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L TARİHi. Milli GOHURIMİZ 

18 MART VE 
--ÇANAKKALE ,

1 

SOVYET HARiCiYE 
KOMiSERi 1 ÜRK 

ELÇiSiYLE GÖRÜŞTÜ 

Moskova: t 8 <•· a.) -
O. F. 1. bildiriyor; TUr· 
kiye bUyUk elçlal All 
Haydar Aktay t:larlclye 
komls r mu vlnl Ylçln . 
ki taraf1ndan kabul dll
mlştlr. 

On sekiz Mart, sayılı Milli, 
tarihi günlerimizden biridir. Yıl
larca evvel. Çanakkale muharebe· 
si günlerinde, maddi üstünlükün 
manevi üstünlük karşısında yere 
yıkıldıkını 18 Martta görmüştük. 
o:gün küçük bir mayin gemimi_z 
bugünkü zaferimize büyük bır 
yardım eseri göstermiıti. Ve o 
gün düşman donanmaları Çanak· 
kaleden .. geri dönmeğe mecbur 
kalmışlardı. 18 Mart denilebilirki, 
Türk 7.aferiııin temel taşlarından 
birisidir. 

~------------------------------------------------~ 

Türk Milleti bu kahramanlık 
~ahifelerini d:ıima hatırlamakta ve 
bundan daha Büyük Kahramanlık 
eserleri göstermek kudretini. her· 
%aman kendinde görmektedır. ------••••••••••••• 

Milli ŞEf İN KABULO 
Köylü Kızlarımız pancar hasadında 

Ankara ; 18 ( Türk sözü muha
birinden ) - Reisicumhur, ismet 
lnönü buğün saat 16 da çakayada 
Macar elçisi Mariassy'yi Kabul bu 
yurmuşlardır. Mülakatta ~Numan 
Menemenci oğlu'da,hazır bulunmu$· 

Memleketimizde 
seker sanayi'i 

Yatısı ikinci nyfadn 

ıur. 

••••••••••••• 
JURNAL dö JENEV'E GORE 

11KARA VE BELGRAOlDA 
SİYASI SAVAŞ VARMIŞ 

. 
INGIL TERE -,vuGOS-

LA VY AYA BIRJHT AR
DA BULUNMUŞ 

Hltler lnönU'nUn tava•· 
sulunu rica etml• 

Crnevrc 18 (ı .ı .) - Jurnal 
dö Jenev t gıııetesi "Ankarıı ; e 
Belgratda siyasi muharebe., başı· 
Q'ı altında diyor ki: Bu kış sonl~
nnda siyasi muharebe çok çelin 
olmaktadır. Her iki ~rafta söte 
veya icabında tehditle ilkbaharın 
ve yazın askeri hareketleri için 
yeni steralcjik üsler elde elmeğe 
çalışıyor. Mihver sağında Yugos· 
lavyalı, cebhede Yunan Makedon 
yasını ve Türkiyeyi elde etmcğe 
ve solunda Rusyayı vurmağa. m~
vaff ak olacak mıdır? Mihverın sı· 
Ya~i gayretleri Atinadan ziyade 
Ankara ve Belgradda tekasüf et· 
rnektedir. Londra Belgradı Hitlere 
tedricen kanmakla muaheze cdi· 
Yor. lngiliz diplomasisi Yugoslav 
C:evlet adamlanna ihtarda bulun
muşlardır. Ankarada da buna ben 
ter çok şiddetli bir mücadele ol 
maktadır. 

lngiltcre ve Türkiyenin men· 
f aatıeri tesanüt halindedir. Ve f n
itliıler Türkiyeye daha yakındır. 
Türkiyenin stcretııjik vaıiyeti Yu· 
a-oslavyadan daha mühimdir. Fa· 
kıt Sovyetlerin mihverle işbirliti 

(Geriıi üçüncü ıayf asa ) -

Afrikada 
hareketler 

OnUç koldan- ltalyan lm
p•ratorluOunun kalbine doO

ru hücum edilmekte 
Kahire: 18 (o. a.) - lngili7. 

hava kuvvetleri umumi _ karıırgfi· 
hının tebliği: 

Tarabulu ta: Ka telberilo- ile 
nakiııada yangınlar r çiknrılmış 
vr- baı.ı:düşman:ta)Yan~leri tah
rip edilmiştir. 

E.ritrede: Keren ve civarıncia
ki ciüşman mevıilerine f çok şid· 
detli taaruılar ) apılmıştır. Bazı 
mıntaknlar mitralyö1. ate~ine tu
tulmuştur. Düşman tayyareleri 
malta üzerine bir alon yapmışler-
sada hasar olmamıştır. Bütün bu 
h rekattan bir bombardıman Ta\· 
yaremiz ü üne ıiöıım miştir. 

Kahire: 18 (n. n.) Ortaşark 

İngiliz hava kuvvetleri umumi ka
rargahının teblığiı lngiliz'\bom: 
barduman ve avcu tay yıırelerı 
dün IJerberanın zabtında faal iş
birliği yapmışhırdır. Bütün güıı 
ve gece clü~ınan hava mey
danları nğır bombardımanlara ta
bi tutulmuştur .-dirednna ıt~yynrc 
meydanına yapılan akın bılhas a 
şiddetli olmuştur. Hava kuvvetle
ri ervi ine oağlı ıırhlı otomo
billerde Berberanın zaptı~a iştir~k 
etmişlerdir. Ta.,>yarelerımıı. hıç 
zayiata utrnmamışlardır. 

Kahire: 18 (a. a.) - Beyanat 
ta bulunmaya meıun bir)at şuıı
lan söylemiştir. 

Berbt>ranın ıabtı ile adi aba-
baya karşı başka b.i~ tehdid inki: 
şaf etmektedir. lngılı1 kuvvetlen 
şimdi 13 cepheden hal.> an impa
ratorlu~unun kalbine doğru ilerli
yorlar. Berberanın i tircladı iaşe 
me elesini pek ziyade kolnylaştı-

racaldır . 
Lonclra 18: (a. a .) - İngiliz 

Ceyhan iniyor 
Ceyhan • 18 (TUrk•llzU Muhabirinden)- Ceyhan neh-

• b Un iki metre kadar dUf· 
rı lnmeae ba•l•mıfllr. su•ar ug it Bey Buca§ı köylUle· -
rnu,tur. Son ta,ma yUzUnden Ham ti • 
nın yaptırdılı topr•k aeddln bir kı•mı yıkılmıf r. 

Arnavudlukta 
son harekat 
İngiliz hava 
filoları Tirana 
hücum etti 

Atina : 18 ( a. a. ) - Yuna
nistanclaki!lngiliz hava· ~kuvvetleri 
Tirana tanare meydanı iıc:di
ger bazı a kcri hedefler çok 
muvarfaki) etli bir hücum yaptı . 
Hedeflertfü erine: on:tonclan:r a1 la 
bomba ntılmıştır. Yerde bir çok 
düşmnn ta) ynre i tnhrib edilmiş
tir. Avlorı) a tan nre: meydanına 
da şiddetli bir hücum .} apılmıı 
ve düşmanın ağır Z.8) ietı müıa· 

hede edilmiştir. 
Atina : 18 ( a. a. )- Devri.} e 

ve: topçu faali) eti _kaydedllmi~tir. 

somali inin - merkeıri olan Berbe
ranın allı :ay İtalyan işgalinden 
onra zaptı lngiliı mnthuatıncla 
şevk-ve heyecen:u) andırdı. Mat
buat o zaman verilen t11hliye ka
rarındaki kı) n eti ve ~imdi bir 
çok cephelerden ilerliyen İngiliz 
taaru1unun ehemmiyetini bilhassa 
ka) detmektedir. 

ltnlyanların İngiliz omali ini 
işgal ettikleri zaman İngiliz cihan 
L:udretıne:bir:ölüm darbesi indir
miş olmakla-sevindikleri- ve Hit
leriıı:tantannİı bir :rnre.tt; Mu oli
niyi:tebrik ettiği hatırlatılmal.:t ıt 
dır. Fa'l.:at butüıı ltal.> arı impara
torlu~u ) ıkılmııktıdır. 

