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JAPON HARiCiYE 

NAZIRIHll BERLIN 

MOSIOV A SEY AHA Ti 
Londr• : 28 (•· •·>

.. nghltfd•n •lın•n ha· 
berlere gllre Japon H .. 
rlclye n.zın Matsuoka 
Berlln ve Moakovaya bir 
••rahat yapmak arzu
•undadır. 

-~.,...------- ...... % 

AFRIKADA 

ltalyan kuvveti 
teslim olmakta 

. Y •nülen birlıa~ m6laim /,p•a-
6cı ff wı.· • pçti 

Kahire : 28 ( A. A. ) - Orta 
Şark lngiliz hava kuvvetleri 
tebliği : Doğu ltalyan Af rikasında 
ordumuz.un harekAtına müzahere-
te devam edihniftir. Keren, As
aap ve Mussavada hedef tutulan 
mıntakalar bom'balanmqtır. Adis
Ababa ci,arı~da bir köpı ü tahrip • 
e~ilmiftir .Düpaan Malta izerine 
kırk kadar avcının himayesinde 
1rlcnt ~mb8rdı_,. tayyaresile 
hUGaml etmitfir, ASkert bir bina 
1waar'i ~r. Ba hlcum es
b81tftda yedi difınan tayyaresi 
diifürihn&f ve difer bir çotu da 

eiara utntı11Di1W:-9; ..-,vcıauz 
.kayıptır. 

Hartum : 28 ( A. A. ) - E.rit
l'eQe lnailiz. ku.vvetleri :Kerenden 
.52 kilometre prpto Kelenti itaal 
etmiflerdir, Bir lngiiia kuvbeti de 

etenden 80 kilometre gorpte 

~-~nı - etıniflerdir. 
l.oııdra ~ 28 ( A. A. } - Veri-

Ankarada resmi tebliğ neşredildi 
• 

Bay Ede~. ve General Dil 
bugün Adanaya geliyor 
Eden dün Ankarada lngilterenin Moskova 

büyük elçisi Bay Krips ile görüştü 

B. Eden 

EDEN TÜRK MATBUAT MUMESSILLERILE GÖRÜŞTÜ. 
INGILIZ SUYUK ELÇiSi PARL;AK BiR ZiYAFET VERDi. 
MiSAFiRLERiMiZ ANKARA HALKEVINI OE ZiYARET ETII 

Ankara : 28 ( A. A. ) - Ankarayı resmen ziyaret etmiş 
bulunan lngiltere Hariciye Nazın Bay Eden bugün Moskova
aan gden lngiltere büyük: elçisi Bay Krips ile görüşecektir. Ve 

muhtemel olarak ~ Edcnl ve Büyük Britanya Genel Kurmay 
Başk,nı Dil maiyeeltrile birlikte Kahireye hareket edeceklerdir. 

r~ Resmi tebliğ~ 
TORK · INGIUZ ITTlf AKINA TAM BAGLILIK 

BALKAN MESAIU HUSUSi BlR OlK.KAT MEVZUU OLDU 

Ankara : 28 ( a. a, ) - Resmt -teblil : Ankaraya 26 Şubat 
/ 941 tari/ıintde re•mi ziyaretle gelin 61'6gilk Britanga Hariciye 
Nazırı Eluelans Antoni Eden t1e /mpa,.atorluk Genel Kurmay 
Bt11kanı General Sir Con Dil Türkiye Reisicümhuru tara/ından 
kaimi buyuralmuılar ae Başwkil Doktor Re/ile Sayclom , Hari
ciye Vekili Silkrü Saracoflu t1e 6eMl Kurmay Başkanı Fevzi 
Çakmak ile görlımüıltrdir. /Jci lıülcümet T'ilrk - lnıiliz itli/akına 
tam baflılıklar.ını m~de ebri.i,lertllr • Bugünkü beynelmilel 
v8'get 'INr c#lıdiafı ıaiMokia ~ibtJJI, Ti1rldye Ve Bdgak Brilan· 
gtlll'llı ,,,,.,,,,,.." ,,._,..lirlıd galcindon a/4/cadar eden Balkan 
meR!leleri luumf 6ir JiJdcal mevna olmujtur . iki lıilkUmet hu-
giln ha me•elel.er lıaJcJcuttJoJd •igantlerlnde tam mutabakatlarını 
m4Ja}ıede etmı,Jerdir. 

Ankara : 28 ( a. a. ) - lngiliz Büyilk Elçisi 
Rady Kuatehdull - Hugtton bu akıam bilyilk 
elçilik binasında lngiliz Hariciye Naıırı Eden ve 
imparatorluk Genel Kurmay Bqkanı Dil fercfine 1 

bir ziyafet vermiftir. 
Ankara : 28 ( a. a. ) - Eden bugiln İngiliz 

BOyük Elçilitinde ecnebi matbuat mflmeasillerini , 
(Gerisi üçüncü sayfada) 

}.en malöm•ta ıöre, Lİ)>yadakl 
inamı. motörlii ltuvvetlerine men
aup ileri kollar tarafından Alman 
0 ldutu zannedilen bir dilfman 
lllotöJli lı.tif katU&nlB pijskibtül• 
düifi yer Agdya'nın ıarbindedir. 
Aıelya Bingaıiden 225 kilometre 

...... 1111111 .... ~~--

odedir. 
Aden : 28 ( A. A· ) - Dokuı 

•ftadaoberi ıürco sükunetten 
ra Adenc dün bir hava bilcu-

11\U yapılmaıbr. Halfl' ~oktur. 
Hıutum : 28 ( A. A. ) - Erit· 

redeki lngiliı kuvvetleri Keren 'in 
elli kilometre .kadar ıimaliode 
b\llunan ~lemiç'i dilın;u'n muka
vemetine maruı kalpıadadan iı-
1•1 clmiılerdir. 

. ~eza bir İngiliz kolu da' Kele
. ıçınin seksen kilgmetre kadar 
•~alinde Uin Naıkayı işgal et
if&erdir. 

N.yrobi : 2Ş ( A. A. ) - Ce
Afrbı hava kuvvetleri teh

i ; ~dıman tayyareleri
& ~ Ferandi'deki muhtelif 

edefleri bombardunan etınit
ir. Ditcr bombalanan hedefler 
~ Nanderadaki hava mey

anı ile kıjlalar vardır. 
Ceriıi içindi sayfa.da ) 

YENi BiR TIP 
HAVA DEVi 

Nev,ork:28(a. a.,·Ha· 
"• enge .... ı ıaml veri• ,_. •P laJJ•Nftln tec
.. VI Japdnl .... r .. J,aJ• 
, ......... uo .... ~·· 
'-' 992 tcllo m..,.. llae-
""'- ••Jl"etml• ve Jetli 

• .... ...... pik• 81mlf · ..... 

