eylemiştir. 

İngilterenin ispanya 
elçisi Lizbona geldi 

Lizbon : 21 (a.a) - lng-ilterc· 

nin İspanya büyük elçisi Madrid

den buraya ıelmiştir. Elçinin Lord 
Halifaksle g-örüşecc~i tahmin ed l· 

mıktedir. 
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CENUPTAN BiR 
• 

KAÇ iNTiBA Bir maranioz 
mahkum oldu 

ADANA YOLU Geçen ıüo Pamukpaıarı po· 
lia karakolu bin111 ıltında ma. 
ranroı Ahmed Eneı Çörekçinin 
dükkinın·n tavını ılbnda kıla 
rak kafatası parçılanmak ıure· 
tiyle Selihıttin Türkünü adını 
tışıJan 12 yaıındak• çuaaan öl· 
dütünii )'Hmııt.k. Dikkıtıislili 
yüzünden ölüme sebebiyet ver· 
mek ıuçu ile ıdliyeye verilmiı 
olan Ahmed Enez Çörekçi hık 
kında birinci Hliye ceza mıhke· 
meıinde yapılan duruıma dün 
sona ermiı ve bir sene luıpıe 
mıbkdm edilerek tevkif edil· 
mittir. 

Vişi Londrayı 
protesto etti 
Viıi : 21 (ı.a) - Menden 

Fran11z nakliye vapurunun lnıi· 
lizler tarafından tevkif ve müıa· 
dcrui üzerine Fran111 bil~Ometi 
Londrayi proteıto etmif ve mü· 
aaderenin üç millilık bitaraflık 
mıntakısı dahilinde vukuı ıeldi 
ğini müııhede eden bir nota 
göndermiıtir. Fraoırı hük1lmeti 
bu bitaraf mıntıkaya hürmet e· 
dılmeıioi talep için mükemmel 
bir ıebep tqkil eyleditini bil· 
dirmiftir.1 

Hindiçinide 
deniz harbı 

Siyam deniz kuvveti 
imha edildi 

Vichy : ~1 (ı.a.) - Havas 
ıjansı bildiriyor : 

Son rılen haberlere ıöre, 

Hindiçinideki Fransız filosu, Siyam 
hl1kumetinin hemen hemen bütün 
deniz kuvvetlerini imha etmiştir. 

Zaferin ehemmiyeti, muharebenin 
gayet fena şartlar ılbnda devam 
etmesidir. Siyam ıemileri Ho, • 
Koş • Nil' limanında demirli bulu
nuyorlar ve kendilerini tehlikede 
ırörmiyorlardı. Zira limarun öoO. 
ruiflerle doludur. ı 

Sovyetlerin Bulgaristan 
elçilik memutlan 
Moıkova : 21 ( A. A. ) -

Tass'dao: Norveç raıeteleri , 
Sovyetler Birlitinin Bulrariıtın 
clçiliti mcmurlarmın vaıifeleti 
memnuniyet verici bir tarzda 
yapımdıkları için tımaaun veya 
kı•men azledileceklerini bildiri
yor. Tası ajaoıı bu haberin dot· 
ru olmadıtını ve uydurulduQunu 
bildirm•te mezundur. 

Bulgar milleti hakkın· 

da konferans 
Budap<'fte: ll ( A. A. ) -

Üniversite pıofeıörlcrinden Grad 
doı Bulgar milletinin menşei 
hakkındı bir aeri konferans 
vermiştir. Bu konferansta Balkın 
elçileri do dioloyiciler ırasında 
bulunmuttur. Bu kooferanıın 
mevzuu Bulrar milletinin ilk ne· 
ıct ellili oıemleket ve banai 
ırklardan dotdutudur. 

Macar • Sovyet mu

haberat , münakalatı 
Budıpeıte : 2 l ( A. A. )

Macariıtınle Sovyetler Birliti 
arııında dotru tren, poatı, tele· 
fen telrraf irtibatı teail itini mil 
zalcere etmek üıere altı kiJilik 
bir Maoar heyeti Moıkovıya 
ritmiıtir . c 

lranda demir sanayii 
kurnluyor 

Tahran: ll (a.ı.) - Royter: 
Tahranla Kaıvin aruında bir çok 
demir fırınları yapılmaktadır. lran 
da demir f ae liyeti mGhim bir in· 
kişaf rörmıktedir. Demir fabrika· 
lan 19-42 senesi martında bite
çıktir. 

Yasan 

F. Rıfkı Atay 
Bir büyük elçi: "- Ben me

raklısıyım. Grappe • furuit'lerin en 
iyisi sizde yetişiyor, demişti. 

Bizim i'aliba kızmemesi dedi· 
timiz ve şimdi Grepfurt adını 
vcrditimiz bu meyve, Amerikan 
kahvaltısm n vazgeçilmez bir un
suru olmuştur. Garp Aleminde ye
meklerini en fazla sıhhileıtiren 
milletin Amerikalılar oldutunu ha
tırladım. 