Fırtına Mersin limanında 
büyük tahribat yaptı 

Altı mavana , iki şat , 
ve bir motör 

bir romörkör 
battı 

MERSiN LlMAN ŞiRKETiNiN ZARARl 30,000 LiRA OLDU 

Mersin: 18 ( Türk•özü muhabi.inden )
Mer in limanında evvelki gün ba,layan 
fırtına gittikçe fiddetini artırmı, , liman 
firketinin demirli bulunan biliımum cer ve 
nakil vasıtalarının demirlerini taramağa 
baflamıf, limanda bulunan Refah vapuru 
açıklara aplmı,tır . Bu fırhnada iki fat , 

altı mavana, bir romorkör, bir motör bat
mıftır. Nüfusça zayiat yoktur. Batan nakil 
ve cer vasıtaları kurtulamadığı takdirde 
Liman ıirketinin zararı otuz bin lira tah· 
min edilmektedir. Kurtulduğu takdirde za
rarın 10 bin liraya düfeceği tahmin edil
mektediı. 

PARTİ KURUPUHDA 
Kızılay merkezinde 
aul lstlmal meselası 

Ankara: 18 (Türksfüü muha
birinden) - Parti iUrupu bu gün 
toplandı. Konya mebusu Dr. Üs· 
man Şevki Uludafı' tarafıııdon ve-: 
rilip·kmlay. merkez vezne inde 
çıkarılan . ui istimal mesele i lw-! 
nuşuldu. Sıhhat vekilimi1. Atalaş , 
29,000 liralık ihli a uçları olan 
vezne katibi: ami ve muha ebe 
katiplerinden: ~şem edinin tevkif 
edildiklerini, ve Kızıla) merkezin
ce tedbiri r. aldığını iınh etmiş

ler, bu iıah tav ib olunmuştur. 

lNGlLIZ BOMBARDıMAN TAY
YAREI.ERi BiR TOPLU UÇUŞTA 

Emniyet neınreti tebliği: 16-
17 Mart get'e i düşınnn tıı}yare
leri iiçüncü dcf a olarak l.arisayı 
bombardıınıın ('tmi~lerdir. SeUhıik 
civanrıa' ve Epir bölgelerine ntı-

(Geriııi üçüncü ı;ayfnda) 

KüÇüK SANAT 
KOPERA TiFLERi 

Kooperatifler çoğahyor 
İ tanbul: 18 (Türksöıü muha· 

birinden) - Küçük sanat ve ti
caret erbabı esnaf arn ındn koo
peratifleşme hareketinin gittikçe 
şümul ve ehemmiyet kesbcttiği gö-
rülmektedir. Halen mevcut ma
rango7.lar, ·dokumacılar ve ayak
kabıcılar kooperatifinden sonra 
madeni eşya nnatkarları ara-

:sındada bir kooperatif kurmuşlar
dır. Bu kooperatifin tescil mua-
melesi ikmal olunmuş, faaliyete 
geçm ı bir ,gün me el · haline 
gelmıştır. 

El mtıkin~lerıvle münf rid hal
de VC) n kiiçük atol.> eler: h liııde 
iş .} apnn trıkotajcılnr dn araların
da bir kooperatif kurmak tc,.eb
bü ünü._kuvvcden" fıile çıkarmış
lardır. Trıkotojcılnr kooperatifi 
bugünlerde tescil~ muamelesi için 
müracantte bulunncnklır. 

Başka .} eni bir kooperntifın 
dnha lemelleı i: atılmnklnclır. Bu 
koopernlif. çorapçılar kQopcrati-
fidir. Gene münferin 1 hnlde t•l 
ınakineleri:veyaiküçük• atölyeleri 
onların'' kurınııkta olcluklorı bu ) e-
n~ kooöerotife de şimdiye.' kadar 
.} u1lerce ortak kaydolunmuşlur. 

Kooperatiflerin halk bnnka ı 
ve halk sandıkları tar nf ındnıı hi
mn) e edilip geniş mik) asta kre
di açılmn ı küçük sanat ve tıca
ret erbabının kurdukları koopera-
tifleri çok takvi) c ctmcktcdiı. 

Belgradda lnglllz •içi 1 
Baf vekll ile görUştU 

Belgıacl: 18 (u. a.) - 0. N. R. 
bildiıİ\or; lııgili1. <'lçisi Caıııhdl 

I 
Başvekil Tavelkovitch ile u1uıı 
bir göıüşmeılc..• bulundu. 

Alman -Yunan 
münasebetleri 

Polltlk mUnasebihın kesll· 
mek Uzre olduOu ,aylıııları 

Berlin : 18 ( A. A. ) - Bir 
gaıete muhabiri bildiriyor~ Alman 
Yunan münasebetı nazık bıf saf
haya gırdı. Alınan mahffllcri Yu. 
nnnislana lngiliz kıtaatı ıhrnç edıl· 
diki hakkındaki haberltıri dokru· 
dan doğruya veya dol yısiyle yap
makta ve bu suretle Alman ınü
dahnlesi ihtimalini müınlea ve der
piş elmekıedir . 

Resmi bir kaynnktnn Aıinn ile 
Berlin arasındaki münnsebetleı in 
arlık normal telakki edilemiyecc· 
~i ihsas edilmektedir. Atinadnki 
Alman elçisinin sarih talimat al 
dığı söyleniyor. Berlindeki Yu. an 
elçisi henüz. ayrılmamıştır. 

AlMANlARIN fRANSIZ 
SANAYiiNE SiPARİ~lERi 

Paris : 17 (A. A.} - O i 
Fransız islih alat dpiresi umumi ki
tibi matbuata beyanatta bulunarak 
ham maddelerin Almanya ve Fraııs~ 
arasında taksimi meselesi müzıı
kerelerinin Pnriste tekrnr başlıya · 
ğını ve Almanyanın Fransız en· 
ı..lüstrisinc siparişler verdi~inı ve 

1 
yakında dokuma sanayii !ıakkın· 
da da bir karaı nlınaca~nı söyle
miştir. 

---1 Ankara Radyo Gazetesi 1--
Slyeat d•dlkodular 

Beynelmilel si •aı;i faaliyette 
iüldinet vardır."Fakat hu tiüldinet 
fırtınadan .evvcİki ·sükünrlur. 

Bulgar radynsuna göre, Yunan 
elçisi Berlinde,~lngiliz:askcrlerin in 
Yunnnistana:çıkmadı~ı )lftkkında 
teminat vermiştir, 

Berlinclen gelen haberlere iÖ
re, Almanynnın .. harekete ııcçmek 
üzere olduğu anlaşılıyor. 

Yunanletan vazletyl 

Yunani tanda kuvvei manevi
ye ga) et )'lil.:sektir. Bunun yega
ne amili ~:Arna\ utluktaki barb. 
muvaff akıyetlerdir. 

Yunanistımın ltalyayıt karşı ga
libiyeti",Yuııo~lavyada:biiyiik bir 
tesir uyandırrnışlır. Yu~mlavva 

Yunani~lanı şimdi bir iirııek olarak 

görmektedir. 

Ruzveltln Nutku 

Amerika cumhur rei inin söy
ledi~i nutukta Yugoslav) a üıe.rin· 
el~ çok müessir olrııu~tur. 

Kem bu nutuk mihver nıcm

leketlcriıı le de büyük akislt>r u-
•andırınışlır . Netckinı mihver 
matbuatı Ruzvelte bü) ük ölçüde 
hücumlar ) npmaklndır. 

