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Büyük Millet Meclisinde Konuşmalar HARiCiYE VEKiLiMiZ 
Garp Yurdda Örfi idare DON ADANA YA GELDİ 
Oç Ay Temdit Edildi 
Ank•r• : t9J CTUrkaözU Muh.ablrln· 

den ) _ BUyUk Millet Mecll•lmlz .bugUn 
ltopl•nmıfllr. Memleketln garp bölgelerln
dekl örfi idarenin, mUddetlnln rhltamın
dan aonra daha Uç aJ temdit edllme•I 

hakkındaki Bafvekllet t•zkere•f okun•· 

rak taevlp edllml• ve haklmler k•nu

nu mUzakereel yapılmıftır. Meclla cuma 

gUnU toplanacakt:r. 

• lr.gıllzler tarafından bambal:ınan Alman:~llııuu: 

Londra : 19 ( A. A.) - Hava 

nezareti tebliği : Tayyarelerimiz 

dün gece Bremen ve Vilhelms
hafn 'ı bombardıman ctmiılerdir. 

Bu tehirlerin liman ve sanayi 

mıntakalarmda bir çok infilildar 

vo. yangınlar görülmüştür Roter

damda benıin depolarında bilyük 

bir yanıın çıkarılmııtır. Ayni ser-

ALMAN ÜSlERİNE 
YE~ BİR AKIM 

Be, Bilyülı Ü• 
Şiddetle Bombalandı 

vise mensup tayyareler Emden ve 

Oldenburg'a hücum etmiılerdir. 

Bir düşman tayyaresi d6filrülmüş
tür. Prıse adaları açıklannda $a-

hil servisine mensup bi tayyare 

bü) ük bir düşman iaıe gemisini 

torpillemiş ve batırmıflır. Bütün 

tayyarelerimiz üılerine dönmüı

lerdir. 

Ankara Radyo Gazetesi 
ALMANYA SlNlRLENIYOR 
Amerikanın son zamanlarda 

aldı~ı ıert vaziyet Almanyayı 
gittikçe sinirlendirmektedir. Alman 
matbuatı Amerika Cümhurreisinin 
fahıına karıı hücumlarına devam 
etmektedir. Alman matbuatı Ruz
Vcllin şahsi i~birarlar sahibi ol
duQunu iddia ediyor . 

BALKAN VAZiYETi 

Uugoılavya ve Yunaniıtana 
lcarıı Almanya tarafından açılan 
ıinir:harbi devam etmektedir · 
Seriinin son günlerde Yugoılavya
ya karıı bariz bir gevşeklik gös

tcrditi müşahede olunmaletadır · 
Yugoslavya ile Almanya ara

llnda müzakereler' olmaktadır · 
Fatcat ıimdiden bu mfiıakereler 
hakkında bir ş~y ıöyıtmek pek 
ıncvıimıiz ve iıabetsiı olur . 

BERLlN VE YUNANlSTAN 

Diıer taraftan Berlinin Yu· 
n~niıtana karşı vaziyeti gittikçe 
bir &ertlilc peyda etmektedir. Yu

naniıtana İngiliz. askeri çıkmadı· 
tına göre, Seriinin ba hiddeti ne 
olabilir ? Şüphesiz ki Almanya-

nın Yeglne gayesi lta1yan - Yunan 
harbine müdahale etmektedir. 
k ltalya, Almanyayı müdahaleden 

urtarmak için son bir gayret 
•ıtrfetmif ve Arnavudluktaki ta
arruzları kalkıımııtır . Fakıt bu 

hamle hiç bir netice vermemiş

tir. 
MATSUOKANtN SEY AHATI 

Japon:hariciye • n.a~ı.". M~tsuo: 
kanın seyahati ve'l'bırısını zıyaretı 
meselesı dün)& efkarı umumi}e
sinde hala hararetini muhof aıa 
etmektedir . Berlinde yapılacak 
görüşmeler merakla beklenmek-

tedir . 
MACARlsTAN DURUMU 

Tas ajansı Podapeştedcn çok 
şayanı dikkat ~alümat vermek-

Askeri 

tedir. Macariıtanda bir çok fab· 
dkalarınf:iptidat •madd~lcr fıkda
nından dolayı kapatmakta oldutu 
kaydolunmaktadır . 

RUZVELTIN BEYANATI 
Ruzvelt gazeteciler tof?lantı

sında müttefıklere •,-Amcrıkanın 
yalnızfharb malzemesi değil , yi
; ecek yardımında da bulunaca
~ını sÖ) !emiştir . Ve Reiıicümhur 
bu yardımın üaılamış olduğu da 
anlatmış, hıda-mcselesinin top , 
tüfenk kadar ıüzumlu oldutu nok-
tai nazarını da ilave etmektedir · 

ceza 
kanônumuz 
BU KANUNA EK BiR KANUN YAPILIYOR 

Anlı 'IO : 19 (T6rl11özü muhabirinden) - A•lıeri c•:ıa 
0 •lı olaralı hazırlanan ldyiha mecliH Hvlıolun· 

Jıanununa • . . d"l Tı L Bu lôyiha il• telılıl edılen tô ı ata ~re UTA' ceza 
ma,tar· ucibinc• tatbikı izne bağlı •uçlar aakeri mahh· 
kanuna '" b · · M'll" M ·el /ı ~ lı ·rı meler de bakılıdığı hallerde u ,ızın ' ı a.. ~ a aa~ :_ ıl~ a· 

.ı 'lec•ktir. Ceza kanunlarında11ı ve HT•ucr ıl• 
ralınaan verı ·L l L 

. • hülı6ml• feolralade hallerd• tatbı" o unaca1thr. 
aıtc•:ıaı . 

EYYElll GON ŞEHRiMİZE 6ElEN HARİCİYE VEKİlİMİZ KIBRISA GiDEREK 

INGllTERE HARiCiYE NAZiRi BAY EDENlE GÖRÔSTD YE DON 

TAYYARE ilE ŞEHRiMiZE DÖNER[K ANKARAYA HAREKET ETTllER 

Ankara : 19 ( a. a. ) - İngiliz 
Hariciye Nazırı Eden lngiltereye 
dönmeden evvel Harici) e Vekili
miz Şükrü Saracoğlu ile telcrar 
bir mödavelei efklr arı.usunu göı
termiş ve bunun ü>:crine Harici-
> e Vekilimiı. Kıbrıı'a gitmiştir . 
Şükrü Saraco~lu lngiliı Hariciye 
Vekili Edenle görüştükten ıonra 
Kıbmtan avdet etmiştir . Ştıkrü 
Saraco~lu ; arın Ankara ya jelmok

tedir. • • • 
Evvelki gOn huıuıt bir trenle 

Ankaradan ıehrimiıe gelerek bu
radan tayyare ile Kıbrısa giden 
Hariciye Vekilimiı Şükrü Saraç
oflu Kıbrıata Edenle görüımeler
de bulunduktan sonra dün bir 
ta}Yare ile şehrimi:r.e aclmiı ve 

huıusl bir trenle Ankara) a hare- ı miı bugün Ankarada bulunacak-
ketietmişlerdir . Harici;e Vekıli- lardır . 

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

ARNAYUDLUKTA 

Bütün ltalyan 
mevzii akınları 

tardedildi 
Yunanhlar yeni ••lrler •ldı 

Atin•: 19' ( e. a ) - Yunan 
tebliti.: Ofifman birbiri ardınca 
mevzii hücumlara ) cltenmif ise 
de püsUrtülmüı ve çok mühim 
zayiat ver:miştir. Vorisa vadisinde 
meıut ıurette inkiıaf eden bir te-

(Geriaı üçOncü sayfada) 

Bükreş : 19 ( A. A.) - is
yan hareketine iıtiıak eden 118 
papaş cukeri mahkemeye verilmiş
tir. Kilise makamları hepalnl mu
/ekten çıkarmıştır. 

