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T0RK-SOVYET DEKLARASYONU NEŞREDİLDİ 
Türkiye'ye eğer bir tecavüz olursa, 
karşı ademi tecavüz misakına sadık 

Büyük komşumuz Sovyet RtJsya Türkiyeye 
ve bitaraf kalmayı taahhüt etmis bulunuyor 

~~~~~~~•Ankara - ~oskova arasında samimi telgraflar•~~~~~~ 
Ankara: 24 (a. a.) - Türk ve Sovyet hükumetleri bugün Ankarada Türkçe ve Mos

kovada Rusça olarak aşağıdaki tebliği neşretmişlerdir: 
Bugünlerde Sovyet ve Türkiye hükumetleri arasında bir deklarasyon teatisi yapılmıştır. 

Türkiye harbe girmeğe mecbur olduğu takdirtl Sovyetleriıı Hirkiy nin, müşkiliitından istifa
de ederek kendisine hücum edeceklerine dair ecnebi matbuatta çıkan haberler üzerine ve 
bunlarla alakadar bir istifsar dolayısiyle Sovyet hükümeti atideki hususatı Türk lıükiimctine 
bildirmiştir: 

Türk Milleti Hazır Ve 
Kükremiş Bir Halde! 

Yugoslavya'nın 
ALMAN - YÜGOSLA V 

ANLAŞMASI BUGÜN 

VIYANADA l M Z A 

EDiLECEKTiR 

YUGOSlAV BA~VEKlli 
YE HRRiCIYE NAZiRi 

BUGON VİYANADA OlACAK 

Yugoslavyada 
ayaklanma 

ORDUDA ALE.YHDARLIK 

Bir kı•ım Yugo•lav •ubayları 
memleketl dUn terkettl 

BU VAZİYET 
VE RUSYA 

Belgrad : 24 ( Radyo gazete
ıinden ) - Yugoslavya Başvekili 
ve huiciye Nazırı, bu akşam Vi
Yanaya hareket edecektir. Alman
Yusıoslav paktı yarın ( bugün ) 
ÖQ'lcdcn sonra Viyanacta im1.a 
edilecektir. 

lmıa edilacek bu vesikanın 
ınahiyeti henüz malüm deiildlr · 
Yuıoslav kabinesi te.,ekkül etmiş 
bulunuyor . Fakat Yugoslavyada 
Unıumı bir buhran vardır . 

Alman - Yugo5lav anlaşma
sının gidi ve açık olmaL.: ü1,ı:re 

iki lusımdan ibaret olduğu anla-

Yurdumuzun dört köşesinden 
-HAZIRIZ __ 
Sesleri heyecanla yükselmekte 

-·----
Mebuslarımızın konferansları 
büyük tezahürata vesile verdi 

Ankara : :24 ( Türk sözü Muhabirinden ) - Bir fOk 
Mebuslarımız. yurdun muhtelif köfelerinde verdiği kon fe
ran slar halkın büyük heyecan tezahürlerine ııesile vermek
tedir. Buraya · gelen malumata göre, lçel Mebusu Ferih Ce
lal Güvenin Tokatta " Dünyanın bugünkü siyasi ve askeri 
vaziyeti kar fısın da Türkiyenin durumu ,, mevz.uunda verdi
ği k onferans, Tokat meydanında top/ar,an halk üzerinde 
derin bir heyecan doğurmuıtur. Ferid Celal Güvenin bu 
nutkuna 1 okatlılar namına verilen cevapta hatip, Tokatlı
ların, kim olursa olsun Türk istiklali, Türk tem amiydi, Türk 
hürriyeti aleyhine kalkıfılacak bir harek ete amansız 
y umruklc.la, tokatlarla mukabele etmeğe her an hazır ol
duğunu ( sürekli alkı,lar ) ve Tokatlıların M illi Şef etrafın
da ve ardında y orulmaz bir kuvvet olduğunu ( 'iddetli al
kı,lar ) t•barüz. e ttirmif tİr. 

tılmaktadır . / f(ohrnmnn ynnan asker leı i vazife başında 

(Gensi ikinci sayfada) 
1 

- ARNAVUTLUKTA 

B. Millet Meclisinde 
1 

dünkü konuşmalar 
MECLiS VE DEVLET DEM/RYOLLA RI HESABIKATl 

LA YIHALARI iTTiFAKLA KABUL EDl LDl 

Ankara : 24 ( TUrkaözU muhabirinden ) - BUyUk Mil· 
1• 1 Mecllal bugUn Doktor Mazhar Germenin Rel • llAI al
bnd• toplanmı,tır. Ruznamede mevcud ı Mecll• 194 0 h e· 
.. b m•zbata•ı ile Devlet oemlryolları 9 40 hesabıkatl 
llylhaaı taavlb edllerek cel•eye nlh•yet verllmlftlr • BU

ilk Millet MecH•I çerfamba gUnU toplanacaktır • 

Aos civarında 
muharebeler 

Yunan s lvll f ehlrlar lnda 
yapılan bom b ardmanlar 

-
Atina: 24 ( na. ) - Yunnn 

resmi Tebliği: Topçu faaliyeti kay
dedilmiştir. Düşmanın Aos .ırmağı 
mıntıkasında yaphğı bir hücum 

(Gerisi üçüncü H) fada 

1 

1 - Bu gibi haberler Sovyet hükumeti vaziyetine katiyen tevafuk etmemektedir . . 