Mat•uokanm seyahati 

Haber verildiğine göre Japon 
hariciye nazırı Sov)t•t hudullnnn
dan geçmi~tir. Malsuoka bugün
lerde Mo kovn) a gelecek w bil
ahare Berline, oradan do Roma.} n 
geçecektir. 

Arnavutlukta vaziyet 

Arııavudlukta ayın en beşin-

den beri arlık Jtalj nn hıarruzları 
durmuşlur.Jtal anlar: on kuvvet
lerini nrfotınclledirler. - : ltal) an 
kuvvetleri: hemen her ccbhede 
hıtgin blr.ihaldedirler. Büyük bir 
halyanJkuvveti muha ara:tchlikc· 
sinede maruz.dur. 

Çorçllln~beyenatl 

Londrnda yeni Amcrikıı ~ se
firi şerefine verilen ziyafette Çör
çil bir nutuk Ö.} lemi~. lngiliı. tay
) arcleriı.ın üç Almnıı denizaltı 
gemi ini batırdıklarını müjdelemi~
tir. 

Amerlkada ın,aat 

Amerikada gemi in~nat f aalı
' eli nzaıııi halde çıkmı~tır. Bütün 
~~ ~emiler l lngiltcreyc,. yardım 
ıçın ın~a olunmaktadır, 



- Sayfa 2 

SIHHI BAHiSLER: 

~O CU K LA R O A 

UYKUSUZlUK 
Ya%an: Dr. Ekrem Baltacı 

U
yku her yaşta olduğu gibil bil
hassa çocuklarda mühim haya
ti bir mesdedir. Uyku yarı 

gıda demektir. Bununla ancak 
vücut sıhhi istirahatini 

1
ve muva

zenesini temin edebilir. 
Sıhhati yerinde ve muvafık bir 

terbiye metodu dahilinde yetişti

rilen veya yetiştirilmek istenen 
bir çocuk devamlı bir şekilde bol 
uyur. Gözleri çok defa JCapalı ka
lır. Zaten bu y~lardaki çocukla
rın meme emmek, uyku uyumak 
ve tabii ihtiyaçlarım defetmekten 
başka hayatt· vazifeleri yok gibi
dir. Hele henüz doğmuş çocuklar 
meme saatleri haricinde daima 
vaktini uyumakla geçirir. 2 - 3 
hafta:sonra çocuk uyandığı za
man gözlerini açar ve açıkta 
tutabilir. Bunlar gecelerini tama
men uyku ile geçirmeğe çok alış
kandır .[işte çocukların bu istidat
larını kuvvetlendirip sıhhi bir alış
kanlığa bağlamak ana veibabanın 
vazifesidir. 

Çocuk altıncı · aya kadar hiç 
uyumadan bir saat dur'lbiliyor. 
ve:bu hal ile yaşına kadar her 
memeden sonra çocuk uyumalıdır. 
Üç yaşına kadar:2 - 3 saat gün
düz ve!lO -_12 saat gece: uyuma
lıdır . Uyuma devrelerinde çocuk
lar öğleden sonra uyurlar ve ak
şam yemeğinden 2 - 2,5 saat son
ra on saat kadar uyumalıdırlar. 

Sıhhati yerinde bir çocuk alış
tığı sıhhi adetlere çabuk uyarak 
neşesi yerinde, kilosu yaşına:'gö
re:artarak; iştihası da muntazam 
olur; yani çocuğun meme veya 
mama saatleri ve ona a-öre de 
ihtiyacına ait zamanları ve uyku
su muntazaman idare edilirse ve 
alıştırılırsa çocuğun hiç bir zaman 
gayri tabii hal göstermesine im
kan yoktur. 

Uykusuzluk veya uykuya dal
ma bozulduğu ancak yanlış ter
biye edilen çocuklarda görülür. 
Hakikaten dikkat edilirse çocuk
lar her hangi bir uyuma şartına 

alıştığı için, her defasında o şar

tın bulunmaiını ister ve bekler ve 
onsuz uyumazlar. Mesela; odasın
da lambasız kalmak . istemez, en 
sevdiği ve:daima onunla uyuduğu 
kimseyi tamamen yanında ve hat
ta yatağının yanında veya başın

da görmeden uyumak istemez. 
Ve yahut onun elini tutarak şar
kı, hikaye, ninni söylemesini bek
ler ve daha ileri giderek onunla 
.) atmasını bekler, bunun neticesi
dir ki bazı analar erkenden ya
tağa girip uyumak mecburiyetinde 
kalırlar; sonra bazı ruhi temayül
ler dolayısiyle burnuyla, duda
ğıyla, kaşiyle ve kulağıyla oyna
mak gibi ritmik hareketler yapa
rak uyamak isterler ve hatta da
ha ileri giden bu gibi ruhi tema
yüller neticesi mesela sevdiği be
beğini, oyuncağını veya çamaşırı
nı, yastığını yatağına almadan 
uyumazlar ve yahut da çocuk 
parmağını \leya emziğini mütema
diyen emmek ister. 

işte ilk andan itibaren fena 
alışkanlığa uymuş ve tamamen bu 
iptidai hislerden zevk almış olan 
çocukların bu g:bi arzularına ma
ni olundu mü çocuklar sinirlenir
le•, uyumazlar, yemezler ve hır
çın olup zayıflarlar. 

Evvelce münteşir bir surette 
kullanılıp ta şimdi bir çok muhit
ten kaldırılmış ve bazı yerlerimiz
de beledt bir halde adet olarak 
görülen heşiklerin de bu gibi ip
tidai hallere sebep olduğu aşi · 
kirdır. 

Asabi çocuklar daima gayri 
tabii uyurlar, bunlar huysuzluk 
ederler, birdenbire uyanırlar, U}

kuda konuşurlar ve hatta bazıla · 
rında nadir de olsa zairifilmenam 
dedikleri hareketler görülür. 

Bu gibiler gece geç uyurlar ve 
yatarlar, sabahları da geç kalkar
lar, esasen asabi çocuklar sabah 
uykusunu çok Eoeverler. 

Çocuk küçükten itibaren mun
tazam saatlarda uyumaka çalış

tırmalı ve ebeveynin odaları ya-

TOıtKSôZO 

........ ----.~---· ...... --------· ' ' *MEMLEKET MESELELERi f • • ~ ..................................................................................... .. i . ·. HAB 
Me leketimiz M -

•• 
nayıı de şeker s 

Bu yıl 550,422,000 ton pancar ve 88,669,102 ton feker 
istihsal ettik. 88659 köylümüz pancardan 7,921,271 lira 
kazandı. Şeker. fabrikalarımız için mütehassis işçi yetlf · 
tlreceğlz. Ekim sahası genlfletlllyor • 

Dün Ankarada Şeker fabrika
ları umumi toplantısı yapıldı. Bu 
münasebetle memleketteki Şeker 
sanayiimize_ topluca bir göz at
mak faydasız olmaz. 

Bugün 22,000,000 Türk lirasına 

iı gören Türkiye Şeker fabrika
ları Anonim Şirketinin 17 Mart 
941 tarihli raporundan aldıgımız 
malumata göre , 940 senesinde 
50 - 52 bin hektara çıkarmak is
lediğimiz pancar zeriyatı 42145 
hektar olarak tahakkuk etmiş ve 
Kampanyalar zarfında:39403 hek
tar toprağımız mahsul taşımıştır. 

Bu sahadan 550422 ton pancar 
istihsal edilmiştir. Tohomluk için 
bırakılan 15000 ton pancar da 
buna ilave edilirse umumi pan
car istihsal yekunu 565422 ton 
olur. Pancar zeri yatımızın istatis
ti~i şudur : 

937 da 
937 de 
938 de 
939 da 
940 da 

23809 
28077 
23778 
37745 
24145 

hektar 
hektar 
hektar 
hektar 
hektar 

Burada 940 rekoltesinin sukutu 1 
natarı dikkati celbediyor . Bunun 

nmdaki kapısı açık odada yatı

rılmalıdır; asla ayni odada ve ya
nında yatırmağa alıştırmamalıdır. 