• • • 
Nevyork : 19 ( A. A.) - lr

lanJa Harbiye Nazırı buraya gel
miş. ta9.11are ve tü/enk alacaRını 
aöylemiıtir. 

BASRA YA GELEN 
MAKiNELERiMiZ 

a) Koordı-
naayon he) etı L:ararı ılc Zıraat 

Vclcalelı emrınc ver ılmı~ bulunan 
3 mil) on liralık tah ı at karşılığı 

olarak Amerilca') a sıparış edıleıı 

muhtelıf cıns ve nevıde ziraat 
makinel;rinden ılk gurup evvelki 
gün Hindistan~) olu ıle Ba ra') a 
vasıl olmuştur. 

Gelen aletler 300 adet pamuk to· 
humlama makinesinden murekkep
tır. ve şimdilik buıılnrdım 200 ta
nesinin Çukurova bölgesıne, lOO 
tanesinin de Eğe bölge ine lev1ii 
düşünülmektedir. 

Alakadar memurlardan ögren
diğimi1e göre faali) ete geçecek 
olan bu tohumlama makıneleri 

seylaptan 7.arar gören pamuk 7.8· 

yiatı bölge inde bilha !18 bü) ük 
istifedelcr temin edecektir. Çün
kü bu mıntıkada son ) ağışlar \ e 
feyzanlar ; ü1ünden hnfri) at son 

(Gerisi üçüncü sayfada ) 
Vaşington' da 

Münakalat Vekilimiz Cevdet Kerim 
ince Oaymın tetkikleri 

BAY HUL İLE LORO 
HALlF AKSIN KONUŞMALARI 

Vaşington: 19 (a. a.) - Ame· 
rikn harici) e nazırı Bay Hut de 
Lord Ha lif aks arasında ;kinci hır 
gorüşmc yapılmışbrrGöriiflhe meY• 
1uu hakkında ilci memleket ectamı 
be; anatta bulunmuşlardır 

lstanbul: 19 {Türksöıi muha
birinden) - Şehrimizde bulun 
makta olan Münakalat Vekili Cev
det Kerim lncedayıyı, dün VeU
leti alakadar eden bazı itlerin 
tetkiki ve Vekalete bağlı bulunan 
müesseselere evvelce verilmiş o
lan direktiflerin ne şekilde tetkik 
edilditini leftiı ile meşgul olmu~
lardır. Bu meyanda Deniıyolları
nın yeni yolcu salonunu gezmiş 

ve memurların vazifeleri ile yakın
dan alAkadar olmuştur. Deniz 
nakliyat reisi Ayetullah Tunç da 
dün şchrimiı.e gelmış_ve lımanda 
meşgul olmuıtur. 

Haber verıldiğinc göre fİlcp 
nakliyatının Lir elden idaresi için 
hükümctçc verile karar ü:r.erine 
fültiin filcpçiler bu ayın yirmi 
birinci gününden itibaren tatbik 
edilecek olan bir elden idare siı
temine gireceklerdır. Şimdiye L:a
dar müracaat eden on beş ıilep

çi vardır. 

BAŞVEKiLiN KABULLE.Rl 

Ankara : t9 ( TUrk•özU 
muhablrlnaen ) - Baf vekl· 
llmlz Doktor Refik Saydam 
bugUn Romanya bUyUk el· 
çl•lnl kabul buyurmuflar
dır • 

Eritre'deki 
muharebeler 

Habeıi•tanda ltalyon.Jt,r 
ü~erindelıi ta:zyilı arfq.9" 

1 cı~~~ .. ~~o!~~~~h!!~ 
Perapalas hadisesı 

arllk aydınlandı 
lstanbul : 19 (Türksözü muha

birinden) - Perapalas hadisesi ta
mamen aydınlanmış bulunmaktadır. 
Dün vaziyetin ı;on safhası hakkın
da lstanbul müddeiumumisi Hık· 

mtt Onatın malumatına mürıçaat 

ettik. Bize şunlan söyledi: 
- Tahkikat bu meseleyi ta

mamiyle aydınlatmıştır. Teferruatla 
mefgul olmaktayız. Bunlan da ta· 
mamladıktan sonra efkin umumi• 
yeyı tatmin edecek tam. eıı,lı ra• 
porumuzu bildirccetiz. 



ADETLER VE TELEKKILER Piyasada 
vaziyet Tutulan güneş İstanbul : 19 ( Türksöı.ü:Mu

habirinden ) - Hafta başı piya
sası gevşek olarak açılmıştır. Sa
tışlar zayıf olmuştdr. Alıcılar bil
hassa yeni lisans kaydı üzerine 
çok çekingen davranrn1şlardır. 
Dün 282 bin liralık ihracat olmuş
tur. Bu arada Çekyaya~ elma ve 
aı mut.kurusu ile Romanyaya kül
liyetli miktarda susam gönderil
miştir. Balmumu talepleri de dur
muştur. Almanya:için pazarlıkla

ra devam:edilmektedir. Bulgaris
tana yeniden hiçbir satış olma
mıştır. İzmir piyasalarında İstan
bula_nazaran dün biraz canlılık 

olduğu bildirilmektedir. Bu hafta 
içinde muhtelif firmalar tarafın

dan Almanya için toplanmış olan 
malların mukaveleleri yapılacak

tır. Almanların bir kısım malları

mızı peşin para ile ve bir kısmı

nı takas ve vadeli tediyat şartile 

almak istedikleri söyleniyor. 

Şehirdeki ithalat ve 
ihracat vaziyeti 

UZAK DÜNYALARDA BiRÇOK KAB/LELERiN 
GÜNEŞ TUTULUNCA DÜŞÜNDÜKLER/, Y APTJKLARI 

Güneş ııökyüzünde pınl pınl 
yanıyor; toprak tatlı bir ışık ya~
muriyle yıkanmış, da~lar, en tat· 
lı renkler içeı isinde ııöz alıyoı, bir
denbire, hiç bir alamet belirme
den, bütün bu muhteşem tablo 
kalın bir matem örtüsüne bürünü
veriyor. Ta·lı iÜndüz, bir an içe
risinde, karanlık ıreceye benziyor, 
ufukta parlak güneş arbk sönmü4-
tür. Kocaman iÜneş gökyüzünde 
siyah ve ıreniş bir yuvarlak ribi 
görünüyor. Kararan gökyüzünde 
yıldızlar uyanıyor. Her şey birden
bire susmuştur: Şimdi her tarafta 
sessizl.k ve gece var. Fakat yine 
bir an içerisinde, birdenbire yüzün
den silinen güneşin bir kenarın
dan, altın bir ok gibi bir ışığı ııö
rünür, bunu bir ikincisi, bir üçün
cüsü takip eder, ufuklara ince, 
parlak bir hilal cizilir, büyür, yer· 
yüzünü, ufukta gölgeler içeri.!.inde 
kalan dağlar müstesna, tekrar ay
dınlanır. Yavaş yavaş güneş uki 
hakim tavrını tekrar allr, parlar, 
yanar, yer yüzünü canlandırır. 

Biz bn ·hadiseye kısaca günüş 
tutulması diyoruz. Tutulan sade 
ıüneş değildir, Ay da tutulur hem 
iÜneş tutulması bir kaç dakikadan 
fazla devam etmediği halde, Ay 
kızıl bir renıre bürünerek, iki saat 
kadar tutuk kalabilir. 

Bu manzaraya alışkın olmayan 
bütün tabiat güneş ve ay tutulur
ken şaşırmış gibidir. ltalyan alim
lerden Rikopolo l 7 l5 yılında gü
net tutulduğu vaktt uçan kuşlann 
yere ölü düştüklerini görmüştür. 