Grepfrut da, bu neviden bir 
çok yemişler sıibi, cömert ve özlii 
topratını Dörtyol bahçelerinde 
bulmuştur. Toprakkaleye dotru 
aiderken, onu, uzak ve yüksek 
datlann etejinde, ancık seçebili · 
üoruz. Tren, bot ve ıssız, yaban
dikenleri ile dolu araziden geçi
yor. Türk topraklarına tadını, ko
kuaunu ve suyunu veren bu çöl 
müdür, diye soracatınız ıelir. Taş 
ekilse köklenece bu topraklarda 
Türk medeniyetçiliğinin iki mese· 
lesi ile bir daha çarpışıyorsunu1.. 

Toprak ve iıkinl 
Eminim ki, Antalya ile Alanya 

arasındaki münbit ve sulak ziraat 
cennetinin boılutunda oldutu ri
bi tahkik edecek olsam, bir karıt 
yerin bile sahibsiz olmadıQını öa-
renecetim. Fakat biraz trenden 
inip dolaşşam, toprakSJı dilencile· 
re tesadüf etmek de ııüç olmı· 
yıcakbr. 

Eski arazi kanununun işlen· 
miyen topraklan devlete maleden 
maddesini, medenf kanunla kal 
dırdık. Garibiir ki, biz bu madde
yi kaldmrken, Avusturyılılar, "üç 
aene içinde ıchir plirunın emretti· 
ti tarzda ve ebatta bina yapılmı· 
yan,. arsalan belediyeye devreden 
bir kanun kabul etmislerdir. 

ıreler çoktur. Bir ırün, eA'er kllo· 
vat fiyatı ucuılarsa, şimdi bir ki· 
bar imtiyazı olan Air condition 
kutuları bütün bu sahillerdeki mes· 
kenlerde sıcak mabz:ırunu gider•· 
bilir. Bir çiftlik sahibi, yayla ile 
ziraat toprağı arlaında hayatını 
mevsimlere göre ayar edebiliyor: 
Köylere dahi bu imkanı verecek 
tedbirler devlet eliyle ve koopera· 
tiflerJe, bulunmaz ve alınmaz ıcy· 
ter deA"ildir. 

Trenden yeni svlanma kan.al· 
tarının bazılarını i'Örüyoruz. Ço. 
cııkluktanheri işitiriz ki, Çukurova, 
Mısırdan daha zeni'in bir pamük 
toprağıdır. Fakat onun sulama 
davası , hayallerimizde, bizim ba
şar.ımıyacatımız bir dev· eser 
heybetilc durur. Cumhuriyet, ni-
hayet , kazmayı ele almıştır. 

Çukuroyadan üç nehir ieçi· 
yor: Tarsus çayı, Seyhan ve Cey· 
han. Tarsus çayı boyunda, Mer
sine kadar, barajla anakanallar me 
selesinin yansı bitirilmiştir. Bir 
kısmı sulamaya açılmıştır. Kalaru 
gelecek yıla bitiyor. Seyhan'ın sat 
ve sol kanalları da tamamlanmıştır. 
Barajın inşası ilerlemektedir. Gele· 
cek ilkbaharda anakanallara su 
verilecektir. 

Nafianın, fe}'e1.anlara karp 
yapılmak lbımgelen bentlerin, 
projelerini de ha:ı.ırlattttını biliyo
ruz. Bütün mesaı bize 16 milyona 
malolacaktır. Şimdiye kadar S, 
6 milyon kadar sarf edilmiJtir. 

Seyhan ve Ceyhan sulama 
şahası 1 milyon 600 mbin hektar 
tutmaktadır. Çukurovanın üstünde 
şimdi, lnönü'nün 500 bin balya 
parola ı dönüyor. 

Bizde dokuma sanayii başla· 
yınca kadar Çukurova pamu2ıı 
dünya piyasa. ma tAbi, 200 bin 
balyeyab çıkar, 50 bin balya dü
şenli. )ç piyasa, Türk pamukçulu
nu bahranlara karşı müdaffa ede
cektir. 

Fakat sulama ve iyi pamuk 
yetişt irme, yalnız bu kanallar, h.· · 
rajlaı ve tohum meselesi dejildir. 
Bol su, lrakta Amerikanın bııı 

yerlerinde ve Türkistanda oldutu 
gibi, topratı öldürür. iyi datıbl· 
mayan su, bataklık yapar. Köylü
ye bir sulama kültürü de vermek 
lazım. Bir takım vi'iyetltrimiıde, 
mesela BuraanJn bir yerinde balkı 
aıtmadan kurtarmok için açtıtımız 
kanalların, bakımSJzlık yiilünden, 
felaketi arhrdıklarını bile l{ÖrmCl· 
yor muyuz? 

- devam edecek -

ilk Büyük Millet Meclisleri, 
müaadereler ve keyfi idareler dev· 
rinin acı habraları ile, ıahıs ve 
tuarruf masunlutu üstünde büyük 
bir kıskançlık gö&terdiler. Jstim16k 
kanunundaki, hiç bir memlekette 
m~li olmıyan kayıtlar da bundan 
ileri ıreliyor. ilk defa bu memle· 
kette kanun ve hak devri açan 
bir reiim, ilk tibzliQ'inde hak•ı idi. 
Bu devir açılm1.4br; vatandaf fer· 
vatlannı batmak veya haksızı~ 
bafıboş bırakmak imkinları, her 
ileri memlekette oldutu kadar 
azalmıttır. Tasarrufun bir hak ol· 
dutu kadar bir vazife de olduQ'u-
nu dü,ünmek zamanındayız. şu Devlet salnamesi 
çiftli tin benim malım oldutu ka · h 
dar, Türkiye ziraat sahasının bir azarlanıyor 
istihsal parçaaı oldQtunu düfün- · Matbuat Umuoı Müdürlüjü 
miyek miyim? EQ-er ,ehriniıden Başvekilimiz Dr. Refik Sayda· 
birinın ana caddesi Ostündı, to· mın da tensibi ile bir devlet 
runlarıma aaklamak isteditim ar· salnamesi için hazırlıklara ı,.1• 
aayı, iki neıll boyu bo' bırakıra '.l m, 
benden hesap ıormıyacak mıaınıı? lamıştır . 