YUGOSl.:A V HA'RICIYE 
NAZiRi DÜN •NSIZIN 
BELGRADA AVDET E'nl 

Loqra : 28 (a. a.} - Macar
istanda ikametini 48 •aal temdit 
eden Yaıos/QfJ Hariciye nazırı, 
Jr1n ansızın Be/ırada hareket et
miltir. .--. .--.-.-.-.-.-.~.~.-~~~-~ .. ~ 
FILIPIN ADALARINDA. 
BÜY.ÜK HAZIRLIKLA/l 

Nevy<>rk : 28 ( A.A ) - Filis
tin adalarında elliden far.la tayya
re gönderilmi~ir. Daha iki avcı fi
losu g6nderilecektir. Yeni tip tay-

yareler için filipinbe meydanlar 
har.ırlanmaktadır. Fllipind~n mezu
nen ayn1mıt zabitlerin var.ifeleri 
bqına Ci6nmeleri. emredilmiffır. 

YulıaTıdalıi re•İm Yunan ha•tabalacı lı~laTının cepheden 
ııelmif bir yaralıyı eflendirm•lerini •6•termelıtedir . Arna• 
oudlulıta cereyan eden muharebelere dair haberlaima 

( Üf6ncii •alailede ) dir • 

V. Umumi Meclisi yıllık 
çalışmalarını bitirdi 

IOtl'Yl B8YOI AKii 

Londra: ~ (e. a.) - Alman
yada Köln ıehri 56 inci defa ol
mak &,e1' bombalanm'fbr. 150 
yatllni •ytlnuftır. Köln, d~ir
yollarının, fabrikalarının b~l~ndu
tu milhim bir sanıyı tehrıdar . . 

DAiMi ENCÜMEN 
AZALARI SEÇIJ,.DI 
Viliyet UmQIOI Meclisi dön 

Vali 8. Faik üstenin reisli~i al· 
tında son toplantısını yapmıştır. 

· ;Ewcli ruznapıedf, meveud ..son 
evrakın müzakereleri yapdmıı bu 
suretle Meclise ıcvkedilen bütün 
meseleler intaç edildikten sonra 
Daimi Encümen intihaba olmuı· 
tur . 

Gir.li reyle ve 25 aıanın if
(Geriıi ikinci 1ayfada) 

1 
Sovyetler har-
be girişmekten 
kaçmaktaymış 

Londra : 28 ( a. a. )- Müs
takil Fransıı ajansından : Krips'in 
Ankaraya ıitmesi ıiyast mahfil
lerde büyük bir alaka uyandır
mıftır . Taymis ve Ocyli Telgraf 
gar.etelerinin siyaıi muharrirleri 

Gerili tlçtıncll sayfada) 

on,edlncl yıl - Sayı : 4988 

Sofya'don bır g6rünuJ : Sobranya binası 

r.BUlGARİSTANA 
ALMAN sıııu 
SEVii DEVAMDA 

SOFY ADAKI INGJLIZ' 
ELÇiSi ŞAYANI DiKKAT 
BEYANATTA BULUNDU 

Sofya : 28 ( A. A.) - lngilte
renin Sof) a elçisi Rende gar.ete
cilere şu beyanatta bulundu : 
1. E~er Bulgarıstan bitaraflığını 
kaybedecek olursa bu, tamam~n 

Almanyanın hatası yüzüad..en vu
ku bulmuı olacaktır.> Elçi lnıilte.
renin Bulgari.atanın biterafJıt.mı 
ihlal etmek niye.tinde olmadıtana 
söylemiştir. Rende y.ür.lerce ve. 
beUci de binlerce Almanın sıvil 
Olarak Bulgaristana girdiğind~ 
Şüphe edilemiyocetioi.- bi.tdinniı 
ve-yapaJacak hareUt için. Bulı•· 
ristanan bir üs olarak lcuü,lnıldat• 
z.am'n .Bulaarislan' terkedecotinı 
ilAve etmiı ve (Ben hareket eder
sem Bulıariatan harp ~hneai ol
mak tehlikesine maruz kalac..ktat 
~ul~rla.rı böyle bit' holden kpru
mak için elimd~ ae'co her ~i 
y~ca~m ~ dcmi~r. 

YENİB0DÇE. 
KAZANÇ VERGmlNE BİR MiKTAR ZAM YAPtllCll 
Ankara: 28 ( 1 ürk sözü muhabirinden ) - geni bütçe pro}Hi ha

zırlıkları bitmek üzeredir. bazı vergi nisbetlerine muayyen zamlar icra• 
sı için hükümetln büyük millet meclisine let1di edeceli kanun projeleri 
de hazırlanmaktadır. Bu arada kazanç vergisi kanununda ban tadiller 
yapılması teklif olunacaktır. Bu vergi nisbetlerinde gapılmaı mevzuu 
bahis zam memur maaşlarını şumul çerçeaesin~ almamaktadır. 

ON BiN ÇUVAL 
KAHVE GEliYOR 

YENi GELEN KAHVEYE t48 KURU' l'IYAT KONACAK 

Şimal Alrikada 
Alman laaliyeti 
aur .. ı mutaha••••lar ve 
propagand•cılarla doluyor 

Londra : 28 ( A. A. ) - Bu
radaki Fransız. mahfillerinden ve
rilen malQmata göre Almanların 

şimali Afrikaya geçmeleri keyfi-
• 
yeti ehemmiyetini mnhar.a etmek-

te devam ediyor. Kar.ablar:ıkada

ki mütareke komisyonu kadr(>su
nu mOtemadiyen gelen yeni mü
tahassıslar, teknisyenler ve pro

pagandacılarla geni~etmektedir. 

Komisyon hava meydanlannı ve 
üeozin depolarım nezaret .altınçla 

bulundurmakta ve denizaltılar için 
üsler hazırlamaktadır. Bizertenin 

mihver tarafından yeniden tehdit 

edilmekte olda~u da söyleniyor. 

Londra: 28 (a. a) - Royter 
siyası muhabiri yazıyor: lngilte
rcnin Sofya elçisinin beyanah 
valctında yapılmış ciddi bir ihtar 
telelcld edilmektedir. Bu beyanat
tan sonra Bulgaristan mücbir se
bebler ileri aOremez ve 'Bulgaris
tanda Almanların her hangi bir 
hareketi kendileıini mAzur göste
remez. lstanbul yolunda kaybolan 
lngiliz konsolosluk memurunun 
akibetinin süratle tcabitı hakkın
da Bulgar hilkümeti fiddetle pro
testo edilmiftir. 

lakenderun : 28 ( Tlrbld 
muhabirinden )- Haber aldıtama 
töre Brezilyaya ısmarlanan ve 
timdi Portaait limanında olan ilk 
parti kahveden 10 bin çuval ya. 
kında lakenderun limanana çıka
rılacaktır . Bu kahvelet lskende
run<°lan diger villyctlerimize tak
sim edilecek ve bu suretle baıı 
mıntakalarda bqlıyan kahve buh
ranı önlenecektir. 

Ticaret Vekaleti yeni gelen 
kahvenin m,aliyet fiyatını alikadar 
makamlara bildirmiftir. Haber 9e· 
rildiğine göre yeni kahveler top
tan 145 kuruf8 mal olacaktır. 