1706 dı Monpelye de güneş tutul
duQ"u vakıt kafeslerinde şakırdayan 
kuşlar sanki gece olmuş gibi baş
larını kanatlarının altına sokmuş

lar, tarlalarda çalışın öküıler ol
dukları y~rde durmuşlardır. 

Meşhur Fransız alimi Aaragoda 
1822 yılındaki güneş tutulması da 

ayni halleri gördüğünü kaydedi
yor. Tavuklar kümeslerine girmiş
ler ve civcivlerini kanatları altına 

SPOR MEVZUUNDA 

SAMİMi OLAlİM 

D
ün sabah şehir gazetelerini göz
den g eçirirken, bu gazetelerden 
bir tanesinde (Spor ve karak

ter) .başlıklı bir sütun gözüme iliş· 
ti. istifade edilecek mevzu bulmuş 
bir okuyucu sevinci ile bu satırla
rı tedkık etmek isterken daha ilk 
hamlede hayal inkis~rına uğradım. 

Çünkü yazının sahibi başlığın ifa· 
d e ettigi manayı izah edecek yer
d e büsbütün başka yollara sap
makta ve doğrudan doğruya ve 
mütemadiyen (bir srenç) teranesiy
le ve tesrori, pozisyon, problem 
gibi hiç tc yerinde olmiyan bir 
sürü acaib ve tamamen yersiz ke
limelerle bana tarizde bulunuyor
d u. 

Bundan on iki gün evvel yi
ne bu sütunlarda, lig maçlarımızın 
sona ermesi münasebetiyle, her 
yerde olduğu gibi, takımlarımızın 

·eıde ettiki neticeler üzerinde göz 
gezdirmiş ve sırası gelmişken de 
likin devamı müddetince şehir 
kulüblerimizin maruz kaldıklarına 
bizzat :şahid olduğumuz güçlükle
rin b elki i iderilmesine medar olur 
ümidile samimi hislerimizi ihsasa 
çalışmış ve artık yaşama kudreti
ni maddeten kaybettiğine herke
sin de inandığı üç şehir kulübü 
müzü i birleşmeğe ve bu suretle 
kudretli ve mütesanid bir Adana 
Gücü kurmağa davet etmiştik, Bi
zim bu dostca yapılan teklif mizi 
e le alan bu arkadaş, bizi Beden 
Terbiyesi Kanunundan bir şey an
lamamakla itham ve bu kanunun 
ihtiyari olarak kabul etliği spor
ların mevsim sonunda tenkidi ya· 
pılı rken , cedvelin üst veya alhnda 
alacaQ-ı mevkiin hiç bir kıymet ifa· 

1 p:zAP. 1 

almışlar. ördekler yüzdükleri su
lardan çıkarak duvar diplerine sı
ğınmışlar, yarasalar uçmağa baş

lamış, baykuşlar çan kulelerinin 
üzerine konmuşlardır. Kırlangıç

lar o kadar çok şaşırmışlardır ki so
kaklarda bunları el ile tutmak 
mümkün olmuştur. Giin tekrar 
doiunca horozlar yeni sabah o
luyormuş gibi ötmeğe başlamıştır. 
Güneş tutulması · oöcekleri bile 
müteessir etmiştir. Arılar kovan-
larına girmişler, karıncalar çalış
maktan vazgeçmişlerdir. 

İlk insanların böyle güneşin 
birdenbire kayboluverdiği zaman, 
ne~kadar derin bir korku duyduk-
larını tasavvur etmek kolaydır. 
Onlar"'muhakkak, artık güneşin 

bir daha doğmayacağına ve yer
yüzünün ebedi karanlığa mahkum 
olduğuna inanmıslardır. Bu kor-
kudan binlerce masal doğdu. 

Eski lskandinavya'hlara göre 
gökyüzünde, tıpkı ormanlardaki 
geç kalmış yolcuların peşipe ta-
kılan k.urtlar gibi, güneş ve ayı 
kövalıyan Mongam ve Femris is-
mindeki iki kocaman kurt vardı· 

• Ay ve güneş tutulduğu vakit 
kurtların bu iki yıldızı yakaladık
larına ve parçaladıklarına ,inanır
lardı. Kurdu kaçırmak için müm
kün olduğu kadar çok gürültü 
yaparlar, haykırırlar, madeni eşya
yı birbirine vururlardı. 

Amerikan yerlileri ay:tutuldu
ğu vakit kamerin hasta olduğuna 
ve öleceğine inanırlar, gökyüzün
den yüre düşecek ayın kendileri
ni ezece~i] korkusiyle[titrerlerdi. 
Köpeklerin~ aya aşık olduklarına 

inanan bu yerliler, ay tutulunca 
köpekleri bağırtmak için kuyruk-

larını çekerlerdi.. Köpek havla
yışı aya ilanı aşk bir serenad o
larak kabul eden yerliler bu yal
varışın müessir olarak gökyüzünde 
kalmağa razı olacağını sanırlardı. 

de edemiyeceğini de iddia etmek
tedir. 

28 madde ve 7 fasıldan iba· 
ret bulunan 3530 No. Ju Beden 
Terbiyesi Kanununu bu suretle 
iyi bildiğini iddia etmiş demek 
~lan bu arkadaşa müsa< deleriyle 
bir sual tevc h etmek zaruretinde
yim: 

, Ayni kanun jimnastik, atle
tizm, hend - Voley - Basket
bol, yüzme, izcilik - _Atıcılık, dağ-

kayak ve denizcilik sporlarını 

mecburi spor kabul etmiştir. ihti
yari sporlan, bizzat ihtiyari spor 
yaptığı halde biçe sayan bu arka
daş acaba reisi bulunduğu bir ku· 
lüpte bu mubarek sporlnrdan bir 
tanesini olsun tatbik edebilmek 
imklnını bulabilmiş midir? Şüphe
siz ki hayır. 

Esasen bu üç kulübümüzden 
Seyhanspor müteaddid müsaba
kalarda sahaya 11 kiti çıkarmağa 
dahi muktedir. olamamış, Toros . 
spor atletlerinin ayakına futbol 

G •• u 

Tüccarlarımız ise takasa ve 
vadeli tediyata yanaşmıyorlar. 

İthalat tüccarları :aralurında hu
susi toplantılara başlamışlardır. 
Bu suretle ithalat imkanı buluna
bilen memleketlerle temaslara 
başlanacağı v~ yeni siparişlet ve
rilecegi ümit edilmektedir. Lüks 
mahiyetinde bulunmıyan her ne
vi zaruri madde ve eşya için hü
kumetin açacağı akreditif üzerin
de ae tüccarlar arasında gör..üş

meler yapılmaktadır. 

INGILIZLERIN ALDıKLARI 
TiFTiKLER 

lstanbul : 19 (Türksözü muha· 
biıinden) - lngilizler almakta ol
dukları tıftiklerin bedelini Merkez 
Bankası .., vasıtasiyte derhal tediye 
etmektedirler. Alman malların fa
turalarında yazılı kalitelerine uy
gun olup olmadığını tetkik için 
bir eksperes muayene eltirdikl · ti 
anlaşılmıştır. Yoksa standarô ıze 

edilmiş olan ·:m<ılların standard ti · 
pinin kontrolü bahis mevzuu ol 
madığı alakadarlarca temin edil-
miştir. i 

> r 
Osmanlyede at yarışları 

23 Mart Pazar günü Osmani
yede Kızılay ve Hava Kurumu 
menfaatına büyük at koşuları ya-
pılacaktır. ' 

pabucu geydirmeğe mecbur kal
mış, İdman yurdu ise kazandık• 
üçüncülü~ünü de 5 sene evvel 
kadrosundan~çıkard ığı emekli fut
bolcularının-gayretleri le elde ede· 
bilmiştir. O halde bu acı itiraf 
karşısında hülyayı bırakıp samimi 
olalım ve bir Adana Gücü mü 
yoksa gücleri mi:kurmanın dah~ 
doğru olacağını düşünerek ona 
göre karar verelim. 