Sıcak sahil bölıesinin isklnı, Bu salnamelerin ayni umın-
ikinci meselemizdir. Buralarda, ya· da istatistik mahiyetinde olmı11 
un, ancak Nil halkının yafıyabile· için Baıv~kilimizin kıymetli fi-
ceti kadar sıcak yerler vardır. kir ve mötalt-alarındın iıt fıde 
Fakat yaylalar yakmdır. Köyleri, edilecektir. 
yaylıya kolayca ıidip gelecek na· Bu büyük salnamenin bıtı. 
kil vasıtaları vücuda ıetirmeğe 
imkan verecek toplulukta yapabi· rılmısı için lüzumlu tabai11t 
liriz. Ucuz elektrik temin etmete ayrılmııtır. Bir aya kadar faali· 
müaait ıu kuvyctleri bulunan böl· yete geçilecektir. 

Bir rakı kaçakçısı 
dün mahkum oldu 
Rıkı kaçakçahtından ıuçlu ve 

mevkuf Salmanbeyli köyüodrn 
Kerim Şimtek dün ikinci aali ye 
ceza mahkemeaince 6 ay hıpıe 
mıhkOm edilmiftir • 

Bir kızı kazma ile 
yaralayan adam 

Çiçekli köyünden Ali kızı Ay 
ıe Fir.cın'ı kazma aapı ile dö· 
terek yaralaoıaktın auçlu ayni 
köyden Oımın Kutdeınir birinci 
uliye ceıı mahkemeli tarafm· 
dan 23 ıün bapae mıhk6m edil 
mittir . 

Fakir talebeye 
yapılan yardım 

lımet lnioü ilk okulu talebe 
himaye heyeti reiai Bay Recai 
Tarımer 400 lira para 11rfiyle 
okulun fakir talebelerine tlbiae 
temin ederek kitab · ibtiyaçlıranı 
d• önle~tir • Bund1n baıka 
okul kütüphaneline efe 2S cild 
kitab koymuı ve dershanelerin 
kmlr cımlınnı yeniletmittir. 

l.tiklll okulu talebe himaye 
heyeti azaaından diı tabibi Bay 
lh11n Altınöı de lıtiklil o~ ulu 
ta!ebelerinia lliılerini muıy,oe 

ederek tedaviye mtibtaç rörülen 
tılebelerio diılerinin tedavi.tini 
üıerine almıtbr • 

Bu ylikıek duyplu f9nçleri
miıio takdir ve hayranlıkla kar
ıılaoan .. areketlerioden dolayı 
kendilerini tebrik ederiz . 

Düzeltilen kitablar 
Orta tedriaat müuaeaele· 

rindı okutulan kitablar bıkkıoda 
M1arif Vekilliti ıllkadar öt••t· 
mtoler a1111nq bir anket ıç 
mıı , bu ankete , kitablardı ıö 
r6len yınlııhlctar hakkındı iza
hat verilmiıti. Vekilet tarih ki
tıblarınan orta kıımma ıit olın 
ve düzeltilme1l icaheden k111m 
lın bir illve kılavuzla bütün 
okul Btretmanlerina bildirmiıtir. 

Liae kilabları için kılavuz 
ha11rlanmıktacbr • Fiıik gibi ki· 
tablann kalıvuıu ıandeıilmiJtir . 
Diıer kitablarınki tınıim edil · 
mektedir. 

DUYDUKLARIMIZ 

Renkleri agıramıgan insanlar 
Danimarka röı mütchauıslarındın Or. Erric 

Holm, Jutland'ın ıimalinde klin olan Limfiord ada· 
SJnda yaııyan halkın muhtelif renkleri sezmediQ'ini 
keffetmi~tir. Hepsi de balıkçılıkla ieçinen bu ada 
halkı, her bakımdan S1tlam, iörme kuvvetleri de 
keskindir. Y almı renkleri sezmek bakımından kör 
telakki ediliyorlar. Doktorun fikrince ada halkının 

bu hileti, iraiyotten ileri rdiyor. 
Esasen iki renfi biribirindcn ayıramıyan, kır· 

mızı ile siyahı, mavi ile beyaı renfini karıftıran 
insanlar vardır. Danimarkab ı6ı mütchassısma fÖ· 
re, bu insanlardan birkaçı, çok uki ıamaıılarda bu 
adada yerleımişlerdir. Binaenaleyh renkleri tefrik 
edemiyen bu adaetfm 200 ki.lilik ahalisi, ~unların 
ahfa~ı olm~ık l{erektir. 