Bu hal küçüklükte alıştırılırsa ço
cuk normal uykuya muntazam 
saatlarda dalma~a başlar ; alıştı

rılmazsa büyüdükçe terbiye di
siplini haricinde dahi ba11 ruhi 
anormal temayüllere de yol açar. 

Çok defa gördüğümüı. ve 
çocuklarının da mükerreren şef

kat ve muhabbetlerinden yaptığı 

gibi çocuR-un her hangi bir şey
den huysuzlanması üzerine derhal 
kendi yatağına alınır , çocuk bir 
kere ananın yatağına bu huysuz
luğu yapınca alınacağı hissi yer
ıe,ince hemen her gece ve: hatta 
ayni saatta gibi bir zamanda o 
huysuzluğu gösterir ve annesin
den yatağına alınmak sevgisini 
bekler . 

Sonra çocuk uykularında mu
ayyen şıklar vardır ; çocuk mu
ayyen bir harekete alışır ve onu 
yapmak isterler. Bu hal yaşı bü
yüdükçe , gayri şuuri başlayan 

bu hareketin , çocuğun .fena iti
yadlara ve bazı cinsi temayül
lere alışmasını mucib olur. 

Çocuğun uykusuzluktan ziyade 
uykuya dalması mühimdir. Bunun 
bozukluğuna daha ziyade çare 
aramalıdır . Uykuya dalma bo
zukluğu iki şekilde olur : Ya da
imi bir haldedir ve yahut bir
denbire: olur . Mesela çocuk ki
minle uyumağa alışmışsa onun bir 
gece_evde bulunmaması çocukta 
birdenbire tezahür eden bir uy
kusuzluk hali gösterdiği gibi asa
bi çocuklarda laaletta} in her han
gi bir hal daimi bir şekil alır . 
Mesela bu gibi çocukl<Jrda her 
hangi sıhhi bir arıza olursa fa
raza burnu kanarsa , çocuk bun
dan korktuğu için bunda her ak-

şam o saatta bir heyecan , bir 

YAZAN 

P. P. 
1 

sebebi bir klilm pancar tarlala
rımızı sellerin istila: etmesidir. 

940 senesinde pancar zeriya
tında .kaç köylümüz çalışmıştır 
biliyor muiunuz ? Tam 88659 
kişi. Ve bu köylülerimiz pancar 
zeriyatından 7,921,271 lira gibi 
dolgun bir kazanç temin etmiş

tir. Görülüyor ki memlekette pan
car zeriyatının iş hayatında mü
him rolü vardır. 

940 Kampanyasını intizamla 
tamamlayan fabrikalarımızdan alı
nan Şeker mikdarı da:şudur: 

Alpullu fl l,807,391 ton 
Eskişehir 32,457,280 - ton 
Turhal 26,295,079 ton 
Uşak 18,109,352 ton ---Yekun 88,669,102 

Bu mikdar Şekeri elde etmek 
için işlenen pancar da ·t a m 
550,422,251 tondur . 

Bu istihsal yılı zarfında Ana
doluda istihlak edilen Şeker mik
darı ise 99,299,433 tondurki is

tihsal ettiğimiz:Şeker memleket 
ihtiyacını hemen hemen karşıla
mıştır. Bütün bu istihsalden Şe

ker fabrikalarımız 711,050 lira 
kazanmışbr . 

Gün geçtikçe genişleyen Şe
ker sarıayiiıniz çok mikdarda mü
tehassıs işçiye mühtaçtır. İşte bu 
ihtiyacı karşılamak için de Eski
şehir Şeker fabrikamızda bir Şe
ker işçı mektebi. ~açılacaktır . 

Yeni yıl pancar zeriyatımıza 
·gelince : Ekim sahasının muhak
kak surette 45,000 hektar olması 
yolunda_bir çok tedbirler alınmış 
bulunuyor . 

korku hasıl olur, çocuk ağlar ve 
uyumamağı adet edinir . Bu gi
bilerde yapılacak il!çla tıbbi yar
dımlar bile fayda vermez . Me
sela bu gibi çocuk annesini gö
rüp ağlamağa alıştığı için annesi 
bir ıki akşam o saatlarda evden 
uzaklaşınca mesele hallolur ve 
çocuk uyuma~a bll~lar . Derhal 
yeni hale alınır ve U}'Ur . 

Bir de ( yer ) veya yatak de
ğişmesi bu gibi uyku bÔzuk
lugu meyana · getirir. Bundan baş
ka ilk çocuğu kız olanların ikinci 
çucuğu erkek olursa bu birinci 
kız çocukta ruht bir tahavvül ne
ticesi uyku bozukluğu görülmek
tedir. Bir de çok sevilen bir ço
cuk ana ve babası birbirinden 
ayrılırsa , an<ısının tekrar ikinci 
evlenmesiyle çocukta muhtelif su
rette asabi huysuzluklar ve uy
kusuzluklar göstermesi de çok 
vakidir . 

Velhasıl çocuğa sevgisi ve bağ
lılıgı olan aile reislerinin çocuk 
terbiyesi hususunda edecekleri iti· 
nanın en mühim bir kısmını ço
cuk uykusuna vermeleri lazımdır. 
Küçükken nasıl alıştırılırsa öyle 

Ağaç Bayramı 
-

21 Martta bir 
Tören yapılacak 

Ağaç bayramı, Milletler a• ası 
Toprak bayramı günü olan 
21 Mart Cuma i'Unu _ olacak 
ve hava yağmurlu oldugu tak · 
dirde yine : bu program saat ve 
mevkii dahilinde olmak üzere 23 
Mart Pazar gününe bırakılacaktır. 

Bayram Köprü köyünde Tö 
renle kutlulanacak ve hazırlalıla· 

cak fıdanlar Törenden sonra -ora-
da dikilecektir. · 

Bayramdan bir gün evvel Zi
r Jat Müdürlüğü fidanlar için ıe
rekli çukurları ikmal ettirmiş ve 
pragramı, davetiyeleri Mülki ve 
Askerf dairelere gönderilmiş ola
cak lir. 

Belediye, Kutlulama proi'ram
laı ını halkın toplu bulundutu yer
lere bir gün evvel tevzi ettirecek 
ve fidanları 21 Mart Cuma ıünü 
saat (14) te Köprüköyde hazır 
bulunduracaktır. 

Ziraat Mektebi Mümkün olan 
vesait ve talebe ile bayrama işti
rak edecektir. 

Köprüköyü MümcHili bayra
ma ait hazırlıkları bir gun evvel 
bitirmiş olacaktır. 

Beden Terbiyesi Müdürlüğü 
de Güreş yapacak pehlivanları 21 
Mert Cuma günü saat (14) te Köp
rüköydc hazır bulundurac:ıktır. 

Emniyet müdürlüğü ile Vila
yet Jandarma KornutanlıA-ı icap 
eden inzibati tedbirleri müştereken 
alacaklardır. 

Bayram günü ve Merasim 

Halkevi 21 MMt Cuma günü 
saat 12 den 13,e kadar Halkevi 
Bandosunun ~ehrin esas caddele
rinden dolaştırarak fazla Halk kit
lesinin bayrama iştirakini lemin 

edecek ve saat tam (14) tı Ban
doyu Köprüköyde hazır bu!undu
racaktır. 

31 Mart Guma günü saat (14) 
te Bando çalacak ve 15,45 e ka
dar yapılacak pehlivan gürüşlerin
den sonra Halk, Memurlar, As
kerler, Mektepler, Ziraat, Maarif 
ve Fmniyet Müdürleri ile Tümen
den gonderilecek bir zat tarafın

dan yapılacak krokiye göre ken
dilerine ayrılmış olan yerleri sa
at (16) ya:kadar ._işgel etmiş bu
lunacaklardır. 