Arkadışımın üçüncü ve en 
mühim cihet olarak işaret ettiği 
hususatı- biz bundan bir ay evvel 
bu sütunlarda bir centilmen ku-
pası konulmasmı teklif etmek su
retile kendilerinden çok evvel ile
ri sürmüştük. Gençliğin fizik ve 
moral . kabiliyetinin ne. şekilde in
kişaf edeceğini ve ettirilebilece
ğini, bir genci üç saat içinde ayrı 
ayrı iki kulüb forması geydirme
ğe icbar edenlerden şüphesiz 

daha iyi bildiğimizi iddiaya bil
mem ki lüzum varını? 

Adanada gençlik kulüblerinin 
istenilen şekilde olmak şartiyle 
artmasını biz herketen fazla te

menni ederiz. - HASAN SİLAH 

•• 

----- - ·-. -------
iHRA CATTA MÜHiM Bi R AR TIŞ GÖRÜLÜYOR 

Adananın 940 yılı ithalat ve ihracatına dair şehrimiz Ticaret 
Odası bir istatistik neşretmektedir. Bu rapordan anlaşı ldığına göre, 
1939 yılında yapılan 3.751.092 liralık pamuk ihracatına mukabil 1940 
da 5.444.429 lira fazlasiyle 9.195.521 liralık pamuk ihraç olunmuştur. 
Bu şayanı memnuniyet vaziyet mahsulün geçen seneye nazaran d aha 
fazla istihsal ve ihraç edilmesi ve ayni zamanda hükumet imizin ço k 
yerinde aldığı tedbirler sayesinde yüksek bir fiatla satılmasının temin 
edilmesinden ileri gelmiştir. 

Bundan başka pamuk lr:tsbe· 
sinde, çiğit yağında, Yulafta, Un
da, Susamda, iplik ve bezde de 
geçen seneye nazaran mühim bir 
fazlalık göze çarpmaktadır. Bu
nunla beraber buğday ve bağır
sak gibi maddelerde de hafif bir 
düşüklük olmuştur. 

ldhalata gelince : Ziraat ala
ti, benzin, gazyağıı ecnebi:men
sucat, makine parçası gibi hariç 
memleketlerden celp edilen bu 
maddeler, devam etmekte olan 
harbin~neticesinden husule gelen 
ablokanın tesiriyle~1939 yılına na
zaran:. daha az olarak ithal edil
mişlerdir. Buna mukabil dahilden 
celp olunan şeker ve müteferrik 
maddelerde de mühim bir fazlalık 
göze çarpmaktadır. 

Hülasa olarak 1939. yılı ihra
catının ayni sene:ithalatından dört 
mi~line yakın bir fazlalık irae et
mesi ve ayni zamanda_ 1939 yılı 
ihracatından da mühim:miktarda 
fazla bulunması:Adana'nın iktisa
di vaziyetinde büyük bir inkişaf 
bulundu~una şüphe bırakmamak

tadır. 

Adana adliyesinde 
ter fi •denl•r 

Adana asliye ikinci ceza ha
kimi Bav Tevfik Ôzdöl ,"Müddei 
umumt muavini Bay Şeref Gök· 
men ve sulh hukuk ~hakimi Bay 
Bahanın :mahallerinde birer de
rece terfi'"' ettiklerine : dair olan 
emir dün tebliğ edilmiştir. - Adana 
Tahkika(Hakimi de Rizeye nakıl 
edilmiştir . Adliyecilerimize yeni 
muvaffakiyetler dileriz . 

VALi FAiK ÜSTÜN 
BUGÜN GELiYOR 

Dün aldığımız malumata göre, 
bir müddettenberi Ankarada bu
lunan Adana Valisi Bay Faik Üs
tün .buıünkü Toros ekspresiyle 
şehrimize avdet etmektedir. 

Yeni ihracat lisansları 

İstanbul : 17 ( Türksözü Mu 
habirinden ) : 

Hükumet yeni bir kararname 
ile, ihraç edilecek anason. razi
yane, nehatat köspe ve dökün
tüleri, k işniş, mamul şeker, şeker
lemeler, lokum, kurutulmuş her 
nevi taze meyva ve kabukları, 

her nevi ipek böceQ'i koz,!.\lan, 
kamçıbaş1 ve ipek döküntüleri, 
ipek iplikleri, su"ni ve tabii ipek
ten yapılmış halılar dünden itiba
ren ancak lisans müsaadesile ih· 
raç : edilecektir. Bu müsaadeleri 
Ticaret Vekaleti verecektir. 

• • 

,r~~"'"\ 

ADANADA BEŞ NÜFUS
L U BiR A i LE AYDA 

K AÇ LiRA i LE CE°çlNI R 

Adana Ticaret Oda•ı 
orta halll bef nüfuslu bir 
ailenin Adanad• ayda kaç 
Ura ile geçlneblleceAlnl 
Hesablamışll r • Yapllan 
b u hesaba göre her tUr
IU yeme;Jçme, giyinme, 
tenvir, teshin, ev klraşı, 
tedavi masrafları dahil 
olduğu halde be' nüfuslu 
bir alle ayda 11 O lira 64 
kurufla Adanada müte
vazi bir hayat geçirebi
lecektir. 

C[YHANOAN SON AY 
YAPllAH İHRACAT 

Dün:Ticaret Odasından aldığı
mız-malumata göre , Şubat 941 
ayı içinde:Ceyhanda mühim ih
racat faaliyeti olmuştur . İhraç 
edilen başlıca:maddeler şunlardır: 
88959 kilo Bu~day , 1262191 kilo 
Arpa, 205,278:kilojYulaf, 716798 
kilo Kum darı , 85765 kilo Su
sanı, 1473 kilo ham deri, 53'.J538 
kilo~pirinç, 52527 kilo pirinç kı
rığı, 19546 kilo un , 23485 kilo 
Yapağı, 264748 kilo Pamuk,282,819 
kilo Klevland kütlüsü , 375,033 
kilo çiğit, 1,274,832 kilo yerli ko
za, 12, 145 kilo tahin, 50,471 kilo 
kepek, 45,610 kilo fasulya, 10,900 
kilo ağaç kömürü, 3457 kilo yu
murta , 595 kilo sade yağ , 500 
kilo patates, 1100 kilo Mısır, 115 
kilo bakır, 740 kilo yerli fıstık , 
2961 kilo zeytin yağı . 

BU PA ZAR STADDA /Ki 
MAÇ YAPILA CAK 

Bu hafta pazar günü Adana 
stadyomunda iki maç yapılacak

tır. 

Adana Ziraat Lisesi • Mersin 
Ortaokul ile saat 14 de; Adana 
Demirspor gençlik kulübü ile böl
gemiz:ıampiyonu Milli Mensucat 
gençlik kulübü birinci takım fut
bolcuları da saat 16 da karşıla

şacaklardır. 

Bölgemiz şampiyon takımı bu 
suretle sıkı idmanlarına başlamış 

olmaktadır. Türkiye futbol birin
ciliği de 20 Nisanda Adanada 
yapılacağından bölııemiz şampi

yonuna Türkiye birinciliklerinde 
başarılar dileriz. 

n u n v o d v 1 1 1 
Çukurova gUrefçllerl TUr
klye blrlnclllk mUaabaka· 

larma hazırlamyor 

Görümceler arasında -Dalgm bir adam 
12 Nisanda Adana Stadyo

munda yapılacağ'ını bildirdiğimi?. 

Türkiye Serbest güreş birincilik
lerine bölgemizi temsil edecek gü
reş takımı kamp kurmuş ve haf-

iki iÖrümce aralarında kavga ediyorlardı. E'CJ

li olanı bekar olanına: 

- Zaten sen iyi bir mal olsaydın bu yaıa 

gelditin halde bekar kalmazdın! 