Bir çocuk mangalla 
oynarken yandı 

Dikkatsiz ana ve baba hakkı 
kanuni takibat yapılıyor 

ra 
f h m a 1 ve dikkıtsizlık 

yüıilndcn dün vukuı rel,.n bir 
hza neticesinde Sultan •adında 
üç y&şında minimini bir yav•u 
ellerinden ve karnından yanmak 
ıurttiyle tehlikeli bir ıekilde ya
rılanmııttr. Çocuk hutahaneye 
kaldınlmıttır. 

Kazı, Taıçıkan mıhılltsin· 
de Süleyman Çelikezen'in evin· 
de olmuı ve Sultan manıa1 kc 
nıunda yalnız baıma oynarktn 
yanmııtır. Dikkatsiz ana ve ba· 
ba hakkında kınuni takibat ya· 
pılmaktadar. 

Parti müfettişimi
zin dünkü tetkiki 

Parti müfettiıimiz Bay Ha. 
aan Menemerıci dün ıehrİ'dz zi . 

raat liıeaini, tohum iılih istasyo 
nunu, Liboratuvarlerı ziyaret et· 

miı ve ziraat mütehassıslar.mız 
dın f111iyet hakkında malumat 
almıılard1r. 

B. İbrahim Dıbaln 

Koceli mebusu ve hemıth· 
rimiı 8. lbrahim Dıbl•n dünlcü 
toroı ekspresi ile Ankaradan 
tehrimiıe gelmiştir. 

Sümer bank 
müdürü geldi 
Dört sencdenb~ri şehrimizde 

Malatya Menıucat ve Çuçır f ab· 
rikaları müdürlütünde bu'unan 
ve Sümerbankta bııka bir vı· 

&ifeye tayin edilen Bıy Osman 
Akçım , bu defa Sümerbank 
Adana mübıyaa bürosu oıüriüı 
lütüoo tıyio edilmiıtir. Muhitte 
rü11l intibalar ve ıempati bı· 
rakmıı olao Oımın Akçamı 
tebrik eder , yeni vazifesinde de 
muvıffalcıyetler dileriz . Direr 
taraftan Sümcrbank Adana mü
bayaa bürosu eski müdürü Bay 
Arif de Sümerbank umum mü
dürlütllnde yeni bir vazife almık 
için tehrimiıden ayrılmaktadır . 
Adanamızda bulundutu kıaa 
müddet ıaıfında kendisini çok 
iyi tanıtmıf olan Bay Ziya Arife 
de yeni vaıifeıindo muvıffakı· 
yctler diler , iyi yo~culuklar te· 
menni ed~riz . 

Ceyhanda bazı 
deliler halkı 

· rahatsız ediyor 
Ceyhan : 21 ( Husuıi mu· 

bıbirinden ) - Ceyhında ka· 
aaba halkından ve hariçten rrl· 
me dört bet deli vardu . Ve 

bunlar yıllardanberi buradadır . 
Kimisi tuna bunı c. vuç açmak , 
kimiıi da küfürler Hvurmak su· 
retiyle halkı rahıtsıı etmekte 
ve ıü!ünç kıyafetlerle ıokaklar· 
da ınmektedirl~r . Allkıdarla· 
rın bunlın bir hastahaneye gön
dermesi ve yahut bunların ha· 
rekttleıiyle yakmdan al,kadar 
bulunm111 li 11md11 . 

Askeri lisele 
talebe alınıy 

tu 
Kuleli, Maltf'pe, Burs• Aoı 

keri lis~lerinin her üç SJ,/Jr 

1 mart 1941 de başlıyacık 

yeni ders dcvrt-si için t.tl~ 
lisel( rinden nakil suretiyle ~i 
be alınacaktır. •rı• 

Alınacak tal~benin Tür~ 
kından olması, sıhhi muıyrJ 
satlam çıkmaaı ve istekli •' 
ihtiyaçtan fazlı oldutu tıkcl 
yıpılacak seçme sınıvmdı 

zanması ve kendi okullıd 
bu ımc aldıklars ilk k8' 
notlırımn derecesi iti ~ 
şut koıutmaktadır. 

Bir sene tahsili terkedJ'l 

her ne sebeble o'ursa olıuo C 
şıoı büyütmüı olanlar, yJa 
boyları ve atırltkları askeri~· 
ltr talimatında y11ıh h•' 
uyıun olmıyanl1r kıbul oluı'a 
yıcıktardır. a 

Bu ıartiarı haiz olanlır 
lunduklırı yerlerin askerlik~ 
belcririe bıtavurank, kayıt 
kabul için lüzumlu olan şı a 

ö~renebilcceklcrdir. Bu ıeıl 
hareket ederek hııu'ıyıc•~ 
kitıtlarına buıündeo itibl, 
ıcne askerlık şubeleri va11tf'4 
girmek istedık!e ı i okulları , 
derece leler dir. 

Bu mektepler• lıtanb 
rirmı:k istiyenler ftne ıyoi 
rihten itibaren dotrudın dof. 

ya Maltepe ve Kuleli 

mtkt~p•• · i raüdürlütüne dl 

caat edebilirler. 

Altın fiyatları 

fstanbul : 21 (Türkıöıil 
h"biıinden) - Ahın fıyıtl 
da dün de bir datişiklik oıJ 
mııhr. Dün de bir altının ~ 
2"J,4S lira idi. 