Saat tam (16) da istiklal mar
şı ile merasime başlanacaktır. 

istiklal marşından sonra iki ta
lebe ağaç!ar hakkında şiirler söy
liyeceklerdir. 

Talebeden sonra bir zat ağaç 

gider . Çocuklar muayyen vakıt 
ııonra ebeveyn yanında veya ya
tağında ve odasında değil , yani 
bitişik ara kapısı:,açık bir yerde 
yatırmağa alıştırılmalıdır . Gece
leri tam uyuması, her türlü mad
di ve ruht uzviyetinin iııtirahatini 
koruyacak hallerden çekinmeleri 
lazımdır . Düşünmelidir ki çocuk 
terbiyesinde yapılacak fena tat
bikatın çocuğun uykusu üzerinde 
neticeten:sıhhati üzerinde çok fena 
tesirler doğuracağını düşünmeli

dir. Bundan dolayı çocuk terbiye 
eClenler in,~yavrusunun yarı gıdası 
demek olan uykularına da bü
yük bir ehemmiyet vermeleri la
zımdır. 

DUYDUKLARIMIZ 

Uçan tanklar imali meselesi 
Tayyare ile indirilen piyadelerin himayesi icin, 

onlarla birlikte tank ve zırhlı araba da nakletmek 
lazımdır . Sovyetler ufak bir tankı, çok büyük bir 
tayyarenin tekerlekleri arasına b3ğlamak suretiyle 
nakletmek tecrübesini yapmışlardır. 

Görünüşte:baiit olan bu şekil tatbiki kolay 

bir mesele de~ildir. Zira bu bir yük, bir ağırlık 
meselesidir. Tayyare tarafından indirilecek bir tan
kın hafif olması, hafif olunca da zırhm ince bu
lunması iktiza eder. Maamafih böyle bir tank hiç 
olmasza otomatik silahlara galebe çalabilir. Uçan 
tank imali ise gayri mümkün bir fey değildir. 

Ceyhanda Zengio·~ 
dilencil0r yakaland~:~ 
OZERlERİHDE YOZlERCE URA ÇIKlH BU OilENCi(: 

MEGER f Aill[ PARA VERİYORlARMI~ 
dır 

'la~ 

... ıı ldi 

Al TIN f İYATI 
İstanbul : 18 ( Türksöı.ü 

Muhabirinden ) - Altın fi. 
yatları yükselmekte devam 
etmektedir. Dün bir altının 
fiyatı 24,5 lira idi. ,_._..._...._.... ......................................... __... _____ 

Ceyhan' da Hanefi 
Fabrikasında Yangın 

Cevhan : 18 ( Türksözü mu
habirinden ) - Dün akşam üzeri 
Hanefi Ôzbilen fabrikasında bir 
yangın çıkmış, itfaiye gt'linceye 
kadar halk ve zabıtanın yardımıy· 
la söndürülmüştür. 

Yapılan tahkikata göre, yangı
nın işçilerin dikkatsizliği ile yere 
ahlan sönmemiş bir sigara ve ya
hut kibritten ileri geldiği tahmin 
edilmektedir. 

Seyhan gen<;lik kulübü 
idare heyeti 

Seyhan gençlik kulübü idare 
müdürlüğüne Cevad Yalnız, umumi 
katipliğe Necat Deniz seçilmişlt'r
dir. 

Amarlkada lnglltere için 
yapı len : tezahürat 

Nevyoık : 18 (ı\. A.) - Ko
loyd Mogo mec'lluasının bildirdiği 
ne göre, lrlandah ye Amerikalılar· 
dan mürekkep üç bin kişi bir top
lanlıda ayağa kalkarak lni"iliz mil
lf marşıı ı söylemişler, bıı esnada 
bir çok kişi ağlamıştır. 

sevgisi, faidesi ve ağaçsızlığın do
ğurabileceği vaziyetltri belirtmek 
üzere hitabede bulunacaktır. 

Hitabeden sonra Ziraat ve Or
man müdürlükleri ile Ziraat Mek· 
tebi Müdürü tarafından 2"önderile
cek Muallim ve Mühendislerin 
nezareti altında fidanlar dikilecek 
ve dikilirken Halkın iştirakini gös· 
teren fotoğraflıır alınarak mera
sime nihayet verilecekt;r. 

Dikildikten sonra , fidanların 
sulanma, muhafaza ve yetiştirme
sini Köprü köyü mümessili ile 
öğretmeni temin edeçeklerdir. 

~iGiT MUAOElESi 

Çlftçller ve Kozacllaran 
Borsaya Bir Müracaatı 

Dün aldığımız malumata göre, 
şehrimizdeki çiftçi ve kozacılar A
dana Borsası Encümeni riyasetine 

müracatta bulunmuşlardır. Çiftçile
rin bu müracaatına sebep, bu se-

ne yapılan çiğit muadelesinin ge
çen yıllara nisbetle noksan tesbit 
edilmiş olmasıdır. 

Borsa encümeninin, çiftçi ve 

kozacıların bu talebinin nazarı dik
kate alacağı ümit edilmektedir· 

Ceyhan : 17 ( Türksoıu 1' ley< 
birinden ) - Ceyhaııda diler -
ği men etmek maksadiyle ~f< 

. taca gerekli tedbirler aı.~nrıı~f ,Jy 
bu mevanda dünkü gün uç . ·~ 
ci yakalanarak emniyet ds1 ( 

getirilip Üzerleri arandığınd: lmı 
rinin üzerinde 269 lira 40 ler 
diğerinin üzerinde de 17 Jir' ir. 
ra bulunmuştur. Bu hadise)r rn 
tafsil atı aynen yazıyorum. ~ as~ 

Aslen Kayserinin asarcı Bi 
yünden olup dilenciliği kt~ <ı , 
itiyat edinen ve dilenmek 511 re 1 
le topladığı paraları faize ve di 
tefecilik yaptığı. cebinden ç ist 
biri 100, diğeri 25 liralık > ve 
üç faizle ahere para verdi~' Ti 
!aşılan ~il.en~i. Ömer oğ~U h •ya 
sag cebının ıçınde ve sı) 11 ., 

muşambadan dikilmiş bir k~" a, 
çerisinde 24 adet onar lir3 

1 Yel 
adet beşer liralık ve 5 adet Çın 
ki şer buçuk liralık ve a) rıC k ı 
240 kuruş ufak para oımak ~ Jelı 
ceman yekun 269 lira 40 tr 
para bulunmuştur. Diğer tıır -
Develi kazasının Kopçu ko.1.~ 
olduğu hüviyetinin tesbı , 
anlaşılan diğer dilenci ourlfl~' 
lu lsmailin üzeri arandığıll jN 
17 lira para bulunmuştur. re11;1 

Böyle dilenci kılığına g~ • ' 
el altından ahere faizle pıır ıı 
rek tefecilik yapan bu ikı ) 11 

şahıs, haklarında tutulııJl 
varakasıyla adliyeye teslifl; 

8 
mişlerdir. Zabıtamızın bu ile 

1 r: \ nir tini memnuniyetle karşı a ~ 

şanlar dileriz. - M. Sclçu o~ 

YENi ICADLAR 

Havada 
·ıın 

fa, 
n 

·nı. 

t k vı~ uza ilt 
. ,_ ha 

8 irinci teşrin 1918 de ik~ ve~ 
rikalı mühendis yeni b•' ınc 

~-ıe 
icadından bahsettile. Obll~ ı bJi. 
filak ederek havaya çelik • 

)p 4 . 
savuruyorlar; teller ta} re 
pervanesine dolaşınca ta)') ııv re 
re inmek mecburiyetinde ıııe' an 
Pilotlar arasınıia her an, ıe eli 
na çıkması muhtemel bo) 1 ak 

·1ikeden korkarlar. Baraj bO tıiJ ne 
kuvvei maneviye üzerine 1 o' 
bir tesir yapar. ıı} >Ju; 

Fakat bombardıman t 1 
leri balonların bulunduğll ,~-.. 
dan daha yükseğe çıkab'.ıe b e 

Bunun içindir ki yen• ıııı' 
büs üzeı inde tetkikat yaP1 

0ı Pa 
dır. Pek çok yüksekte . !'ıe 
bu obüsler etrafa çelılo: Ns 
çeng~lli teller savuruyorJaf·.,. 