HADiSELERiN IÇY0Z0 

Buwarütan ıuuiyeti 

Bulgaristandaki 
lnfitiz elçili Bul-

ANKARA 
RADYO 

GAZETESi garistana bin
lerce sivil Almanın girditini a6y
lemiştir . Sefir kendisinin Bulga
riıtanı terkettiti takdirde bu mem 
lelcetin harb sahnesi olabilecetini 
llAve etmiştir. 

Fafi•f •ae,..inin 
.,,. n.,..ı,.ı. 

Façist :rueteleri lspüyadan 
bllfÜnlerde çok bahiıebnekte ve 
ltalyanın .lspanyaya büyü yM
dımlar yaptıtını kaydetmektedir
ler . 

Alrilıa laarelrdtı 

$Arkı Afrikada, Habetistan E
ritre ve ltalyan aomalisine k~fl 
yapılan harekatta lnıiliz kuvvet
leri muvaffakıyetle ilerilemiftir . 
lngilir.ler şimdi Keren oehrioin 20 
kilometre d<>tuaunda bulunuyor. 
lar . 

(Gerisi üçflncü 1ayfada) 



Profesör Etem Menemencioğlu, evvelki ak1am Halkevimizcle 
değerli bir konferans vereli. Derin bir tetkik mahsulü ve 
güzel bir üslupla hazırlanmıf olan bu notları aynen veriyoruz:: i . HAB 

• • • 
İÇTİMAİ DİSİPLİN 

Derilerimiz için 
yeni kararlar 
İstanbul: 28 (Türksözü muha

birinden) - Deri standardizasyo
nu için şehrimizde tetkiklerde 
bulunmak üzere gelen Standardi
zisyon müdürü Faruk Sonter dün 
bir çok deri ve tiftik tüccarlarile 
ve mezbahada temaslarda bulun
muştur. 

11 

Bu huzur ve refah insanları 
müşterek gayeye daha kolay var
mak için, kendi istidatlarına göre, 
keşiflere, icadlara, ilitiraslara sev
kediyor . . Cemiyet hayatının, ince
likler de katarak, adedini artırdığı 
ihtiyaçların tatmini lüzumu, ahva
lin tabii seyrile, daha geniş bir is
tihsal ve istihlak makanizmasının 

zaruri kılıyor. Cemiyet içinde hu
sule gelen işbölümü, işte be zaru
retin bir neticesi oluyor. Cemi· 
yetlerin bu tekaıRülleri yolile hu
sule gelen ve Durkheim'ın işbö· 
lümü itibarile tesanüt, yahut (Uzvi 
Tesanüt) dediği içtimai bağlılığın 
bu ikinci unsuru insanları cemiyet 
içinde daha sıkı bir surette kavrı
yor. 
' üphesiz, bir cemiyetin daima 
y esası olarak kalan gayesi mad-

di ihtiyaçların tatminidir. Ferdi 
cemiyete bağlıyan ilk sebep haya
tının idamesidlr. Lakin, bu zarure
ti karşılıyan tedbirler cemaatçe a
lındıkça, cemiyet hayatında, fert 
için maddi olmaktan ziyade ruhi, 
manevi, bedii ihtiyaçlarda yer 
alır. Hatta, cemiyetlerin bu iÜn 
erişmiş olduktan tekAmül merha
lesini göz önünde bulundurarak 
pekala diynbiliriı. ki, insanlar ar
tık maddi ihtiyaçlarından ziyade 
ruhi, manevi, bedii ihtiyaçlarının 

tatminine ehemmiyet vermektedir
ler. 

Vaktimiz müsait olsa idi, in
sanın özünü kavnyan bu duygu
ların esasının da nasıl cemiyet ha
yatına öayandığ'lnı izah etmek is
terdik. Bugün uğrunda canımızı 

ıvazsız fedada tereddüt etmiyece
ğimiz kadar hepimizi sıkı kavnyan 
vatdn duygusunun aslının cemiye· 
te bağlı olduğudu hatırlatalım. iyi
nin, kötünün, i\izelin, çirkinin tak· 
diri yolundaki ölçümüzü cemiyet 
hayatında bulmuyor muyuz? 

Cemiyet bu durumu alınca, 
insanlar artık cemiyet içinde bir
birlerine kat'i surette muhtaçtırlar. 
Bunun manası ancak, cemiyet i
hayatına kendi istidatlarına göre 
bir fayda temin eden fertlerin ce
yet içinde benliklerini muhafaza 
eyli yen birer nimet teşkil ellikle· 
rini teteyitn başka ne olabilir? 

B ir ·icarct şirketi, bir hayır mü
sesesi, bedii sahada bir birlik 

olsun, yahut daha geniş manada 
mesel:i, bui\inkü milli muhitler 
gibi bir cemiyet olsun, herhangi 
bir cemiyet matuf bulunduğ'u ga
yeye erişmek için müteşekkil un
surlarına müsbet veya menfi bazı 
hattıhareket kaideleri tahmıl eder. 
Cemiyet gayatına muzir fiilleri ya
pnnlara xe faydalı olanları yap
maktan kaçınanlara karşı muhitte 
fiilin cemiyet heyatında husule 
ietirdiğ"i zarar nisbctinde bir ir
kilme, bir aksülamel belirir. Her 
ferdin şahsında beliren bu aksü
lamelin esasını cemiyet nizamının 
bozulması ve ferdin cemiyet ha
yabndan istifadesinin daralması 

teşkil etmektedir. Cemiyet içinde 
az çok geniş bir f ertJer kitlesinde 
teselli etmesi yolile ve mahza bu 
yollardır ki, bu irkilmeye içtimai 
aksulamel adını veriyoruz. 

Ohalde cemiyet hayatının 
kendi gayesine doğru akışının 

f crtlerce riayeti zaruri bazı diis· 
·urlar meydana ielirmesini sade
ce bir vakıanın miişahadesinden 
ibaret olarak kabul etmemiz la 
zımdır. 

Yazan 

PROf ESÖRj ETEM 

MENEMENCİOGLU 
ri bir misal ile adınlatalım. Bu 
günkü Bayanlarımız kısa etek, saç· 
!arının bir köşesine iliştirerek muh· 
telif şekiller verdikleri birer şap · 

kacık giymektedirler. Halbuki o
tuz yıl cvelki bayanlarımız, rahat 
adımlar abp uzun ve çokdar etek
lerinin yırtılmasına mani olmak 
için, ayaklarına adımlarını ölçüle
yen birer şerit takarlar ve başla
rını, darca bir kapıdan inhinalı bir 
hareket yapmadan geçemeyecek
leri kadar geniş kenarlı şapkalar
la süslerlerdi. Muhali farzederek, 
bu gün, bu sevimli şehrin güzel 
parkında, otuz sene evvelki kıya 
fette bir bayana rastlasak bizlerde 
uyanacağında şüphe olmayan bir 
aksiil'amelin müeyyidesi ancak de
runi bir tebessümde yer bulur. 
Otuz yıl evvelki cemiyette, bugün
kü genç Bayanlarımızın zaikamızı 

okşayan kıyafetlerinin zarif bir nu· 
munesine tesadüf etse idik içimiz
de ayni aksül'amelin uyanacak ol· 
duğunu da kabul etmemek müm
kün olamaz. 