Zayi tezkere 
Uıfa viliycti Virınıehit 

darma bölü~ünden aidatını -
keremi zayi ettim . Yeniıinİ ~ 
catımdan eskisinin hükmü r 
tur. 12652 

Maraş viliyeti 
dmn kıze11nd•• 
hak otlu 319 d 

Is mail 

Ticaret ve sanayi 
intihap heyetinde"' 

Ticaret ve aanayi od.., 
re nıccliıinde inbilil ede' 
rızalık için intihap yapılac 
daıı müııtchibisaoileı in 24 
kinun 1941 cuma ıünü 
(14-16) arasında intihıb 
batalariyle birlikte Ticaret 
sıM ıelip reyleriylerini k 
mıları rica ve ilin olunur. 

12653 
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San Fransiskoda 

a 
Alman bayrağı-
nı ind;rdiler 

n'lmanyanın protestosu 
Vaşington : 21 (a.a) - San 

:ransiskoda Alman konsolosluğu 
•İna.!ındaki bayra~ın koparılması 

eP'disesinden dolayı Alman büyük 
dçiliti hariciye nezareti nezdinde 

of•rotestoda bulunmuştur. 
iaticiye nezareti bu hadiseden 

rsl Aolay1 Alman elçisine derin tees-
5111~tlerini beyan etmiştir. 

k o San Fransisko : 21 (a.a) - Al· 
1
,j;an konsoloshanesinden bayra~ı 
ıw aldırmak suçu ile tevkif edilen 

le tlti Amerikan bahriyelisi serbest 
ıırakılmıştır. 

Malta üstüne 
son hücumlar 

ıll•'" e· r .., ır çok talyan 
kıv . 
0,;ayyareleri düşürüldü 

Malta ı 21 (a.a) - Pazar gü 
dtİQ Malta üzerine tayyareler tara· 

e ndan kitle halinde yapılan akın· 
)ıun lsr .esnasında üç kiliseye isabetler 

yit a~ı olmuştur. 1090 tarihinde inşa 
eri Jdılcn bu kilise temamcn harap 
had~lmuştur. 

ıuıı' Malta : 21 (a.a) - Dün ak-
o ım reımcn bildirilditıne göre, 

azar günü Maltaya düşman tara
lır lndan yapılan akın e-snasında 19 
rlik f1tman tayyaresi düşürülmüştür. 

t 8unlaı ın 11 i nvcı tayyareleri 
ayı •k" · d d f" ' 

,, 121 c a ı batatyalar tarafın-
şır .~an düşürülmüştür. · 

ıek• Pazartesi &"Ünü Matlada 'iki 
ac•1'ftfa ?~va_ tehlike işareti vcrilmi~~ 
itib•ıt'· ~11 ~ncı alarmda hiç bir tayya
asıtl. gor~ lme~iştir. ikinci alarmda 

f~nferı~ bır tayya e ada üzerinde 
11 ,muş ıse de bomba atmamıştır. 

nbuıArnavutlukta E~enler 
ayoı ilerliyor 

n dol 
1 

al ( BiriQ.Q' .e.lıift"deıı aı ta11 ) 

iil 
e ııı varınd~ denize düıtörülmü.ştür. 

•ter bır tayyare de Kunion bur 
1 aarbinde Jü~üı ülmüştür. 

ti Korfo ve Gıritde Hanya kapu
ö:ıii !hına da bsmbalar ablmıpada ha
ati, ve atsyiat yoktur 

'I K 1 ik" · f ik o!' . ra ıncı Jorj ötlcden son· 
. fifı. Pı~cye fi~erek bombardıman 

· ın lılmış yerlerı ııczmiş, zarara ted· 
k etmiş ve yaralılarla tıllkadar 

1 

e 

muştur. Halk kralın etrafında te 
ahurat yapmıştır. 

ehit ~ Roman yada isyan 
~t_ı~1 ~ hareketi 
11ın .. ıl, 

mu , s· . . -L·f transı ...... ed~n artan ) 

~imi ajansına Bükrcıten verilen 

md'~l' habere ıröre, Romanya dahili
dofFı nazırı ıeneral Pctroviçetski is

ıil a etmiştir. Bükrcş mevki komu· 
• dfıu iCneral Toncskonun dahiliye 

rı o ,tlarctine g-ctirileceti söylenmek
adefJ1dir. 

~ .~ilkreş : 21 (a.a) - Romanya 
OdaJI fıılıye. nczare!inden: 1 M-19 Ki· 
cdef1 lnusanı gcccsı bir Alman)ubayı 
rıtac•"bancı milliyette bir adam tara-
24 1~~an tabanca kurşunu ile öldü-

. " ;tmüştür. Katil kaçmağa teşebbüs 
mu .Mıl· d b ff'hL ışse e yakalanmıstır. Aiman 
~a /bayı aldı~ı yaraların tesiriyle 
!&ret ~rhal ölmüştür. Hükumet i'ayet 
ni kı.t ıiddetli ied~irler almışbr. Suikas
ıur. n ı;.cbeplcri tahkik edilmektedir. 
iS3 