,r~ı 
İki Amerikalı müben 

1 ;b1~ -... 

setlikleri icat böylelikle tıı 0r Parı 
hasıra konmuş demek 0.1~~1 T n 
gilizler bunun daha i.Y151 ınaı 
elliler. 51 

Strafosf er in alt tabakll ~ 

ADANA - MERSiN 
TALEBELERi MAÇI 

dar yükselen balonlar b1f
11

11r 
tadır. Bu balonlar bir ~ıl J~d ıı 
bağlı b:r kilometre uı0~11 1 ty 1 

~ tel taşırlar. Hava tazyıkı ıı Ye 
katla zayıfladığı için ba10

111r 
yor ve bir kilometre oııJ~ ~ 
'..Jlan bu tel havada am0t,r~' 
sallanır. Tele takılan ıı ti 
bomba vardır. Tele ıal<118 

11 

Adana Ziraat lisesi futbol ta
kıma ile Mersın Orta okul futbol 
takımı arasında Bu Pazar Adana 
stadyomunda saat 14 de maç ya
pılacağı haber alınmıştır. 

MALTA'YA HAVA 
AKINI 

Malla : 18 ( t\. A.) - Düş· 

man tayyareleri dün sabah iki de 
fa Maltaya yaklaşmışlars.ıda sahi
li aşamamışlardır. 

re bombayı kendine doğ'rııfl 
bombanın infilakı tayyare 
mesine kafidir. n ıı 

DOCUM eri' (A 

Şehı imiı. fabrikatö~~ıı ..J!! 
Bay Nuri Ha:.ın oğlu M11 elıı1 
sın bir oğlu <liinyaya g ç 
Kendilerini tebrik eder, 
uıun ömürler dileriz. 



ER/KANIN VERECEC/ 
IYAR DESTROYERLER 

Vaşington: 18 (a. a.) - Sela-
ıfettar membalardan alınan ha

lere göre yaş baddini bulan 
royerler lngiltercye verilecek-

lndlçln1 murahhasları 
yolda 

~~kyo: 17 (a. a.) - Hanoiden 
dırıyor: Nihai anlaşmayı hazır
la~ . Ü7.ere altı güne kadar altı 

ıçıni murahhası tayyare ile 
Yoya geleceklerdir. 

KARA VE BELGlRATDA 
YASI SAV AŞ VARMIŞ 
( Birinci :.nyf adan artan ) 

~~'.1'ası lazımdır. Türkiye şimdi Er ın mesajını müzakere etmek· 
· Belki Hitler lsrnet lnönü'nü 
mütareke için Atinada dostça 
ssutta bu lunmasını rica etmiş· 
Bize öyle geliyor ki Türkiye 
İ de keı.di:ıi çeviren Müslü 

e ~ devletlerle mutabık olarak 
~i ~stikbalini büyük Britanya
ıstıkbaline bağlı tutmağa ka· 

1~ \'e.~mi.ştir. 
~ Turkıye peka'a biliyor ki Al-
b ~anın ş;uka doğru genişleme · 
dl alet olursa Rusya ile düşman 

al ete geçecektir. Bu da Türki-

İLAN 

A ASlİV[ 2. Ci HUKUK 

IMLiGiND[N : 
dana'nın Ganisaf zade 
Besinde mahmul kızı fe

ııin ayni mahalleden me· 
oilu Mahmut Çamur aley· 
açtığı sübutu nikah da
ın yapılan duruşması so

la, kocaıının mahalli ika
meçhul oldutundan mu
ede ~batı vücut veya 

•kil göndermesi için ga
ile davetiye tebliğ edil
alde kendisi gelmemiş 

ir ekil de göndermemiş ol-
ıe dan ilanen giyap kara· 
· t#'Miğiııe ve duruşmanın 

),.M< - 94 ı tarihine saat 9 za 
,re e karar verilmiş oldu

; ~ o günde gelmediii ve
lıi göndermediği takdir
kkında giyaben muhake-

lle devam olunacağı ma
olınak üzere ilanen teb-

12814 

- Hububat 

KiLO FfATJ 
En az 
K. S. 

~9.00 

60,00 

En çok 
K. S 

ı----

50,00 

62.00 

••• e· o· ·e •• o· ** ·• •• .. o• 

/NG/L TERE KRALI 

GENERAL PAPAGOSO 

BiR NiŞAN VERDi 

Londra: 18 (a. aJ -

lnglltere kralı, Yunan 

Orduları Bafkumandam 

general PapaOosa, Brl

tanya imparatorluğunun 

nı,amm ver-mı,tır. 

·--·-·-·-·-·-.. -·---·-·._...-· 
ALMAN MATBUA TININ 
RUZVELTE HÜCUMLAR/ 

Berlin : 18 (A. A.) - Bir hu
susi mu ha ~ir bildıriyor: Alman 
matbuatı, ~uzvelt aleyhinde şid
detli bir mücadeleye başlamışlar-

dır. 

ARNAVUTlUKTA SON 

HAR(KlT 
(Birinci sayfadan artan ) 

lan bombalar hiç bir hasara se
beb olmamıştır. Üç düşman tay
yaresi Matsao adaı;ında alçaktan 
uçarak evlere, kiliselere ve ölüler 
abidesine mitralyöz ateşi ,açmış-

tır. İnsanca zayiat olmamıştır . 
Atina : 18 ( a. a. )- Yunan 

emniyet neıaretinin tebligi: 16-
17 Martta İtalyan ta.}yareleri zel
zele felaketine uğ-rayan Larisayı 

tekrar bombardıman etmiştir. İn
sanca zayiat yoktur . 

! 9-3-941 Çar~anba 

8.00 Program, saal ayarı 
8.03 AJANS haberleri 
8.18 Müzik : Hafif Parçalaı 
8.4) 
9.00 Ev kachnı-Yemt'k listesi. 

12.30 Program, Saa ayarı 

19.45 Müzik : Faiıl H~yeti. 

12.50 AJANS haberleri 
13.05 Müzik : Halk '1 ürküleri. 

13.20/ 
14.CO Müzik : Radyo Salon Or· 

kestrası 

18.00 Program, saat ayarı 
18 03 Konuşma : Ziraat Tahvimi. 
18.08 Müzik : Melodiler (Pı.) 

·18.30 Konuşma (Dış Politika ha· 
diseleıi). 

18 45 Çocuk Saati. 
19 15 Çocuklar için Musıki. 

19.30 Saat ayarı, AJANS 
19.45 Müzik : Geçit Programı. 

20,15 Radyo gazetrsi. 
20.45 Müzik : Radyo Fasıl He

yeti. 
'21.10 Konuşma. 

21 25 Müzik : Saz eserleri ve 
Zeybek havalaı ı . 

21.45 Müzik: Riyast'lıcurn hur Ban 
dosu. 

22.30 Saat ayarı, AJANS 

22.45 Müzik : Dııns ML2i~i (Pi.) 

23.25/ 
'l3 30 yarın ki Prog-ram ve K •

panış 

İLAN 

SATlllK TAff lA, BA~. YAYlA 

YURDU. 
1 _ Abdi oğlunda iyi bir 

mevkide 150 dönüm tarla var; 

2 _ Yılanlı mezrasında ~u-rt 
tepesi şosası üzerinde 15 doııu~ 
bağ ve meyve ağaçları Bağ evı 

müştemilatı. 
ve 3 _ Bürücekte Yoğurtçu yur· 

d -ıtu• yurdu yolu üzerinde dun a mu . · 
arsellere ayrılmış harıta.sı mucı· 

Pb. enba suları evlerıyle gerek 
ınce m k 

ek toptan satıh tır. 
ayrı ayrı ger k1 l t' 

l k istiyenlcr sıh~nt_ ve ne ı~· 
: mJoktor A. Remzı ~uvencc mu 
r:11atları. 12771 10 -15 

Hlndlçln1 vallsl 
değl•tl 

Tokyo: 17 (a . a.) - "0.N.13 ... 
Domel ajan~ınınn biltlirçli~inc gö
re Vişi Hükümeli Hindi\·İııi valisi
ni geri ça~ırarak halen Tokyoda 
Fransız komisyonu reisini Hincli
çini:vnliliğine tayin etmiştir. 