2 - Şayet Türkiye hakikaten düçarı tecavüz olur ve topraklannı müdafaa için harbe 

girmeğe mecbur kalırsa o zaman Türkiye Sovyetlerle arasında mevcud ademi tecavüz misakma 
istinaden Sovyetler birliğinin tam komprensiyon ve bitaraflığına güvenebilir, Bu beyanat dola
yısiyle Türkiye hükumeti Sovyet hükumetine en samimi teşekkürlerini beyan etmiş ve Sov
yet Rusyaııın böyle bir vaziyete düçar olduğu takdirde tam Kornprensyon ve bitaraflığma 
güvenebileceğini bildirmiştir. 

, .. --------··---·y 
t . . ' 

••••••••••••• 
AlMAN KITA Ti YUNAN 

HUDUDUNA İlERlİYOR 

HAR[KAT P[K BOYOKTOR 
Londre: 24 (A.A .) - iyi bir 
kaynaktan atman malOmeta 
göre Alman kıt•t1nın yunan 
hududOna dogru bUyUk mlk
Y••d• bareketler l vuku bul
maktadır • ............. 

Japon Hariciye Nazırı 
Mo•kovaya yine gelecek 

j IN 61l JER(H l 

1 i Hir~~~~~~}t~~~'.nfo i 
i iog1Jarc fabrikaları lngillereye $ 
* onsekiz aydu 20,000 tayyare * 
t gönderebilecektir. Bu loy1Jare- $ 
* /er şimal ynliyle gönclerilebi· , 

;Atrika'da: 
hava f aaliyatt 
MARDA GEÇiDi VE 
NEGELLI ZABTEDILDI 
Kahire : 24 ( A. A. ) - Orta 

Şark lııgiliı hava kuvvetleri umu-

Moskova: 24 (a.a.) - Japon 
mahfillerine göre, Japon haricıye 
nazın Bay Malsuoka Berlinden 
avdetinde tekrar Moskovaya ut· 
rayacaktır. Bu ziyaret 16 nisanda 
Wk Ubulacaktıt. 

Japon hariciye nazır ı gaze
tecilere demiştır ki: Butün seya
halımın bir buçuk aydan fazla su
rcceA-ini zannetmiyorum. Zaman 
müsait olursa dönüşte Moskovada 
şimdıkinden fazla kalacağımı umit 
ediyorum. Deınıştır. Japon harıci
ye na1.1rı gördüğu nazıkane ka
buldan dolayı mernnunıyetini izhar 
etmiş, fakat jadon - Sovyct mü· 
nuebatı hakkında fazla bir ıcy 
söylememiştir. 

t lecektir. ' 1 

··---··----··--·f 
mi karargAhının tebli~i: Şark Af
rikasında ordunun hareketlerine 
yardım için şiddetli hava faaliye· 

(G•riıi dçllncQ tayfada ) 

IRAK iLE 
Ti.CAR ET 

Türkiye - Irak çok geniş bir ölçüde 
mal mübadelesine başlayacaklar 

Ankara : 24 ( Türksfüü mu
habirinden ) - Komşu lrakla ti
carelimiıde , Ba nı Trnıı it yolu
nun nçılışındaııberi inkişafa baş

lamış ve iki memleket ihraç eş
yası ıçin karşılıklı talebler > ve 
bu arada tetkikler artma~a baş
lamıştır. 

Yapılan tetkiklere göre,lwmşu 
Irak, •anıbPşında Türkiyenin meb
zul }eli~tircliği bir çok maddeleri 
çok u1.ak } eı lerdcn almaktadır . 
Meselfi , Irak elma} ı Knliforniya
daıı, } aş mc,> vaların bir kı mını 
ve 1e) linyağı ile sabunluk 1cy
tin,> ağını Yunanistandan f ındı~ı 
lspnıı,> &dan ve bira} ı ta lngilte
reden alınektadır . Bugünkü va1i
} ette Irak bu maddclerın ekseri
sini harl\·tcıı almamakta veya te
dıırikte müşkütat bulunmaktadır . 