Sovyet- İngiliz 
münasebetleri 

L•ndra : 21 ( A. A. ) - Sov• 
yat · lngiliz ıııllRa sebatının iılal:n 
için tedbir alınıp almmadığı sU· 

aline lıariciyc mUste~al'ı : Geçen 
sene 15 Haziran ve 21 Tc,rini
evvel tarihlerinde lngiliz hulıd\· 
metl bir Sovyet · intiliz paktının 
akdi için tekliflerde bulunmu~tur. 
Daha s~niş bir .. iyaı., anla1ma 
için 22 Teşrinievv< l tarihinde de 
teklifler yapılmı~hr . Sovyc:tlp· 
hulııO.meti bu muhtelif teklifleri 
ncticı:...iz bır:ıkoııftır . Şimdik• hal· 
de tı.-şe bbtıı artık Sovyı:l bukt.· 
ıııetine aittir . ,, cevabını vermi~

tir . 

i ı a ö 
Cebelbereket icra 

Memu~luğundan : 
Gayri menkullerln 1191k 

arttu~"l• nam 
No: 941 -60 

Oımıniye Rizaiya mahalle· 
sinde Haziran 338 tarih ve 14 
11yılı fevkani üç oda bir salon 
bir ahuru müştemil bir bap ha-· 
nenin bir borçtan dılayı ipotek 
bulunmuş olduğundan arttır an · 
ile paraya çevrilmrsioe karar ve 
rilmi,tir; 2000 lira kıymeti mu· 
kaddere ile Cebeltbercket icra 
dairesinde 14/ıubat/94 l cuma 
günü saat 9 dan 12 ye kadar 
arttırması ys:pılacakı ır: 

1 - Yukarıda evsah ya:ıılı 
işbu gayri menkulün açık a'rttır 
ma Şartnamesi tarihi ilandan ifr 

" Bulgaristana 
dokunmasınlar,, , barrn her gün 941160 numara 

Bulg3rİstanda 

beyannameler dağıldı 
Beland : 21 ( A. A. ) -

" Bulııristana dokunmasınlar ,. 
bışhiı altında Bulgar siyasi 
partileri tarafmdan neşredilen 

beyanname Yugoslavyada bü)"iik 
bir alika uyandırmıştır . Yuros-
lav gaıetelcri bu bcvanrıamcye 
ilk sahifelerinde yer vermişler 

dir. Yugoslav yarı ıesmi mah 
fille ti beyannamede kullanılan 

kat'i ifade ve sulh siyaseti takib 
edilmesi h;,kkında yapılan ısrarı 
tuvib etmektedirler. 

Habeş imparatorunun 
dünkü kabü\leri 
Harlum: 21 (a a) -Raakas· 

11 ailesi efradile berabtr Hartu· 
ma gelmittir. , 

imparator Hartum civarında· 
ki sarayında buıün Sudan valiıi 

ile askeri ve sivil erkanı kabul 
etmittir. Kasalanın lngilizler ta· 
rafından zabtı bütün Sudanda 

büyük sevinç doğurmuştur. Bu 
fÜ lngHiz idaresi Kassalaya yer-
leşmiş bulunwaktadır. 

Çörçil Malta valisini 
tebrik etti 

Londra : 21 (a a) Çör çil 
Malta v Jiaine bir mesai a-öndc· 
~erek, Malta garnizonu ile Mal· 
tahların donanaıenın ve bilhasse 
lnıiliz hava kuvvotlerinin de yar 
dımı ile İtalyan ve Alman bü· 
~umlannı kartı a-lSsterditi ıid 
detli ve munffakiyl'tli müdafa· 
adan dolayı harp kabinesi namı· 
na val"yi hararetle tebrik elmiı-
tir. 

-
BORSA 

Pamuk - Hububat 
KiLO FIATJ 

CiNSi En az En çok 
K. s. K. s 

"kou = ıı.75 
Ma. parlagı 47,20 50 
\fa. lemi1i 48,50 
Kapı malı 

Y. Pnmulu 40·-

Klevland 1 60 60,50 
Sutııam 27,50 

-K.bugday- 5 
-duğday To. 

\~5 " 
yerli 

Arpa 5,00 - ,675 
Yulaf ,25 

21 ! 1 I 19-41 
Kambiyo ve para 

- I~ Raokasındaıı ahnmıştıı_. _ 
l.iret 

ı---
Rayişmark --Frank (Fransıı) 
Sterlin (ingiliz) 5 21 
Dolar (Amerika) 132 20 
Frank (isviçre) ~ 

ile dai1'mizin mueyycn olan 
yerinde her kesin görebilmcıiiç· n 
açıktır. 

2 - Artırmaya iıtirik için 
yukarda yazılı kJıfmelin •t. 1,S 
nisbetinde pey akç1111 iJe veya 
milli bir Bankanın temine t mcktu 
bu tevdi edilecektir. 