Lakin mesela darp, katil, sir
kat, italei lisan, taarruz ve buna 
benzer fiillere karşı husule gelen 
aksül'amelin cezayı veya tevbihi 
muhtevi içlimai bir müeyyide o
larak tanzimi cemiyet düzeninin 
idame ve inkişafı için zaruri gö
rülünce, bu tanzim işinin, teknik 
hukuki kaidelere va:ı:'ı suretiyle, 
başanlması Devlet müessesesi için 
bir vazife olur. 

Eğer cemiyet , jean-jancque 
Rousseau'nun demokrasi için te
menni ettiği gibi, meleklerden mü
te~ekkil bir topluluk olup ta cemi
yet düzeni, bu cemiyeti teşkil e
den azanın hiç biri tarafından bo· 
zulmasaydı aksül'amel ve bunun 
içtimaen tanzim edilmiş şekli olan 
müeyyide hatıra bile gelmezdi. 
Halbuki, cemiyetlerin realitesinin 
böyle muhayyel bir topluluktan 
çok uzak bulunduğunu müşahede 

ediyoruz. lçtimailiği duygusu yo
lile içtimai düsturlara riayet etme
si kendi menfaatı muktezası oldu
ğu halde insanda maatteessüf, ta
biiliğe kaçan bir maya mevcut o
labilir. 

B
ir az evvel temas etmiş olduğu
muz gibi, insan ancak tabiili· 

ğ'İne katılan içtimailik vasıfları nis ... 
betinde bir şahsiyettir. Müşahede 

kabiliyetimizin bize açıkça göster
diği bu realiteyi başka tabirlerle 
ifade etmek istersek diyebiliriz ki, 
insan cemiyet hayalının tabii mah· 
luk benliği~e kattığı ruhi, manevi, 
Bedii hisler yoliyle içtimai kıymet 
vasfını ihraz edebilmektedir. O hal· 
de, insan ile cemiyet mütekabilen 
birbirinin ayni zamanda unsuru ve 
mevzuudurlar. Yani insan ile ce· 
miyet arasında o derece çözülmez 
bir bağ vardırki birinin zevali di
ğerinin de zavalini mutlaka intaç 
eder. Feıtleri yok farzedersek ce-

miyeti mevcut farzetmek nasıl mu· 
hal ise, cemiyetsiz insan tasavvu
ru da bir fikir oyunundan ibaret 
kalır. Cemiyetten a~rı telakki e-

: dilecek insan ahlaki kıymetlerin 
desteği olan bir şahsiyet olmak-

tan ziyade cemiyet hayatı için ih
mal edilebilecek bir nesne dere
kesine indirilmiş bir mahluktan 
baş~ a bir şey olamaz. 

Bu takdirde, cemiyet hayatı 

dediğim şeyi bir külliyet olan ce
miyet ile bu külliyetin müteşekkil 
cüz'ü olan ferdin bir terkibi, bir 
sentezi olarak göz önünde bulun
durmamız ve herhangi bir ictimai 
vakıayı ve bilhassa bu akşamki 
müsahebetimizin mevzu'u olan iç-
timai disiplin vakıasını bu sentez 
içinde müşahedeye ve bclirtmeğe 
çalışmamız zaruridir. Burada he 
man şu esaslı noktayı da ilave et
mek lazımdırki bu sentez, duygu
ları, işleri, istidatları, temayülleri 
itibariyle birbirine benzemeyen. 
birbirine mütebayin olan varlıkla

rın cemiyet tarafından yuğurulup 

hamur edilmesini intaç etmez. Bi
lakis' cemi yel in müteşekkil unsur
ları olan fertler cemiyet külliyetine 

ircai mümkün olmiyan kıymetler

dir. Eğer; metafizik bir zihniyetle, 
cemiyeti teşkil eden insanların ce
miyetin yekununa irca edilebilece
ği kabul edilecek olursa bir insan 
cemiyetinden ziyade koyun sürü
süne benzeyen bir topluluk karşı
sında bulunmak gibi zihnin bir 
mugalatasına varılır. Böyle bir du· 
rumu kabul etmek, csmiyet haya
tının esasını teşkil eden daima te
kamüle mütemayil dinamizmi in
kar etmekten başka bir şey de
ğildir. 

O 
halde mesele insanların cemi
yet içinde na~;ıl boyun eydik-

Jerini değil, bilakis onların fasıla 
sız işleyen ve cemiyet hayatının 
tekamülüne göre durmadan deği
şen müvazeneli faaliyetlerini ara
maktan ibarettir. Cemiyet hayatı

nın bu muvazenesi, bu içtima a
henk yahut, bugün muteber tabi
re göre, bu içtimai disiplin dışa

ndan gelen sahhar bir amilin te
sirine tabi değildir. Bilakis, içtimai 
disiplin doğrudan doğruya cemi
yet hayatının tabii bir neticesidir. 
işte ancak bu yolladırki, insanla
rın cemiyetin tamamiyetinin idame 
ve inkişafına hadim kıymetler ol
dukları teyıt edilebilir. 

(Sonu var) 

V. UMUMİ M(ClİSİ YllllK 

~All~MAlARINI BİTİRDİ 
( Birinci sayfadan artan ) 

tirakiyle yapılan bu intihabta , 
Feyzi Oldaç ( Karaisalı ) Dede 
Gürsel ( Osmaniye ) Zeki Akçalı 
(Kozan) Nevzad Güven ( Adana) 
büyük bir ekseriyetle Daimi En
cümen azalıklarına,Mehmed Eren, 
Osman Burgaz, Hilmi Çamurdan, 
Dede Günel aza yedekliklerine 
seçilmişlerdir . 

Umumi Meclis önümüzdeki se
ne yine 20 ikinci kanun Salı günü 
toplanacaktır . 

Haber aldığımıza göre bu tet
kikler. neticesinde yüz abet de
rinin ağırlığı yüz elli kilodan faz
la geldiği takdirde bu derilerin 
ihracı menedilecektir. 

Diğer taraftan söylendiğine 

göre derilerin üzerinde üç il:i 
dört santim kıl kalması da kabul 
edilecektir. Çünkü bu kılların ke
silmesile bizim sanayiimize bir 
fayda temin edilemiyecektir. Bu 
kısa kıllar bizde kullanılmamakta
dır. 

Dün tetkik ve temaslarını biti
ren Standardizisyon müdürü Fa
ruk Sonter Ankaraya hareket et
miştir. 