BREMEN VAPURU 
YANJYOR 

SUV ti. RE 

8.30 8.30 
Türk Fılmciliğinin Zaft:r Tacı 

HAlKIMIZIN ~OK S(VDiGi ABTİSTlER 
Rejisor ... Musikişinas .... ~Ve Teknik A<lanılarınm Bir sene 
Çalışarak Muazzam ve Zengin Dekorlarla Çevirdikleri 

• • • • • • • • •• 
Beri in: 18 (a. a.) - .. ~Bremeıı 

Transatlantiki:24 aattenberi yan
maktadır . Binlerce rjenh itfaiye:;i 
yangın söndürmeye uğı aşmuktn
dır. Yangının bir sabotaj eı;eri ol
duğu rnııııediliyor. 

• 
~] KAHVEC.1 GÜZELi bl= 

1
Kahveci 1 

Güzeli 1 ·ı ükçe Sözlü ve Musikili 

SOT ANNE ARANIYOR Rejisör : Ertuğrul Muhsin ......•. 
Besteler: Üstad Sadettin Kaynak .•. Bugün gündüz rııati

oada i k_i Türkçe 

Film Birden 

• • • • • 
Yeni Şarkılar: Münir Nurettin ve Mü%eyyen Sen ar 

Münir Nurettin - Behzat - Hazmı - T elat 
Müzeyyen - Nevin - Perihan - Sabahat 
Hadi- Avni - Kini- Hakkı· Yaşar- Mümtaz 1- S[RSERİ KRAl 

2 - f İRAVNIN Kili 

1 
1 

MEMl[KETİMİZİN BOYOK SAZ H[YETNiN i~TİRAKilE 

1 AT YARl~lARI 
Adana Ath Spor KulU

bU ad1na 30 - 3-941 ve 
20 - 4-941 Pazar gUnlerl 
Af Yarıfları yapılacaktır. 

12784 7-15 

ilan 
HAlK[Vİ ft[İSllGIND[N: 

( Daktilo kursu ) 

• 1 1 

20 -3-94 l tarihinde Evi-
mizin daktilo kurs.u ticaret ınek 
tebinde açılacaktır . aşağıda ı 
isimleri yazılı kayıtlı talebele
rin o gün saat 17 de ticaret 
mektebinde bulunmaları ilan 

olunur. 
Neriman Besler . Kamuran 

Kökler , Vahide Pekşanf.. Üm
müye Kuşçu, Fatma AğırbaŞ'. 
Beşire Türkel , Mü~eyyen Ôz· 
bilge , \Hatice Fidan , Bahriye 
İncesu. Hamiyet -Özgün, ikbal 

Karadayı. Asiye Görbil. Medi
ha Koçak, Haticc1 Elagöz. Hik
met lşıklıacun, Perihan Giray. 

Samiye Bakın , Zeyneb Gök
men. Ojen Armud, Sultan Ye
tiker . Ayşe Y önder . Şühaıı 
Güzelkent . Bahriye , Samiye 
Süren . 18-19-20 

-Nöbetci Eczahane . 
TAHSİN ECZANESİ 
Yeni otel yamnda 

-

ADANA BElEOİYE RİYA-
SETİNDEN: , 

1 - Adana Sebze hali • 
Taş karakolu arasındaki yol 
parlle olaı-ak in.şa edilecektir. 
Kapalı iarf usulile onbeş gün 
mün~kasaya konulmuştur. 

2 - işin keşif b e d e l i 
23989.87 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 

1799.24 liradır. 
4 - İstekliler bu işe ait . 

~artname, proje vesair evrakı 
Adana Belediyesi Fen işleri 
Müdürlüğünden 120 kuru~ mu· 
kabilinde alabilirler. · 

5 - ihale 28 - 3 - 941 ta· 
rihine rastlayan cuma günü 
9aat onaltıda belediye bina· 
sında toplanacak belediye en
cümeni tarafından yapılacak
tır. 

6 - Münakasaya girebil
mek için teklif mektuplan ve 

sair evrakın ihaleden bir saat 
evvel belediye encümeni reis
liğine makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla malu
mat almak isteyenlerin Adana 
Beledi ycsi Fen işleri daire.sine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

12794 11-16-19-26 

ilan 
S[YffAN MAARif MODORlÜ~ÜNDEH 
Cinsi Kilo Muhammen bedeli Teminatı - - ---- ------- - ----...,...._--- - -

Ekistra ekmek 9000 15.50 
Sade yağ 700 150 

105 
79 

Adana Öğretmen okulunun 1940 · 1941 deri yılından kaan 

üç aylık ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı gösteriten iki ka
lem erzakının 1 Mart 941 den itibaren 20 gün müddetle eksilt
meye konulmuştur. 

ihaleleri Seyhan Maarif müdürlüğünde 21 Mart 1941 tarih 
Cuma günü saat 14 te toplanacak komisyonda yapılacaktır, 

Taliplerin 2490 sayılı kanun mucibince vesaik ve terninat
larile birlikte bildirilen günde koınişyona ıniiracantlan ilun 
olunur, 12766 . 4-9-13-19 

1 • 
,------------------------... , Saatçı Vehbi Çömelek .I 

Saat Kulesi Karşısında 

ZEN İT, ARlON, N[KER, NACAR, HİSlON lADIH 
VE ERKEK SON MOOEl SAATlERİMİZ YEO(KlERİYlE 
BERABER GElMİŞTİR. HER TÜRlÜ TAMİRAT KABUl 
EDiliR... 127 49 9-15 

'-----------------------1 
O[Vl[TO RMANİŞlETMf Si POS REVİR AMiRliGiNOEN 

1 .- Pos ormanı iınalalınd,ın 70 • 100 bin paıça Adana çeşidi 
dığer çap kerestenin sıı ile .. Trak deresi ve seyhan ırmağının bir 

kısmı vasılasile Eğner, ll}•as boğazı mevkileri arasına nakil ve 
su kenarına islifi"'kapalı zaı fla eksillmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 120 desimetre küpe kadar beher parça 
için:kırk kuruştur. 

3 - Eksiltmer7 nisan 911 tarihinde saat 15 de Adanadd Devlet 
Orman işletmesi Pos_Revir Amirliği binasınd;ı yapılacaktır. 

4 - Bu iş için muvakkat teminat 3750 liradır. 
5 - Teklıf mektuplarının arttırma günü ve saatından bir-ıt;aat' ev-

veline kadartkorrıisyorıa verilmesi lazımdır. -
6 - Bu işe aiı:Şartnanıe ve mukavelename projeleri orman Uınum 

Mudürlüğü, Ankaıa, lı.tanbul, Adana, l\forsin Çevir2"e ınüdür
lüklcrile Pos Rcviı Amirliği ve Alanya Hölic şef:ıkleriııend 
20o kuruş bcdt'lle lemin edilebilir. 

t:l713 7- 11 - 19 - 5 

ADANA BElEOİYf RİYAS[TİNDEN: 
Adana Şehrinde Tarsus kapusu ile Tı~ karaL: '>lu ara

srna bir Lağam inşası açık eksiltme usuıiyle miinakuıya konul
muştur. 