- Vay efendim vay! Sen iyi ve pahalı malla
rın alıcı bulamadıklarından dolayı mata:ıada kal
dıklarını bilmiyormusun sanki! Ancak ucuz tıe kıy

mef4iz mallar kolay satılır! 

* * * 
Bay Unutkan karısına Taksim meydanındtı 

randevu vermişti kadın işini bitirip kocasından e'CJ-
vel taksime geldi. Uzun müddei bekledi. Nihayet 
beklemekten bıkarak etJe döndü ve kocasını çalışma 
odasında harıl harıl kitap karıştırır bir vaziyette bul· 
du. 

- Canım insan karısına randevu verditz'ni u· 
uutur mu? Sen nasıl adamsın! Dalgın adam rüya
dan uyanıyormuş iibi silkindi: 

- Sahi unutmuıtum! Diyerek bı'rden alelacele 
kalktı . Şapka•ını ve palto•unu alıp Taksime gitti, 

* .... 

teda üç gün muntazaman güreş 

ajanı Şeref Çetinin nezareti altın
da idmanlarına başlamıştır. 

Okullar da 
ORTA TEDRiSAT BUGÜN 

TATiL YAPIYOS 

Orta tedrisan okulları bu ak
şamdan itibaren altın ,gün ditı len
mı tatili yapacaklardır. 

y 
Adana atlef lf.J · 
lzmire gidi~t~ 
Takımın secimi Pa~af t 

Stadd~ olacak osJ 

lzmirde yapılacak 75(}); ~ş 
relik İnönü kır koşusun8 ~ ıl 
mizi temsi len işliı ak edece o rn 
atletler haftada üç gün. 81 

ldrn 
ajanı Bay Abdi Atamerıll u 

d rl .ey 
reti altında çalışmakta 1 liliz 

Bölgeyi temsi l cJec~!atlta 
takımının seçimi Pazar gıı ç 
on beşte şehir stadyoll'l1111 osıa 
pılacaktır . 

Halkevimiı'.,~ 
bir konferaPb! 

20' nd 
Cuma günü saat . ' lf 

Halkevi salonunda Dıl, . h 
Coğrafya fakültesi Doçeııtı l 

8 

Ziya Karal tarafından ( 8 e~ 
Nelson ve Osmanlı~ irnP

81 
lf t' 

ğu ) mevzulu bir konfer801 1 

lecek~EL TIK HEY.E11 
TETKi KE çıKır01 Vi 

. e tai 
Çeltik tetkik heyetın ' v· 

ve Zıraat Vekaletlerince \~ le 1 

kılınan sıtma enstitüsü dı 
Dr. Seyfettin Okan ile f1l 1~ 
çeltik mutehassısı B. HatıJ~ 
un Osmaniye bölgesi te~ 
ikmal ederek şehrimize d 'fi. ( 
rini ve yakında havanın f 111'..iliü 
si üzerine diğer mıntıka 81'- 1 
kike çıkacaklarını yazlJl!ştı 1';.dıe 
aldığımız malumata gore·.,, L'A.r 
dahil bulanan Dr. Seyre~~ t 
nın yem bir vazifeye ah~ 
rine bu tetkik işinin çeıtı1'·~1f ~ar 

·rlıl' pır hassısı Harun Onukla bı ~ . 
bölgesi Sıtma mücadele r ·~ı 
tor Fuad Kepe ile biri k~iı ç 
'k l ' k~I . ev' şe ı ma ı ve a etçe tensıp d 
Dr. Fuad Kepe bügünler. ~ tr 
hassıs Harun Onuk'a i~1'.' Ar 

üzi-i~;;~;· .. ~f i9.:: 
işe başııyd,~ 

,,./J 
lstanbul: 19 (Türksöı~' ay 

birinden) - lstar.buld11 ııı ldü 
ğ'ını evvelce ) azdığ'ıll'l'ı il .l~ ıo 
Ofisi için faaliyete g~ 
umum müdürlüğüne tsY

10
11 

kıymetli iktisatçılarıırıııd.81e fı n 
ordinasyon heyeti mü~8vıreb erd 
Ahmed Cemil Con dufl ş.(J 
gelmiştir. Gcmil Con ile go9~ 
yeni Ticarat Ofisinin ) f 

• işler hakkında malı111'111 ~ 
Ofis şehrimizde düyük ~·~ . 
teşekkülü halinde mei?ı} d~ı~ (Bı 
yacaktır. Hükumetçe şırııb,i ce 
ri len beş milyon lira tıı.lif ~n 
memleketimizde muhte.8pıl u , 
maddelerinin stOıkları > ı ckı 
'b' "h dB ttnrı gı ı ı raç mallarımızı ~ .;e 4ib 

dış memleketlare satacsıııf ,~ 2 

kedecektir. Ofisin kurıı ,~• , Uta 
f r . karii scı 
aa ıyet tarzına aıt . şe n k 

göre; Ofis memlekete ıs ,J n 1 
1 

ni tanzim edecek olan c a 
da iş birliği yapacaktır• .

11 

2~.r 
Ofis Ticaret Vekillf! 1:,'a ıJ 

. bır oıta~ 
kabesi altında ve hıÇ ti le 

Mahiyeti olmakaıııll Iİ~ Uz. 
11 

ticari bir şirket iibi fa~e~J ıne~ 
terecektir. Ticaret ivi ıun ~ 
müsadesiyle memleket k y \ tnec 
dışında !üzüm görülece 1 if tira r 
şubeler açacaktır. Petr0 0ı~ a: 
Ofisin te.şkilatiyle idar.~toıı leke 
tır. Ticaret Ofisinin ~ıı 0e tdir 
lesi bir şirket vazıyetıll el 

r·car 
edecektir. Mıntaka ı bir .. 
riyeti ile teması da ofı' 
vaziyetinde olacaktır. 8~ A' 
geniş ve müsait bir ) 'er ıııJll 
tadır. Dördüncü V~J.:ıf ıcst Ad• 
de 15 - 20 odalı bır .eJlı •dı 
edilemediki takdirde Y·şlİ 
hanında maksada elver'bır '•rı 
teminine çalı~ılıcaktır· i O~ t)fi 
içinde faaliyete geÇll'leS 0ır 
diliyor. Bir iki güııe k:ıa'' 
ve teşkilat için ha1.ırl1 

nacaktır. 



20 mart 1941 

ugoslavyaya 1 

üşen bomba 
lllz hUkOmetl bunun yol 
ırnı• neticesi oldujunu 

blldlrdl 

Belgrad : 19 ( a. 8 • ) - Yu
lavyada bir hududf şehri olan 

lt•a düten bombalar hakkın
a~a~ıdald resmi tebliğ ya
ıştır : - < Mütehassıslar bu 
baların İngiliz mamulatından 

uğu neticesine varmışlardır · 
fiyetten haberdar edilen ln· 

hültümeti kendi namına tah
t yapılmasını emretmittir. On 

Martta İngiliz hükC'lmeti Yu
lav hükümetine bu bombala· 
yol şaşırma netice inde lngi
tanareleri tarafından yanhf
a atıldı~ı bildirilmiştir . 
lngiltere hükümeti bilmiyerek 

biy et verilen bu hadise hak
a derin teessürlerini bildir
ve bu ) ıizden ı.arar gören 
sa tazminat verme~e ve ma
hlınan hasarı da tazmin ct

l.,.._c amade olduğunu ilave et· 
ı.-_.ir . 

Marefal Peto.in 

••yahata~çılıtı 
Vichy: 19 (a. a.) - Mareşal 

in dün saat 22 de Gerenoble 
Vien mıntıkalarını ıiyarct et
üıere Vich) 'den ·ayrılmıştır. 