Profesör Ethem Menemenci 
dUn Ankareye glttller 

Bir kaç gündenberi şehrimizde 

bulunan değerli Profesörlerimiz
den Bay Ethem Menemencioğlu 

dünkü Toros Ekspresiyle Anka
raya hareket etmişlerdir . Profe
sör garda Partililer , Halkevliler , 
gazeteciler tarafından hararetle 
uğurlanmıştır. 

lstanbulJa un fiyatları 
meaelesi 

lstanbul : 28 (Türksözü mu
habirinden) - Bu sabah saat on
da Fiyat Mürakabe komisyonu 
fevkalade bir toplantı yapacaktır. 

Bu toplantı münhasıran tek 
tip ekmek ihdası yüzünden un fi
yat•arında husule gelecek değişik
lik hakkındadır. 

Buğdaya çavdar kaı ıştırılması 
karar altına alındığından un fiyat
larının bir miktar düşmesi icap 
ettiğinden komisyon Toprak Mah
sulleri Ofisinden bu hususla gel
miş olan raporları tetkik edecek 
ve una yeniden fiyat koyacaktır. 

Toplantıda Toprak Mahsulle
ri Ofisi mümessilleri ve değirmen
cilerin mümessilleri hazır buluna
caklardır. 

Almanyaya Keçi kılı 

ihracatımız 

lstanbul: 28 (Türksözü muha
birinden) - Almanyaya gönderil
mesi takarrür eden heçi kılı ve 
kitreler için Tiftik ve Yapağı ih
racatçılar Birliği toplanmıştır. Bu 
toplantıda mezkur maddelerinin 
tüccarlar arasında taksimi yapıl

mıştır. Tüccarlar bu taksime gö
re Almanyaya mal satabilecekler
dir. 

Dünkü ihracat 

lstanbul: 28 (Türksözü muha
birinden) - Bugün yabancı mem
leketlere 600 bin liralık ihracat 
yapılmıştır. 

lngiltereye küiliyetli miktarda 
tiftik, Almanya ve Mısıra tütün 
ve diğer memleketlere kamdarı, 

susam, barsak, yer fıstığı ve taze 
balık gönderilmiştir. 

DUYDUKLARIMIZ 

Denizaltı Gemisinin Doğuşu Tarihi 

inönü koşusu al 
eri 
üş 

ltı 

TÜRKiYE INONO KIR KOŞULARl BIRINCILlCININ j. 
1 vııe 

MARTTA lZMIRDE YAPILMASI KARARLAŞTIRlL lt 

İSTANBUL TAlEBElERi 
VE SİNEMALAR 
lstanbul : 28 (TUrk· 

sUzU muhabirinden) -
lstanbul llkmektep baf• 
mualllmlerl Nlsanm ilk 
haftası Cuma gUnU top· 
lanarak dlOer me•eleler 
arasmda talebelerln si
nemaya gidip gitmeye· 
ceklerl meseleslnl de gö· 
ru,eceklerdlr. Bu mak· 
satla hazırlanan rapor
da talebel-:rln her filmi 
görmesi kabul edilme· 
makta ise de, bazı ba•
mualllmler talebelerln 
bu hu•ueta serbest bıra
kılarak lstedlklerı:ıum

lerl görmesi fikrinde bu· 
lunmuflardır. Mesele e 
aash f ekllde müzakere 
va mUnakafa edllecek· 

~ tir. 

}~~ 

Meraincle miiaaclere 
edilen ekmekler 

Mersin : 28 ( Türle.sözü muha
birinden )- Dün belediye zabıta 
müdürlüğü nümuncsine muvafık 

bulunmıyan 150 kilo ekmeği mü
sadere etmişti . 

Buna cür'et eden fırıncılar ay
rıca cezalandırılacaktır . Belediye 
ı.abıta memurları fırınları kontrolü 
şiddetlendirmişlerdir . 

Menin ve Tarıuaa fletirilen 
canavar düdükleri 

Mersin : 28 ( Türkı;özü muha
birinden ) - Mersin ve Tarsusta 
hava tehlikesi işaretinde kullanıl

mak üzere el ile müteharrik bir 
çok canavar düdükleri satın alın · 

mıştır. 

DOGUM 
Arkadaşımıı: Bahçe Hükumet 

Doktoru Bay Nevzad Armanın 
bir erkek çocu~u dünyaya gel- , 
miştir. Yavruya uzun ömürler di
ler, annesini ve babasını tebrik 
ederiz. 

Kadirlide yapılan 
zirai mücadel• 

Kadirli kazasında son 15 gün 
içinde yapılan ı.irat mücadele ne
ticesinde 174 Domuz öldürülmüş
tür. Yine 15 gün zarfında 1480 
hektar fareli araziden 500 hektarı 
ilaçlanmış ve kesafet yüzde yet
miş nisbetinde azalmıştır . 

Mea'ucl bir ni,an 
Bayan Melahat Ôzşahin ile 

Bay Mahmud Toramanın nişan 
törenleri Hallcevi salonunda ya
pılmıştır. Törene seçkin ve kala
balık bir davetli kütle i iştirAk 
etmiştir. Genç nişanlılara saadet· 
ler temenni ederiz. 

Çuval geldi 
lstaubul: 28 (Türksozü~:muha

birinden) - İhracat tüccarlarının 
ihtiyacını karşılamak üzere yaban· 
cı memleketlerôen peyderpey çu
val getirtilmektedir. Son olarak 
Tiftik ve Yapağı İhracatlar Birli
ğ'inin ihtiyacını kararlaştırmak Ü· 

zere 30 bin çuval getirtilmiş ve 
birlik tarafından tüccarlar arasın
da taksim edilmıştir. 

-
Nöbetçi Eczahane 

İSTİKAMET ECZANESİ 

Beden Terbiyesi BölgeıııiJ •r 
rektörünün dün gazeterniıe ~{ 
diği malumata göre Türld>' u 
Koşusu Birinciliği bu yıl ~ m 
Koşusu adı altında 30 Mıt 
zar günü saat 15 de 7Sf1J tJI 
lik uzun bir mesafe üıeriıı el 
mirde olacaktır. Ko.,u P~ .1 

Halkevi ile Alsancak stıı u 
arasında tesbit edilmiştir. ~~il 

Bölge birinciliğini yap;J,ım 
gelerin birinci katagori te ~Jr 
kımları dörder kişilik olıı 

1 koşuya gireceklerdir. ~ O 
Bu, Türkiye lnöııü I(ır 

birinciliği müsabakalarınd1111 

23 mart pazar günü bütfı11 

!erde 6000 metre üzerine 
mahiyetinde husust koştıııır u 
lacak ve bu koşulara da ole 
adı verilecektir. lnönii kof laı 
Ferdi, takım ve grup tas ar 
pılacak ve her birine 8~ ın 
mükafatlar tevzi edilece~tı'/n . 