3 - ipotek sahibi alacak
lılarla diter alikıduların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu 
su sile faiz ve masrafa dair olıo 
iddialarını işbu ilin tarihinden 
itibaren onbe, gün içinde evrakı 
müsbitelcrile birlikte memuriye 
timizc bildirmeleri icap eder. 
Akıi halde hakları tapu ıi~il · 
Jiyle ubit olmadıkçı Htlf bo· 
delihin payhı,m11ından · h.-ri9 
kalırlar. · 

4 - Göiterilen aünde . ar 
tırmaya ittirik edenler arbrmİı 
fartnameıini okumuf ·ve ı'üz~mlu 
malumat 'al mı, ve· bunlırı tamı· 
men kabul etmiı ıd ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edjlen zamanda 
gayrimenkul üç ·defa bığırıl· 
chktan sonra en çök artırana 
ihale edilir. Ancak artuma be· 
deli muhammen kıymetin yüzde 
yctmi~ be1ini bulmH veya sahş 
iıtiyenin alıcaRına rücha~ı olın 
diter ılıcıklılar bulunp ta 
bedel bunlaran o i•yrimenkul 
ile temin odilmif olacaklarının 
mcamuundan faılayı ı;tkmaısa 
en çok ırtı~anın tHbhO~ü baki 
kalmak üzere artırma on 
atin daha temdit&. onuncu pnü 
yani 2.t-Şubat-941 PaıartcJİ . 
ayni •aattı yapılacaktır. Şu ka 
dar arttırma bedeli iıteyenio •· 
lacatına rüçhani olan diter ıla
caklarm :mucmuundan fazla ol 

. mak ve bundan baıka parayı ' 
çevirme ve paylaıtırmı masraf· 
larını tecavüz eder; ve böyle bir 
fazla alıcı çıkmazsa gayri men
kulün kendisine ihale olunın kim 
se dt'rhıl veya verilen müddet 
içinde parayı vermcıse ihale kı· 
raı ı feıholunarak kendisinden ev· 
vel en yükatk teklifte bulunan 
kimseye arzıetmiı olduiu bedelle 
raz& olursa ona razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on pn 
müddetle artırmayı çıkarılıp 

en çok artırana ih.10 edilir: iki 
ihale arasındaki · fark "ve g~çen 
günler için yüzde 5 ien hesap 

oltınaclk faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
alımı; • 

Yukandı ıöıtcriJen 1429·41 
a-~nü.ıde lera dairııinde' artırma 
aman icra Jl.lınınti ilin olıinÜr, 

12651 

22-1- 941 Çarşamba 

8.00 Program, saat ayarı 

8.03 AJANS haberleri 
8.18 Müzik : Hafif program 
8.45/ 
9.00 Ev kadmı - Yemek 

12.30 Program, Saat ayarı 

12.33 Müzik : Türküler 
12.50 'AJANS haberleri 

13.05 Müzik : Şarkılar. 

13.201 
14.00 Müzik : Radyo orke~tı ası 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik : Cızband 
18.30 Konuşma (Dış politika) 

18.-15 Çocuk saati 
19.15 Müzik : Çocuklar için 

19.30 Saat ayarı, AJANS 
19.45 Müıik : Fasıl heyeti 
20.15 RADYO GAZETESİ 
20.45 Müıik : Saz 

21.10 Konuşma 

21.25 Müzik : Koşmalar 
21.45 Müzik : Riyaseticumhur b. 

22.30 Saat ayan, AJANS 

22.45 Müzik : Cazband 

23.25/ 
23.30 Yarınki Proiram ve Ka· 

pamş 

BU AKŞAM 

Nöbetçi Eczane 

-

Tahsin Eczanesi 
Yeni Otel Y•nında 

• 

Sayfa 3 

ASRİ SİNEMA 
d a 

SUVARE BU AKŞAM MATlNE 

8.30 2.30 
Binbir macera, binbir sergüzeşt, 

binbir heyecan kasırgası! 
Küçüktenberi binbir macerasını okudu~umuz 

.ŞERLOK HOLMES 
' 

iN BAŞTANBAŞA HEYECANLA DOLU 

111 KRALIN HAZiNESi 111 
iLAVETEN: 

iKi KAHKAHA 

STAN LOREL KRALI 
OLIYER HARDI 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

- ÇİFTE AVCILAR 

1 

1 

Bugün gündüz matinede son defa olarak 

Tarakanova - Çifte Avcılar 

Pek Yakında 

CLAUDETTE COLBERT - OARY COOPER 

SEKİZİNCİ 1 

---- ------- ------------

Vurddaş !. 
Mürettip alacağız 

Hava kurumuna aza ol 
Matbaamızın gazete kısmın

da çalışmak üzerebir mürettibe 

ihtiyaç vardır. ldarehanemizc 

müracaatları. 

y 1 L D 

ı ı Zarif Ev 
Mutedil 

1 z MöbleEvil 
ve Atelyesi 

Abidinpaşa cadde
sinde Vakıflar 
apartmanı altında 

• 
YILDIZ'I 

Ziyaret Ediniz 

Eşyaları 

Fiyatlar 
Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 

sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YILDIZ Atelyesinde 
Kııa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

Taşradan Sipariş Kabul Edilir 
AfJl\ES : Adana Abidinpaşa Caddesi VakıfJar Apartmanı Altında "YILDlZ,, Moble Evi 

12546 



adyo 
çok ko 

Asıl mesele sat la 
rın servisini temin 

Hududlardaki 
Arslanları 
Düşünelim! 

Henışeri f 

fi-( ar ve }'atmur altında, fır-

tına içinde hayallarıııı her 
arı fedaya hazır hir halde, mu
kaddes yuı t hududlarını brkli
yen knhramnnları bir an hatırı· 
mızdnn çıkarrnıımak mecburiye· 
tinde} iz. 

C >nlnr, miişlc!rek malın, müş
ten~k şerefin hekçili~ini yapı

yorlar. işlerini, güçlerini, ailelerini 
rahatlannı nrkttda bırakarak va
zife başına koşmuşlardır. 