ARNAVUTlUKTl 
( Birinci :ııa) fadan artan ) 

üs neticesinde 165 esir aldık. 
er arasında dört de aubay 
ır . 
tina : 19 ( a. a . ) :- Emni
nazaretiııden : Dün ltalyan 
releri Moreıı1n bata sahilinde 
leye şehrinı bombardıman 
erdir. Dört kadın ölmüı ve 
çocuk ) arrılanmıştır . Ke7.a 
hir harici bölgesine de bom
düşmüş ise de hiç bir ha
kaydedilmcmittir . 

tina : 19 ( a. a. )- Esir alı
bir ltalyan subayının iistilnde 

hatara defteri İtalyan kıta
bitginliQ'ini ifade ctmektc

Hakikl vaziyet ltalyan efra-
n gizlenmektedir. Ordu rad
Alman askerlerinin Yugos

ya ııirdiğini ve Yunanistana 
ü~ünü ve Yunanistanda isyan 
ını haber vermiştir , İtalyan 
alleri de Alman kuvvetleri
Üdahale ettiğinin Muıolini 
dan bildirildi~ini beyan el
dir . 

BASRA Y l GElEN 

MAKINElERIMIZ 
İrinci aayf adan artan ) 
tnüşkülleşmiş bulunuyordu. 

n ıistem ve en modern O· 

?1ibıerler sayesinde pa-
~kırni büyük bir sürat ve 

llleliyette ikmal edilecektir. 
1crlcr mümkün olduğu h
ratıe Basra'dan memleketi-
~vkcdilecek ve pamuk eki· 

c af et keıbettiği niıan ayı 
8 Yurdumuıun baılıca pa

lc · l'rıYatı ile mcıırul bölaeler-
ıyctc başlanacaktır. 

aat Bankası Basra'daki ıu
tnaltinelcrin en evvel yur-

8 sevki icin lazım gelen 
Cici · ,.rın ııüratle yapılmuı 
nd~ taliml\t vermiıtir . 
Crıka'ya sipariş edilen di
aat aletıeriqin de önümüz-

:~ . ı~rf ında aynJ yoldan 
tırnıı.e ulaşmaları bclden

ır. 

•"• Ath Spor KulU· 
1
"• 30- 3 - 941 ve 

- 941 ıa•z•r gUnlerl 
~·••rı Y•pılecaktır. 

4 a-ıa 

ASKERi MAHf İllER YE 
ITAlYANIN VAZİYETİ 
Londra : 19 (a.a.) - Askeri 

mahfillerin kanaatine göre, hal· 
yanların Arnavudlukta yaptıklara 
son taarruzun akim kalması !tal· 
yanlar için ağır bir mağlüb.iye~l~r. 
Bu taarruz bundan evvelkılerının 
hepsinden daha- geniş olmuştur. 

Ve genişliği 1 nisbeti~de de . hal· 
yanlar için çok vahım netıceler 

vermiştir. . 
Habeşistanda umumi vazıyet 

memnuniyet vc-ricidir. lniili7.lerin 
Berbera'dan· giden yol boyunca 
ilc-rleyen kuvvetleriyle Mogadişu
dan kalkan ve Daggo üzerindc:_n 
lngiliz kuvvetleri lıalyanla~ın b~· 
tün muvasala hatlarını tehdıd edı· 

yorlar. 

Etirdeki 
muharebeler 

CICiGA DON i~GAl EOllDİ 
( Baştarafı.,.birinci ay fada) 

Kahire::ı9 (a.a.) - Beyıınat 
ta bulu;maA'a mezun bir - zat şun 
lan söylemiştir: Eritredc Keren 
cebhesinde 40 dereceden fazla 
bir hararet altında şiddellı muha
rebeler olmaktadır. Burada iÖ~~' 
göğOse yapalan çarpışmalar netıce . 
sinde düşman .tarruzlan muvaffa· 
kiyctle püskürtülmüştür. 

Habeşistanda lıalyan kıtalara
nın istikameti bilinememekle be
raber Harrarı istikametinde ric'at 
ettikleri zannedilmektedir. 

Kahire 19 (a.a.) - Ortaşark 

lniİIİZ umumi karariahının teb
liQ'i: Tarablusta kayda de~er bir 

şey olmamıtlır. Eritrede düşman 
4iddctlı :mukabil hücumlar yap· 
mıştır. Bu hücumlar düşmana ağır 
zayiat verdirilerek püskürtülmüş· 

tür. ~bcşistanda) lıalyanlar üze
rindeki taıyik devam etmektedir. 

Kahire : 19 (a.a.) - lngilız 
kuvvetleri Cicigay(zaptetmişlcrdir. 

20-3- 941 Perşembe 

8.00 ,:Program, saat ayarı 
8.03 AJANS haberleri 
8.18 Müıik : Hafif Parçalaı 
8.4~/ 
9.00 

12.30 

l'l.30 

12.50 

13 05 

13.20/ 

Ev kadını-Konuıma. 

Proaram, Saaı ayıırı 

Müzik : Tek ve müşterek 

Şarkılar. 
AJANS haberleri 

Müzik: Programının cvamıd 

1'4 00 Müzik : Karıt1k Pr•ira 
(Pi.) 

18.00 

1803 
18.08 

18.40 

19. 10 

19 30 
19.45 

2100 

21.30 
21.'f5 

22.30 
22.4~ 

2S.25/ 

Program, ıaat ayan 

Konuıma : Ziraaı Tahvimi. 
Müzik: Radyo Caı Oıkest· 
raaı (İbrahim Ôıiür idarc

sinda) 
Müzik : KadanlarFaaıl He-

yeti. 
Konuşma (Scyyahat Röpor• 

tajları) 
Saat ayan, AJANS 

Müıik : Radyo ince Saz 

Heyeti. 
Radyo ıaıetui. 
Müıik : Kemal Solo .Sonat· 

lan 
Miizik : Dinleyici lıtcklcri. 
Konuşma (Sihhat Saati). 
Müıik : Radyo Salon Or· 

keıtraaı 

Saat ayarı. AJANS 

Müıik : Caıband (Pi·) 

23.'° Y annki 
p&IU• 

Proıra.. ve Ka· 

Nl>b•lfİ Ec~ahan• 

TOROS ECZANESi 
Yeni c•ml yanında 

............. 
YEDİ MİLYARLIK YARDIM 

T AHSlSATl BUGÜN KABUL 

EDİLiYOR 

Va.lngton : 19 (A.A.) -
MUm•••lller Mecllal relal 
Reybörun- BUyUk Brltanya
ya yardım için 7 .000.000, 
OOOl dolar tahelal hakkın· 
dakl kanun llylhaaımn ya
rin ( BugUn ) kabul adllece· 
Alnl aöylemı,ıır. 

••••••••••••• 
Bir hür Franaız 

gemiainin faaliyeti 
Londra : 19 ( A. A. ) - Hür 

Fran ızlar uınumt karargahı teb
li~i : lngiliz sularında faaliyette 
bulunan bir torpido muhribimiz 
b ir Alman denizaltısı tarafından 

torpillenen bır lngiliz vapurunun 
mürettebatını 1.:urtarmıştır. - -----------

ilan 
HAlKEVi RUSli~iNOEN: 

( Daktilo kurau ) 

20-3-941 tarihinde Evi
mizin daktilo kursu ticaret mek 
lehinde açılacaktır • aşa~ıda 
isimleri yazıla kayıtlı talebele
rin o gün saat 17 de ticaret 
mektebinde bulunmaları ilan 
olunur. 