Dün şehrimiz atletler• •dı 
da bu mühim ko~ulara bat 
!arak büyük bir arıtrenrfl811 T 
mıştır. ~ 
------~ 

· SuNDAN BuND~ ~ 
. i 

Amerika Gazetelerı ~o 
Hearst. 17 inci A5'' 1a 

bir manastırı satı~ ıa 
Bu ayın sonundct, Ne le 

Sansasyonel bir müzeyedtfl 8 

cak. Amerikan gaıt;tel.e ~oMu 
Rodolf Hearst'ın kıyınetıı ,yn 
Yonun un· bir kısmı sa ılaC ht 

- • rJeo 
Bunlar arasında b!' jla 

ci asırda yapılmış bır •n 
manastırı vardır. k 

Herast, bir Avrupa 5 
• 

de bu manastırı görınüıOo r.._ . 
miş ve satın alarak 14/ 

1 
1 

içince Amerikaya nakl~ 
yeniden kurdurmuştur. 1 
de 500,000 dolar sarfelrll rıı" 

Satış listesinde ~ 8 
50,000 dolar kıyınel e 
tur. l;:f 

Ôlen bir lcöpek 40 ltt 

Sonra cliriiJi 

·· eıı Moskova fiziyoloJl 
de yapılan tecrübelerde,1 

çok köpekler, öldüklcr' 
hatta 40 dakika sonrB 
hayata iade edilmiştir. 

Bu tecrübeler Bir b~e 8 
Yakında insanlar üzerıfl r 

9 
· 

rübcler yllpılacaktır. ae 3. 
rübelerde muvaff akıyetl~ 3: 
len irse artık dün) adan 3. 
kuıu tamamen kaJkrnıŞ "4. 

Dünya nüftJI- 14. 

. ti~ 
Son yapılan istatıs 1' s. 

Avrupanın umumi nufu~ 15. 
yondur. Avrupanın ıne 
yesi 9,900,000 kilometre 
baıdır. ve kilometre 'İl8. 
58 nüfus isabet etnıekt l8. 

Asyada, 44,300,00o '{fi' 8. 
murabbaı bir arazıde l, 119. 
insan yavaş. Kilometre 

ına 27 kişi. 9. 
. Ya Afrikada·ı,. ( '19, 19. 

kilometre murabbısı ..ı 19. 
152,000,000 nüfus vllf" 20, 
Asyanın arazisi 8,900,~,j· 
re murabbaı ve nüfus~~;· 
dur. kilometre murıs · 

kişi. ~ 

Amerikaya gelince: )!ı: 
meakezi Amerikanı~ lfl fıı" 
hiy·esi 24 100 000 kılO h 

• t ı .... 
rabbaı, nüfusu d~ ,_fl'J. 
milyondur. Cenubı fl.il'J. 
mesahai sathiyesi 17, 

B
u düsturlar cemiyet hayatının 
tahavvüllerine uyarak şekilleri 

ve mahiyetleri itibariyle değişiklik· 
lere tabi olurlar. Cemiyet düstur
lanna aykırı fiiller cemiyet bakı· 
mından fazla bir kanşıklık husule 
getirmiyorlarsa bunlara karşı hu· 
sule gelecek aksül'amel hafif olur 
bunun tatbikini ifade eden müey
yidenin içtimaan tanzimi zaruri 
olmaz. Müsaade ederseniz bu fik-

Eski tabiye prensiplerinin altü5t olmuş gibi 
göründüğü bu muharebe esnasında tayyare hiç 
şüphe yok ki birinci plana geçmiştir. Deniz haki
miyetinde ise büyük zırhlıların yanıbaşında deniz
altıları de, yer almıştı. Tayyarenin havalarda gö
rünüşü 1980 de başlar; fakat denizaltı tayyareden 
otuz sene daha eskidir. Denizaltının tarihi ihtimal 
ld unutulmuştur. Bunu kısaca hatırlatalım. 

1889 )'Ilı mayısının ilk günü Şerburgta Gube 

ismindeki Fransız denizaltı gemiıoinin ilk tecrübe

leri yapılıyordu. Bu görünmiyen fakat dışarısını da 
göremiyen ( çünkü o tarihte henüz Priskop icat 

edilmemişti) sualtı gemisi sabahın saat dokuz bu
çuğundan akşamın beş buçuğuna kadar altı metre 

derinlikte dolaştı durdu. Ve sonra yukarı çıktı. Bu 

gemide bulunan tayfaların hatıraları bir defter ha

linde hala Fransa müzesinde ııaklıdır. 1- HUkOmet yenmd• 
metre murabbaıdır · ı1I 
91.000,000 Kilometre 
5 nüfuı, 



Program, saat ayarı 
Ajans 
Müzik : Hafif parçalar 

Ev kadını - Yemek liste. 
Program, saat ayan 
Müzik : Türkçe plaklar 
Ajans 
Müzik : Türkçe plaklann 
devamı 
Müzik : Riyaseticumhur 
Bandosu 
Müzik : Operet parçalan 
Müzik : Konser - Anka· 
ra Devlet Konservatuarın· 
dan naklen 
Program, saat ayan 
Müzik : Radyo Caz Or· 
kestrası 
Müzik ı Şarkılar 
Konuşma (Günün Mesele· 
leri) 
Müzik : Halk türküleri 
Saat ayan, ajans 
Müzik : Fasıl 
Radyo Gazetesi 
Müzik : Şarkılar 
Konuşma (Kitap saati) 
Müzik : Radyo Salon Or
kestrası 
Saat ayan, ajans, borsa 
Konuşma (İngilizce - Kı
sa dalga) 
Müzik : Dans 

Yarınki proııram ve kapa· 
nı4 

Vunanhların 
bombardımanı 

MUsbet netlcaler veren 
Elen laallyatl oluyor 

Atina : 28 ( A . A.) - Yunan 
tebliği : Mahdut mahalli harekat 
kaydedilmiştir. Cephenin bir nok
tasında ateşim i:ıe maruz kalan 
bir düşman kuvveti ağır zayiata 
uğratılmıştır. Esirler aldık, hava 
kuvvetlerimiz mesu<l neticeler ve
ren faaliyetlerde bulundu. 

Yunan emniyet nezareti teb
liğ: : Düşman hava kuvvetleri 
Ege denizinde bir ada mıntaka
sını bombardıman etti. Hasar 

yoktur, 
Atina : 28 ( A. A) - Yuna

nistandaki lngili:ı hava kuvvetle
rinin tebliği : Lugati köyü civa
rında toplu bir halde bulunan 
motörlü nakliye vasıtaları ve Pi
} eri de askeri kamplar nzerine 
tam isabetler kaydedilmiştir . Av
lonya civorında bir düşman gam
botu ile bir düşman ticaret va
puru kafilesine de muvaffakıyetle 
taarruz edilmiştir. Tayyarelerimi
zin hepsi üslerine dönmüşlerdir. 