Radyo alırken, size en iyi radyoyu satıyorum 
diyen kimseden değil, size en iyi servisi 
temin ediyorum diyen müessesed n alınız. 

Bilim dt! onlara karşı borç
Iıı ofduA"umıı1. vazife vardır: 

Eliınizden gelditi kadar 
onların vazifesini kolaylaşhrmak. 
Hedive edeceğiniz bir yün el
diven, bir yün kazak, bir yün 
çorap, bir pamuklu gömlekle 
onları sevindirebiliriz. 

En iyi radyo il 
servisi beraber b 

•• muessese şu 

n 
aca 

u 

Muharrem Hilmi REM 

• 
yı 

z 

.. 

Adana her zaman olduğu 
gibi bu işte de hamiyet ve fe
clııkiirlık ynrışına çıkmıthr. Buna 
kntılma!.da vatan müdafaasına 
da iştirak cdiyonız demektir. 

Hu işle uğraş:ın Kı:ıılay'ın 
sana uzattığı müşfik ve şifakar 

elini boş döndürme 1 

Yurddaş! .. 
Abidinpa~a Caddesi No : 112 Telgraf : Remo - Adana - Telefon: 11 O Kızılaya üye ol 

- - - -- - ... .. . - - "".:. . -- . -_.ı_ .. - - - - 1 

............. ııiıııiııl ________ __ 

••••••••••••••••••••••••••• ................. • 1 • • 
•• 

TUR 
GAZ 

•• •• ozu 
Si 

1 
Türksözü Gaz t • Okuyucularına, dünyanın her tarafında 

esı : vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

• 

• 1 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ür ksÖ zÜ Matbaası. : rita, Bilumum Matbaa İşlerini Türkiyede 
~~~~~===:=:==:=:=::=:==:=:=: mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder. 

• 1 
1 Cü01t IKusmo a 

a 

1 .Sağlam, Temiz, Za ıf 
• Mücellithanesinde 
1 ...................... .. 

ilt ( Türksözü) 
Yapılır. 

Devlet Demiryolları 6. ncı lş1et- 1 

me Satınalma komisyonundan : 
Muhammen bedeli 2100 lira olan 300 ton kuru meşe odunu 

31-1 - 941 cuma iÜnÜ saat 11 de açık eksiltme sureti!~ Adan • 
da idare binasında satınalınacaktar. 

Bu iıı girmek istiyenlctin 157.50 liralık muvakkat teminnt ıık· 

çalara ile kanunun tayin eltili vesikaları hamilen komis} on reiali · 
tine müracaatları lazımdır. 

Bu işe ıit ııutnamelt1 Komisyona müracaatla bedefsiz ol r:ak 
ıörülür. 12642 15-19 25-30 

• kr m Baltacı 
Hastalarını her gün 

Mustafa Rifat Eczahanesi üstündeki 

Muayenehanesinde kabul eder 

1 • • • 

• : • 
1 • • • • • • : • 1 • • 1 
1 • • 

Her Eczahanede bulunur. M 

T. İŞ BAN- AS 
Küçük 'l'asarruf l-lesapları 

1 9 4 1 
İkraıniye Planı 

1\ 1~ Ş 1 L> tt: L E I{ : 

4 ŞıılıAt, 2 M:ly•l'I, 1 ı\ğusto~, J İldııcit. ~riıı 

tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adt't 2000 Liralık ~.oon l.ir:\ 

:-ı 
" 

10011 it 3 . oııO 

~ .. 7511 ,, l.500 ,, 
4 ., rıoıı il 

~.oou ,, 
8 •• 25ıl .. ,!.000 ,, 

S5 .. 100 .. ;J.flOO .. 
80 fi i>O il ·l.11011 il 

soo .. 20 ,, li.000 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktir 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz . 

- TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 

1 

Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şul>c ve aj~ns adedi : 265 

Zirai ve ticaıi her nevi l>anka muamddt:ri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziıaal Buııknsınd3 kumbarnlı ve ıhbr.rsız tasarruf hesııpl• 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki pllma göre ikramiye dağıtılacaktır· 

4 Adrt 1000 Liralık 4000 Lira 

4 .. soo .. :ıooo .. 
4 .. 250 •. 1000 " 

40 .. t 00 .. 4000 .. 

100 .. 50 .. suoo .. 
120 .. 40 .. 4800 " 
160 .. 20 .. 3200 .. 

DiKKAT : Hr:.soplarındaki paralar bir sl'nc içinde 
rıdan aşılı düşmiytnlere ikramiye çıktı~ı takdirdi' 
20 fazlasilc verilecektir . 

Kuralar senede 4 dcf a, 1 Eyylul, 1 Birinckanun, 1 

v~ l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

-------------------------------------------------------------------------~ 
TÜRK.SÖ Abone ve 1 1 a n 

Şartları 
SencliQ'i 1200 Kr. 
Altı aylıtı 600 ,. 
Üç aylı~ 300 ., 

Aylık ta abone edilir. -ilanlar için idareye 
mUracaat etmelldlr. 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL au~ 

Umumi Neşriyat Müdii,a 
MACiD G0ÇL0 

Basıldığı yer : TÜRKSÖZÜ 

y 