Neriman Besler , Kamuran 
Kökler , Vahide Pekşan , Üm
müye Kuşçu, Fatma Ağırbaş, 
Beşire Türkel , Müzeyyen Ôz
bilge , Hatice Fidan , Bahriye 
lncesu, Hamiyet ·ozgün, ikbal 
Karadayı. Asiye Gorbil, Medi
ha Koçak, HaticeiElagöz, Hik
met lşıkhacun, Perihan Giray, 
Samiye Bakın , Zeyneb Gök
men, Ojen Armud, Sultan Yc
tiker Ayşe Yönder , Şukran 

' . . 
Güzelkent . Bahny.e · Samıye 
Süren . 18-19-20 

-----------------, 
BORSA 

Pamuk - Hububat 
KiLO FIATJ 

CiNSi ~E-n_a_t En çok 

K. S. K. S 
Koza 
Ma. Parlağı 50,00 50,50 
Ma. Temiı('-~--;,----ı 

Kapım atı -

Y . Pamuğ~.~--~-----ı-----; 
Klevland 1 

'-susam 

K. Buğday ,___..:...-____ .,._ ___ ___ 
BuR-day To. 

- ,.- Yerli 

Arpa
Yulaf--

- Sa a3 TORKSôZO 

........................................ 
1 ASRi SiNEMA 
• • SUVAHK BU AKŞAM • 1 

1 
1 • 

8.30 
Türk Filmciliğinin Zafer Tacı 

HAlKIMIZIN ~OK Sf VDi~i ARTİSTlf R 
Rejisor ... Musikişinas .... !VenTcknik) Adamlanmn Bir sene 
Çalı~arak Muazzam ve Zengin Dekorlarla Çevirdikleri 

i iJ K A H V E C.I G O l E LI ı I · .. 

1 
1 • • 1 • 

Tükçe Sözlü ve Mu.!ikili 

Rejisör : Ertuğrul Muhsin . . . . • 
Besteler: Üstad Sadettin Kaynak 

. . . 

. . . 
Y:•nİ Şarkılar: Münir Nur.ttin ve Müzeyyen S•nar 

1 Münir Nurettin - Behzat - Hazım - T elat 
Başrollerde : Müzeyyen - Nevin - Perihan - Sabahat 

• Hadi -1 Avni • Kini - Hakkı - Yaşar - Mümtaz . . . .. . . . . . . 
I M[Ml[KETİMIZIN BUYUK SAZ HEY[TNIN l~TIRAKllE • 

. ı D Dk kat U Pazar Günü Gündilz iki matine: 
( 2 de - 4 de) 

,Kalı.veci 
Güzeli 

Bugün gOndnz mati ... 
ı nada i ki Türkçe 

Film Birden 

1 - SERSEftl KRll 

2 - f İRAVNIN Kili 

Bu Filmin Pliklan Salih 

• Localar Satılmaktadır istical Ediniz. Telefon ( 250 ) sında Satılmaktadır 

1 12754 1 

Boına Biraderler Mataza-

. .................................... . 
iLAN 

' 
HAllEVİ REISll~iNOEN: 

' KONFERANS ) 

ADANA TİCARET. V[ SANAYİ ODASINOAN: 

Sicil · ilanı 

1 • 1 
1 

21 • 3 • 941 Cuma iunu 
akşamı saat 20,30 da Ankara 
Dil, Tarih, CoA-rafya fakülteıi 
D~entr tnvet Ziya Karal tara- 1 
hndan (Amiri) Nelson ve Os
manlı imparatorluğu) mevzulu 
bir konferans verilecektir. 

17-12 1938 tarihinde 76 numara ile sicilli ticarette ka
yıtlı Adana Türk Nebati Yatları Fabrikası l.imited Şirketinin. 
Odamıza tevdi eylediti ıirküler · metni Ticaret Kanununun 42 
inci maddesi mucibince ilin olunur. 

Giriş serbestir. 
Konferanı salonu saat 20 de 
açılır. 20 - 21 

JOT ANNE ARANIYOR 
Ev işlerine de yardım et

mek ıartiyle bir süt anne la
zımdır. Onbeş lira verilecek
tir. 

Müracaat yeri : Belediye 
karşısı T eziş bürosu. C 

SlTlllK TARlA, BAG. YAYlA 
YURDU. 

1 - Abdi oQ'lunda iyi bir 
mevkide 150 dönüm tarla var. 

SiRIOlER 
Hey"etı idaremizin 18 Şubat 941 tarih ve 8 numarab karan 

1 - 1 9_.1 tarihinden itibşren, Şirketimizin yağ ve Preie fab
rikası müdürlü~üne Bay Ôıner Sabancı tayin edilmiştir. 

Bay Ömer Sabancı şirketimizin resmi mühürü ile birlikte 
vaz'i imza etmek suretile şirketimizi Resmi malcamata, mali mü
e.!seselere ve harice karşı temsil salahiyetindedir. 

Şirketimizin resmi mühürü ile Bay Ômer Sabancının aşatıda 
mevzu imzasının not alınmasını rica ederiz. 

Bu güne kadar şirketimiz hakkında beslenen emniyet ve te
veccühün devam etmesi temennisiyle saygılar sunarız. 

Türk nebati yağları Fabrikası Ltd. Şirketi yağ ve prese 
Fabrikaları idare hey'eti 

Azası Azası Azası Azası 
Bekir Sapmaz 

imza 

Nuh Naci Y azian Nuri Has Mustafa ÔziÜr 
imzası İmzası imza 

azası 

Ôm! r Sabaııci 
imzası 

azası azası 

Rif at Çaljki Hamdi Aksoy 
Kayseride bulundu- fstanbulda bulun· 

ğundan imza duğundan imza 
edememiştir edememiştir. 

2 - Yılanlı mczrasında Kurt 
tepesi 4osaaı üzerinde 15 dönüm 
ba~ ve meyve ağaçlan Bai evi 
ve müştemilatı. 

19 / 3 / 1941 3 - Bürücekte Yoturtçu yur-Kamblyo ve Bora• 
Bay Ömer Sabuncu şu suretle imza eder: imzası 

---------------------------------------------------lf: Bankasından alınmıştır dunda müftü yurdu yolu üzerinde 
-- - - ·~ · - ·-- parsellere ayrılmış haritaaı muci· 
Rayişmark·---,---ı-__ bincc menba sulan evleriyle gerek 
Frank (Franııı) ayn ayn ierek toptan satahkbr. 

Sfer1iii'(lngiliı)---ı---ı--5 . ...,.2-4.. Almak istiyenler sıhhat veklletin· 
Dolar (Amerika) - 132.2 de doktor A. Raaai fÜVHet •~· 

•-=,--.-'::-...--~'"--ı- -
frank (İsviçre) raMatları. 12771 11 - U 

1----------------------·-- -----:--=--=-~-------
SEYHAN MAARif 

Cinsi Milctan 

Elbise dikimi Takım (150) 

MODORlOGONOEN: 
Muhammen 

Bedeli 

K: 950 

'I• 1,5 
Teminatı 

L: 107 

1 - Adana öğretmen okulu talebesi .ihtiyacı için yukarıda 
cins ve miktan yazılı elbise dikimi 20131941 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 4 4/1941 tarihinde cuma günü saat 14 tc Ma
arif müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin 2490 sayılı kanun 2,3 maddeleri mucibince 
gerekli vesaik ve % 7.5 teminatlarile birlikte ihale ıünü komiı-
yona müracaatları. 20-25-29-3 12820 

fş bu Sirküler Adana birinci noterliğinin 15- 3- 941 ve 
No - 1226- 279 ile Tasdik, teıcil ve ilan edilmittir. 12818 

i 1 an 
SEYHAN OEf TEROARUGINDAN : 

1 - Hazineye ait Karatış dalyanmın balık avlamak hakkile , l~ 
saydiye resminin 20 Mart 941 tarihinden itibaren 3 senelik icar ve 
iltizamı kapalı zarfla artırmaya konulmuştur. 

2 - Senelik icar ve ıltizam bedeli muhammeni 10,000 on bin lira 
olup 3 seneliti 30,ooO otuz bin liradır. 