2 -.Keşif bedeli (9271.56) Liradır. 
3 - Muvakket teminat (695.36) Liraaır. 
4 - ihalesi 25/31941 T<ırilıirıc rastlayan Salı iÜnÜ ~••L 15 

de Belediye binası dalıilindc Belediye Encümeni huzurund~ ya
pılacaktır. 

5 - Keşif ve şartnameyi görmek isteyenler Belt"diye Fen 
dairesine müracaatları ilan olunur. 9-16-20-24 11792 

Maarif müdürlüğünden 
Cinsi 

Ekmek 

K 
7500 

Muhammen bedeli 

15.5 

Fiyatı 

88 lira 
Adana Kız Lise i Pansi onunun 1940 1941 der .) ılıııdn geri 

kalan üç aylık ekmek ihti.)aCı 5-3- 1941 tnıihind<'n ilibnren 20 gün 
fmüdd<"tle dört defo eksiltmeye konmuştur. 

ihalesi Seyhan Maarif Müdürlüğünde 25- 3- 1941 salı günü aat 
14 le. loplnnacnk oları komisyon hu1u runda ) npılncnktır. . 

Talipıerin 2490 SR.) ılı kanun mucibince vesaik ve lem\nalJa.nlc 
1 irliktc muayyt•n güıı ve• sırnlt(• koınisyoııa müracaatları ilan elunur. 

12801 9 - 19 - 21 



12567 HER ECZAHANEOE BULUNUR 

TORKIYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi) t888 

S...maye•i : 100.000.000 Türk Lira•ı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
iZ 50 Jira11 bulunanlara senede 4 defa çekilrcek kur'a ile 

qafıdaki plina sröre ikramiye daQ'ıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık .ı&OOO Lira 

4 • 500 • 2000 .. 
4 ,, 250 .. 1000 .. 

• «1 100 4000 
" .. " 

100 ,, 50 ,, 5000 .. 
120 " 

40 
" 

4800 
" 160 ,, 20 .. 3200 ,, 

DfKl(AT : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
littdaıi •li dötmiyenlere ikramiye çıkhğı takdirde yüzde 
2() ftifditf verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyliil, 11 Birincikinun, 
11 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
_....~ ____ _....... ______________ , 

" J 'f''f l lı ,! k ff, f ı h fr 

iŞ BANKASI 
ıoçoı T lSARRUf HESAPlARI 

1941 
llıTamiye Planı 

KEŞlDELER: 

4 Şubat, 2 MayH, l Atustoıı, 3 lkiocitr,rio 

taribleriode yapohr. 

1941 tKRAMIYELERI 

l AJet 2000 Liralall 2.000 Lira 

• " 
1000 

" 
3.000 

" ! " 7~ " 
l.500 

" 
' " 

600 " 
2.000 

" 8 " iM " 
2.000 

" ao 
" 

100 
" 

8.500 
" 80 " 

r;o 
" 

4.000 
" IGO " 2o " 

6.000 
" 

Tüfkiye it Bankmna para yatırmakla yallnız para biriktirmiı 

olmaz, aynı umanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

• .M.. .................. ..ı-ıı...-. ______ _... ________ ......_ ____ ..... __ __ 

Abone ve llin 
Şer ti arı 

Seıllti lgoo Kr. Ml.,... t50() " 

·~ ~.. !08 " 
Aylak ta ~ edilit. -

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL C!IOVEN 

Umumt Neıriyat Müdürü 
MACiD GUÇLO 

lulhlatı yer: TORKSOZO MatlNua 

TORKSôZO 

RadyQların Şahı 

MEDİATOR 
Her modelde ve her 
keseye elverişli yeni 
gelen radyoJarımızı 

görmeden başka 
makine almayınız 

1 Muharrem Hilmi Remo 1 

AIJiJin 11•1• caJ. Ne. 112 Tefv•I: ltem• • AJ•n• 

. r.ı.ı.n : 110 

12755 

EM il 
Bayanların sıhhi arkadaşı 

Birçok bayanlann 
11hhi, aylık temizlikle
rinde ıölterdilderi a· 
likasızlık, mühim ra· 
bataızhlc ve butahk· 
lata yol ı.açnnfhr. işte 
bundan dolayı, her sa· 
yın bayan, idet za· 

manlannda bu gibi ~hastalıklardan korun masa için 'yalnız 
(FEMıL) kullanmabdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıkhr. (FEMIL) in hususi BAGLARI da vardır. 

ECZlHElERDEH YE TUH Af iYE, ITRIY AT 
MlGAZALARllll IRAYlllZ 

Cenup Mıntakaıı depoıu : Bahri Diril Ticarethane.i L Yuıc"'11ii clv11rı Na. 71 I 

TIMOFÜJ 

(ABDEST BOZAN) OEOIGIMIZ $ERITlER 
Bunlann uzunluklan, dört metreden on ~treye kadar 

olur. Bunlar bajırsaklarda kanlanmm emerek iftihayı ke
ser, kanoda ağrılar, sancılar yapar. Zayıf, kansız, derman· 
sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara .101 açar. 'hdavi ile vü
cuttan atılmazsa, insanı ölüme )kadar götürür. 

TIMOFOJ 

Bu kurtlann en birinci devUıdır. Kutulann içinde kul
lanış tarzı yazılıdır. Her Eczanede,bulunur SılıhatlVeklle-. 
nin müsaadesini haiıdir. "- ~ 12761 
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PAILLA 
RADYO 

ISYl~RE MAMUlATI OlAN BU R 
1 - ( 11 O - 220 Voltluk şehir cereyanile • 
2 - Hem şehir cereyanlarile hem de y 

akkümilatörle işleyenleri. 
3 - Hem mütemadi, hem mütenavip, cere 

batarya ile çalışan portatü cinsleri 

6 E L M, 1 
O Çok hasıas ve zarü olmasına rağmen 
O göre çok ucuz olan bu radyoları sayın 
a tavsiye ederiz. a 
g EVRENDILEK 
o 
a 
a 

Osmanlı Bankası karşısı Kuyumcular pasajı 

12 - 14 - 16 - 19 - 21 - 2' 
o 
ooaooaaaoaaomaaaoaaa 

DOKTOR 

Yalçm Mustafa Ozel 
Dahiliye Mütelaa•n•ı 

ı 
Kızılay Ulucaıııi csddesi lstiklil lıkok 

Eski inan yazıhanesinde yeni açtığı muay 
pn ıı.mıannı kabul eder. 12762 

MOTEHASSJS 

Dr.Ekrenı B 
HlST lllBINI HER GON MUST 
ECZAHAIESI OSTOIOEIİ MUA YE 

UBUl EDU 

~ 
~ Memleket Hastanesi Bevliye 

'. ı. DPHATOR Saim E 
( 

~ KaJın, alt•lt idrar yolları (Nlwei, 
t ten,,.al laa•t•lıMiın•) 
~ Kmı .. r CMdulncle, letlldal Okul&I 
{ muarenehanulnd• ...._,,.,. 
~ 12778 11- 30 'f 
. ..._ 

Dr. Muzaffer lok 
Dalailiy• Mlıteha•.,.• 

HAST lllRlll HER GOH Ml Y 
IAIUL EDER 

Çlf ÇllERll HAZARI D-11 
1 - En müke_..el, yalnızlbir?senet • 

zerli alh hat götürür. çapasile birlikt~ 
tinde itler bir halde bir adet FARMIJ 

2 - Her tarafı temam az çalışmış 
markalı B/çEROOVER satılıktır. Gö 
ni Otelde l1mait Çorafa müracaat ede · 

G-A 

MUIARREM HiLMi REMO 10 
Müessesemizde bırakılmış radyosu 

nelerini 15 ıün zarfında almadıldan t 
her türlü zarar ve ziyan ve kayapdan 111 

timiz ayan müıterilerimizin malumu nllllluıt 

1-3 

it 
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