Adet 

65 
25 
10 
45 
35 
25 

500 
500 
545 
500 

2250 

S[YHAN P. T. T. MODORlOGONDEN 
Cinsi 

Çıralı Çam 

Uzunluğu 

8~Metre 
8 
8 
7 
8 
8 
6 
7 
8 
9 

teslim yeri 

:Adana 
C~yhan 
Erzin istasyonu 
Osmaniye 
Bucak istasyonu 
Yenice 
Pozantı 
Pozantı 
Pozantı 
Pozantı 

1 - Yukarıda cinsi, mikdar ve teslim mahalleri gösteri
len ceman 2250 adet telgraf direği kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammenlbedel (12600), ~muvakkat teminat (945) 
liradır. · 

3 - Eksiltme 13 - 3 - 941 perşembe günü saat 15 de 
Adanada Seyhan P. T. T. Müdürlüğü binasındaki arttırma ve 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler bedelsiz olarak her gün - mesai saati 
dahilinde - Müdürlük kalem şefliğine müracaatla ahmr. 

5 - Taliplerin, teminat makbuz veya Banka teminat mek-
tuplarını ve ticaret odasından alınmış bu seneye ait vesikalariyle 

- Kanuna uygun olarak tanzim edecekleri - teklif mektupları
m ihtiva eden kapalı zarflarını 3 ncü maddede gösterilen ihale 
günü saat 14 de kadar eksiltme komisyonuna tevdi etmeleri 
ilan olunur. 12735 25 - 1 - 4 - 8 

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

An karada " resmı tebliğ neşredildi 
(Birinci sayfadan artan) 

saat 15,20 de de Türk matbuat erkanını kabul 
etmiş ve kendileriyle uzun bir hasbihalde bulun
muştur. 

Ankara : 28 ( Radyo gazetesinden ) - Bay 

Eden Türk gazetecilerine beyanatında , Türk 
milletinin kendilerine gösterdiği hüsnü kabulden 
Adanada, yollarda ve Ankarada yapılan tezahü
rattan çok mütehassis olduğunu: , bunun İngiliz -
Türk dostluğunun bariz bir misali olduğunu söy
lemiştir. Eden ve arkadaşları dün Ankara l.!falke
vini de ziyaret ederek milli oyunları seyretmişler
dir . Misafirlerimiz bugün M ı s ı r a hareket 

Edenle General Dilin ziyaretleri bugiin neticelendi . 
Devlet adamlarımızla lngiliz devlet adamları ara
sında yapılan görüşmeler çok samimi bir hava 
içinde""geçmiş ve şayanı memnuniyet şekilde ne
ticelenmiştir. Ve buna dair de bir resmi tebliğ' 
neşredilmiştir. 

Ankara : 28 ( a. a. )- Üç gün
dür şehrimizde bulunmakta olan 
Büyük Rritanya Hariciye Nanrı 
Eden ve Genel Kurmay Başkanı 
General Dil ile refakatlt"rinde bu
lunmakta olanlar bugün saat 19 
da hususi trenle şehrimizden ay
t'ılmışlardır . 
İstasyonda Hariciye Vekili Ge

nel Kurmay İkinci Başkanı , Ve
killer hariciye erkanı, Genel Kur
may ve Milli Müdafaa erkanı, An
kara Vali ve Belediye Reisi ve 

Halhe1Ji Reisliğinden: 

KONf ERANS 
3181941 Pazartesi günü ak

şamı saat (18) de Evimiz sa
lonunda bölge ıskınm ajanı 
Hasan Tibet tarafından (Beden 
terbiyesi mükellefiyeti memle
kete ne verecek) mevzulu bir 
konferans verilecektir. 

Giriş serbestir. 

1-3 12753 

Pamuk - Hububat 
KiLO FIATI 

CiNSi En az En çok 
K. S. K. S 

1<oıa 
-Ma. parlafı ı_:s:..:ı;.:.,o_o _ _ i __ s_ı._o_o--. 
Mil."Temizi 
Kapım alı 

Y. Pamuğu ı--
Klevland C ---
Susam 
}(.Bufday!:.-!------i--~---. 
Buğday To. •----ı----ı 
- Yerli -----t ,. ı------

-Arp~a~~-ı-----ı-~---. 
- Yulaf 

28 / 2 / 1941 
Kambiyo v• Bor•• 

iş Bankasından~ alı~ıştı~ 

~Llr!:!e~I ...L-.------,ı-- -
Rayişmark 

ı etmişlerdir . 
Büyük Elçilerle füçiler ve Elçi· 
likler ileri gelenleri tarafından 
uğurlanmışlar, muhterem mi~afiri 
Reisicümhur adına Baş Yaverleri 
selamlamıştır . 

Türk - lngiliz bayraklariyle süs
lenmiş bulunan garda başta Ri
yaseticumhur bandosu oldu~u hal
de bir kıta asker ihtiram resmini 
ifa eylemek üzere yer almış bu
lunuyordu. Nazır ile General trene 
binmeden önce kıtayı teftiş ey
lemişler ve erlerimizi < Merhaba 

asker > diye selamlamışlardır . 
Asker < Sağol .> diye mukabele 
etmiştir . Ve garın peronlarını 

dolduran binlerce halk en içten 
teı.ahür lerle ve ' Yaşa va rol > 

sesleriyle:kendilerine karşı duy
dukları sevgiyi ifade eylemişler

dir. Halkın bu tezahüratı bilhassa 
trenin hareketi esnasında son had
dine varmış , dost ve müttefik 
devlet mümessilleri bu samimi 
hava içinde şehrimizden ayrılmış
tır . 

r-
M a I at ya Bez ve İplik Fabrikaları T. A. Ş. 

Adana Mensucat fabrikası müdürlüğünden: 

lktisad Vekaletinin 24-9-940 tarihli umumi teblitine istinaden 
plik~fıyatlarımız aşa~ıdaki şekilde tesbit edilıniştir: 

No: 4 6 8 10 12 14 

Kuruş 315 335 470 490 530 .565 

1-Beşbalyadan fazla sipariş kabul edilmez. 

2 - !ldokumıcılarının aiparişi tercihan sevkcdilir . 

3- Yapılan siparişler sıraya ithal edilmek suretiyle ıönderilir. 

4- Aobalaj masrafı, ist11yona kadar nakliye ve tahmtliye 

12373 1- 15 1-15 müşteriye aittir. 

--------.:.;..~-----------------------------,----~ 

Milli Mensucat Fabrikası 
Müdürlüğünden : 

iplik Fiatları: · 

Nuınara: 4 6 8 ıo 12 14 16 18 ~ 

Kuruş 315 335 470 490 530 56S S8S 610 ~35 

Beı Fiyatları: 

fip: E. 85 E. 90 JJ. 75 B. 90 

Kuruş : 854 891 82.5 9ıfS 

Yukandalci Fiatlar iktisat Vekiletince Teabit 
Sipariş Sevk ve Kabulü Fabrikımııın 1. Mıyu 
flatlımdar. 6 aayıh tımimi e11sını müstenittir. 

edilen satış 
9.11 taıilt ve 

2380 

........................... • • i ASRi SiNEMA I 
• • 
·~VARE BU AKŞAM SUVARE 1 1 8.30 8.30 : 
• iki büyük ve müstesna filmle zengin • 1 bir pragr~m sunar ı 
• JOAN MARGARET ROBERT : 

I CRAVf ORD SULlİVAN YOUHG : 
1 Gibi Üç Yıldızın Aşk, Heyecan ve ihtirasla Dolu : 

l~AŞKA VEDAQ=i 
1 - 2 - : 

İ Lill DAMITA - DUCAMPO İ 
1 nun •. 