3 - Arlarına 7 Nisan 9.f I tanhine müsadif Paıartesi a\lnü •aa t. 
ı~ de Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda yapılacaklar. 

4 - Muvakkat teminat miktan muhammen bedelinin yüzde yedi 
buçutu olan 2250 liradır. 1 

5 - Talip olanlann teklıf mektuplarile ıeminat mcktui>Jıtnru ar. 
tırma ve eksiltme ve ihalat kanununun 32 - 35 nci maddeler) muci
bince 7 nisan 94! tarıhine müsadif paıartesi günü .aaat on befde 
komisyona tevdi etmeleri ve şartnameyi i'Örmek için de Ad-.-Milll 
emlak kaJeminı m6rac:aaUan ilin olun_ur. ıa 



Sayfa 4 TÜRKSOZO 

ı•-a+++o++t+o+++Oı++-o++o++o-+:ı·········•+H-++H+ee 
+ ı • Aziz yurd)opraklarımızın mahsulatını memleket ya~# 1 Radyoların Şahı i İ ÇAPAı birıarzARKA~~ Ka~eleı · 

-0- tQt ı ve onunla beslenen bir yavru ... 

~~·. 1 MEDİATOR i i • •• 

1 

12567 HER ECZAHANEOE BULUNUR 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu, tarihi) t888 

Sermaye•i .: 100.()()().000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirat ve ticart her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

ıtatıdaki plina g-öre ikramiye dağıtılacaktır . 

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

250 " 
1000 ,, 

40 " 100 " 
4000 " 

100 .. 50 .. 5000 . " 
120 .. 40 .. 4800 " 
160 

" 
20 

" 
3200 .. 

DJKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 f azlasile verilecektir. 

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

---------' 

iŞ BANKASI 
KO~OK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lkincite-,rin 

taribleırinde yapılır. 

19 4 1 iKRAMiYELERi 

1 Adet 2000 Lira lak 2.000 Lira 

s 
" 

tOOO 
" 

3.000 
" 2 

" 
750 il 1.500 il 

4 il 500 il 2.000 il 

a il 250 il 2.000 il 

35 il 100 " 
3.500 

" 80 il 50 
" 

4.000 il 

800 
" 

20 il 6.000 
" 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız p~ra biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Abone ve ilan 
Şartları 

SeneliQi 1200 Kr. 
Alb aylıQı 600 ,, 
Oç aylığı 300 .. 

Aylık ta abone edilir. -
lllnlar için idareye 
m&lboaat mmelldlr. 

TÜR:KSÖ7..IİJ 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL 00VEN 

l:Jmumi Neşriyat Müdürü 
MACiD GÜÇLÜ 

Bualdıtı yer : TÜRKSÔZÜ Matıtaası 

• •• ı ıı 
ı Her modelde ve her ı : 
ı keseye elverişli yeni ı 1 • •• ı gelen radyolarımızı ı: 
ı görmeden başka ı ı 

ma 108 8 maytOJZ besleyiniz. En müşkülpesendleri!dahi yegane tatrrıitı i k • } i Yavrularınızı mutlak ÇAPA MARKA müstahzara 

+ ve bu uğura hayatını vakfeden bir Türk eseridir. }. 

ı + bilgile yetiştirilen her varlığın verim kudreti nis~ a 

1 

+ daima yüksek netice verir. İşte bu sebepledir ki 
0 Muharrem .Hilmi Remo + runuzun her bünyeye göre ölçülü v•sayasını atn1• 

Abidin paşa cad. No. 112 Telgraf: Remo - Adan• , 

+ mal etmeyiniz. İsrarla : • • • • APA MARK r 

h 

+ - Telefon: 110 ı Müstahzatatını isteyiniz. ; 
+ 12755 + • HER . YERDE VARDIR 0 

~+t0+o0++-o+Mı++o+o.~++ı: ••••••• ++++t0++'0++~ .. ~: 

# i L ' l~ DOKTOR 
1 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi, aylık temizlikle
rinde iÖliterdiklcri a
lakaliızlık~ mühim ra· 
hatsızlık ve hastalık
lara yol ,açmı,nr. işte 
bundan dolayı, her sa· 
yın bayan, adet za

manlarında bu gibi '.hastalıkjardan korunması için!yalnız 
(FEMJL) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMJL) in hususi BAGLARl da vardır. 

ECZANElEROEH VE TUHAF İYE, ITRİY l T 

MAGAZllAR!'dDAN lRl YIMIZ 
Cenup Mıntakuı depoi.u : Bahri Diril Ticarethane•İ L Ya;= i civarı No. 7.!.J 

(ABD[SI BOZAN) 0[0İ~IMIZ Ş(RİTlER 
Bunların vzuınlukları. dört metreden on· metreye kadar 

olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke
ser, kannda ağ, rılar, sancılar yapar. Zayıf, kansız, derman
sız bırabr. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedavi ile vu
cuttı.o atılma:ı:sa, il\Sanı ölüme::kadar götürür. 

TİMOFÜJ 

UZUNLUGİ.J 4-10 METREYE KADAR 
<?,LA~(AŞPEST BOZAN) DENiLEN ŞERİTLER i 
OLDURUP V.UCUDTAN OISARI ATAN 
TAM TESiRLi ,BiR MÇıSTAhl.ARDIR. 

S. V• / . M V•ltÖ_l•~(l'lln 8/IJ N• lu ..._ • 
24- <#· ı-10 lorılih ruA$4ltnı la11ulir 

- REÇE. r& İLE SArtLIR. -

Bu kurtların erı birinci devasıdır. Kutulann içinde kul
lanış tarzı yazılıdır. Her Eczancde,bulunur SıhhatiVckale-
nin müsaadesini ha izdir. 12761 

ı Yalçm Mustafa Ozel 
1 Dahiliye M~tehassm re 

~ ~ıııltty Uluca1Jti . raddesi. l&tiklil lıh)kulu ı:.-f tn 

( Eskı İnan yazıhanesınde yem açtığı mı.ıayench•11 1 tu 
~ iİıİn hutalarını kabul eder. 12762 ı 
.... ../'" la 

Dr. Ekrem Balt8~ 
HASTALARINI HER GÜN MUSTAf A ıP;· 
ECZAHAHESİ ÜSTOHOEKİ MUAYENEHAH[ 

KABUl EDER 

r ;;~~ket Has0

tan:-s::ı~; müteh,; 

ı DH.DPEHATOH Saim , Er~~~I 
l '" hlı l Kadın, erkelr idrar yolları (böbrek, meıllfl 

tenıuül ha•talıltlarını) ,1 
Kızllay Caddesinde, latlklll Okulu kar••:,. • 

muayenehanealnde tedaviye a.afl' 
11 

A 
12778 12-30 Tetef0 

...... ~iN 
........... o •• •• .. •• •• •• •• .. •• •• .. o 

Dr. Muzaffer lokmao :;, ., .. 

HASTAlARIN~
0

~~;· 6~~'.iAYENrnAM~f: 
KABUl EDER -

. .... --.... -.. -............ - ~ !:. 
ADANA emoin RiYASETiND[~~ 5~ 

Adana Şehrinde Tarsus kapusu ile Taş ~I s"ll .. ,,. ii 
sına bir Lağam inşası açık eksiltme usuliyle n1U 
muştur. 

2~- Keşif bedeli (9271.56) Liradır. 
3 - Muvakket teminat (695.36) Liraaır. ıı 
4 - ihalesi 25/3/941 Tarihine rastlayan~~ 

de Belediye binası dahilinde Belediye Encüıne01 

pılacaktır. ltf 
5 - ~Keşif ve şartnameyi görmek isteyetl~ 

tlairHine müracaatları ilin ehmur, 9-16 ..... 