1 
Tangolar - Rumbalar - İspanyol] danslan - Meksikamn •• 
bayramları - Güzel kızlar içinde geçen bir aşk mevzuu 

1 IGüzel Esirel i 1 TAMAMEN RENKLi : 

• • • • • • 
Bugün Gündüz Matinede 

ŞEREf YOlU - BEYAZ ESiRE • • 1 Pe~ ya~un<§Ja 

i HATA İ • • • • ........................... 
r-

FEMil 
Bayanların sıhhi arkadaşı 

Birçok bayanların 
sıhhi, aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
lakasızlık. mühim ra
hatsızlık ve hastalık
lara yol açmLşhr. İşte 
bundan dolayı, her sa
yın bayan, adet za-

manlarında bu gibi hastalıklardan korunması için yalnız 
(FEMIL) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi. pratik, bir kolay
lıkhr. (FEMIL) in hususi B7\.GLARI da vardır. 

ECZANElERDEN VE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARINDAN ARAYINIZ 

Cenup Mıntakası deposu Bahri Diril Ticarethaneıi 
Y ağcamii civarı No. 71 

~------------------------------------------"' 
i LAN 

SEYHAN ORMAN ~EVİRGE MÜDÜRlÜGÜNDEN : 
Cinsi 

Kuru çam enkaz odunu 

Kental 

17430 

1 - Seyhan vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde hududla
rı şartnamede yazılı Armutluoluk devlet ormanından numara
lanmış 17430 kental kuru çam enkaz odunu J 2 ay içerisinde 
çıkanlmak üzere l.3.931 tarihindep itibaren ] 5 gün müddetle 
açık arttırmıya konulmuştur-

2 - Artırma 17.3.941 tarihine müsadif pazartesi günü sa-
at 15 de Seyhan Orman Çevirge f\.üdürlüğünde yapılacaktır. 

3 Beher kentalin muhammen bedeli 12 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 156 lira 87 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavele projeler Orman Umum Mii

dürlüğü Seyhan Orman Bölge şefliğinde görülebilir. 
6 - '1 eklif 17.3.94) günü saat 15 e kadar komisyon reis· 

li~ne verilmesi 
7 - isteklilerin Ticaret Odası vesikası ile birlikle belli edi. 

len gün ve saatte ihale komisyonuna müracaatları (Bu vesika 
köylülerden istenmez.) 

12752 1-5-10-15 
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Sayf~4_ TORKSôZO 

Y 1 L D 1 Z Möble Evi ve Atelyesi 
.... 

Uzulı zamaDdan beri 
, 

ABİOİNPA$l CADDESiNDE 

llllfLAR APARTIMANI 

ALTINDA 

• 
VILDIZ'I 

ZiYARET EDİNİZ . 

· b~kle'1en yeni radyo
larımız~elmiştir 

Radyo meşherimizi 
mutlaka görünüz 

. En iyi radyo ile en iyi servisi beraber 
. 

bulacağınız müessese şudur 
1 I l A R I F E V E Ş Y A S 1 · 1·1 

• t , ••• 

MUTEDiL flYATllR 
Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 

sandalya, tabure, büro takımları, mftuken takımlar 

ZEVKİNİZE UYGUN HER TORLO MODEL 

MUH-ARREM HiLMi REMO 

ABIDINPAŞA CADDESİ NO: 112 TELGRAf: REMO - ADANA - TELEfOI: 1 

YILDIZ Atel~esinde 
-- ------ --

• 00 00 •• .. •• .. 00 00 00 00 •• •• .. •• •• 00 •• •• •• •• .. •• .. .. o 

ÇOCUK İNSAllRll 
GIDIR SEVİNlZ Dl 

f lllT OPMEYI 

Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır O. Muzaffer lokman 
Tl$RAOAH SiPAHİ$ KABUL EOiliR Dahiliye Müteha••ı•ı 

HASTALARIHI HER GON MAYENEHINESİNOE 
KABUl EDER 

ADRES : Adana Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Alhnda "YILDIZ., Moble Evi 

Sahibi: Kadri - Talip 
12546 

o ne 00 on •• 00 on on .. ne .. o· 00 00 ...... ·o on ·o 00 o· o· o· •• o 

TORKIYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
-ı 

Kurulu• tarihi : 1888 

· Sermayui : 100.000.000 Tiırlı Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere. 28.80(f lira ikramiye veriyor 
-

Ziraat Bankasında kumbarılt ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşatıdaki plina göre ikramiye datıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 .. 15()() • 2000 " 4 

" 
250 

" 
1000 .. 

40 " 100 
" 

4000 
" 100 

" 50 
" 

5000 " 
120 " 40 " 

4800 .. 
160 

" 
20 

" 
3200 ,, 

DIKKA T : Heuplanndaki par81ar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düomiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 - Eylul, 1 Birincikanun, 1 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~•TOR___,_.............._~~...,.,.._,.., 

Ma~har Cemil Esen 
SiNiR HASTALllLARI MOTEHASSISI 

RejOtlbiy *iallalle•i 'Sôwatlı Bay Halil evi 

12678 30-20 

1 1 

iŞ BANKASI 
KOÇOK TASARRUf HESAPllRI 

1941 
ikramiye Pldnı 

KEŞIDELER: 

4 Şubat, 2 Mayu, 1 Ağusto9, 3 lkincitrfrin 

tarihlerinde yapılır. , 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Allet 2000 Lirııhk - 2.000 Lira 

s " 1000 " - 3.000 il 

2 " 750 " - 1.500 il 

4 " 500 " - 2.000 il 

.. 8 . " 250 it - 2.000 it 

85 ,, 100 ., - S.500 ,, 
80 " 50 ,, - 4.000 il 

300 " 20 " - 6.000 " 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursWluz. 

·-~- ·~·-·zı~;-'fti1;:11f ü~;ö;;~-~--·-ı 
BİRİNCİ SIHlf RONTGEN YE ELEKTRiK 

TEDAViSi MOTEHASSISI 
Her 6iın ha.talarını Abidinparı caJJai 125 

nıüftaralı maayenehanuinJe iabul ile 
30- 19 t.,hi• H teJaoi etler. 1268tj 

-

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Balta 
. - HASTAURINI HER GON MUSTAFA 

ECZAHAKESİ OSTONDEIİ MUAYEllDAitSI 
. llll EDER 

DERHAL l<ESEA. 

HER lCZIHAIEDE BULIUR 

Abone ve ilan 
Şartları 

Seneliji 1200 Kr. 
Altı ayhtı 600 ,, 
Oç aylıtı 300 .. 

Aybk ta abone edilir. -
llAnl•r için l•NJ• 
mUr1te11 .. etmelldlr.· 

Umumt Neıriyat M6dürii 
MACiD G0ÇL0 