Bunun için başta üzüm , incir , 
fındık, elma ve ıe> tinyağı olmak 
üıere daha bir çok maddel~rin 
lrnka geniş mikya ta ihracı müm
kün görülmektedir . 

Irak ta sıcaklar dola,> ı iylc bira 
sarfi,> atı bilhassa çok olmalcta ve 
seneden seneye artmaktadır . ln
hiaarlar ldareıinin acniı mikyaıta 

istihsal yapabilie lraka bira ıcv
kinin bil} ük bir ielir hyna~ı teJ
kil edeceği kanaati vardır. 

Alabileceğigıir. maddeler de 
büyük bir yekOna bılit olmak
tadır. 

Ankara 

Atlantik Vaıiyeti 

Almanya Atl.:ntikte Amerika· 
nın lngiltereye yardımlarına mani 
olmak gayesi peşinde koımıkta
dır. Almanyanın bu çalıtmada ne 
dereceye kadar muvaHak olduğu 

nıalüm değildir. Görükmcde olan 
birşcy varsa, o da son aünlerde 
müttefık ticaret kafileler. 

Stoyadinoviç haJiHıi 

Stbyodinoviç bugün lnıiliıle
rin elındedir. Ve Yugoslavyadan 
atılmışt ır. Tekııblere ratmcn Sto· 
yadinoviç'in Yunaniıtanı atılııı 
Bel~ad hüktmetinin kararilı ol. 
mut tur. 

Berlin yine 
bombalandı 

Diler lstllA Uelerlnde de 
bUyUk tahribat yeplldı 

BiR GEMiYE iSABET 
Berlin : 24 ( a. a. ) - D. N. 

B. a~nsı bildiriyor: lngiliı muha
(Gerisı üçüne& sayfada) 

YEN} BiR H A V A 
DEV} Y A PILDJ 

V••lngton : 24 (a.a.) -
Oneeklz ton bomba ••n ve 
on klflllk bir mUretteb•t 
kadro•u ol•n yeni bir tay· 
yare Y•Pllmıftır. Bu t•yya
re Allantlll geçecek kud
rette ve hiç benzin almadan 
ve yere inmeden geri dll· 
nelallmeldecllr. 
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iKTiSADi BAHiSLER 
' BONON MERAKLI HADiSELERiNDEN 1 

Fransa altınl 
i hala u11~z 
biraz arttı 

· RL 
1 k B

u hafta ithalat bakımından 

nası açlrlıd 
q zengin bir hsfta;dı, lııgiltere-

1 t' den gelen- mallar araı;ında le-
. • neke, otomobil lastiği kim) evi 

maddeler, demir malı eme, ) ün 
- - ipliği, pamuk ipli~i bulunmak

kmek :12 Kuruşa 
üş·· rülebilir mi? 

EMiL BERTEN KRUVAZÖRÜNÜN MACERASJ 
taydı. Pıyasanın bu mallara karşı 

olan ihtiyacı Ç<'k faydalıdır. Bil
hassa tenekeyelkarşı. .. Vakıa kah
vede aranılan maddeler arasında
dır. Geçen hııftıı İstanbul piyasa
sına tevzi edilen 18 bin kilo kah-

Aldığımız malümata göre, 

12 Haziran 19·10 günü Fran
sanın Emil Berten kruvazörü Brest 
limanına geldi. 

Bu kruvazör, ince, uzun, çok 
zarif bir iemidir. Pek büyük sa· 
yılmaz. Ancak 5886 ton gelir, fa
kat sür'ati harikuladedir. lstedır:-i 
vakıl 39,8 mil yapar. Buna deniz 
tavşanı ismi verilebilir, yalnız ısır

masını bilen bir tavşan. 152 mili
metrelik 9 topu, 90 milimetrelik 4 
lopu, 37 milimetrelik, 8, 13 mili
metrelikte 8 topu vardır. Güver
tesinden iki tayyare havalanabilir 
ve suya iki bin ton torpil dökme· 
si mümkündür. 

Emil Berten 1939 harbinin 
başlangıcından itib ren sekiz ay 
Atlantikte, Şimalder izinde ve Manş
ta dolaştı. Nakliyat kafilelı::rine 

arkadaş! k etti; Alman denizaltları
nı kovaladı. Noımos önünde bır 
Alman tayyaresinden bir bomba 
yedi. Fakat bomba esaslı tarihbat 
yapmadan güvertesini delip geçti. 

Emil Berten derhal Brest'e 
gelmesi için emir aldıQ'ı vakıt a
çık denizlerde idi. 

Gemi Jjmana ieldiği vakıt 

kaptan ve 500 tayfa 10 Mayısta 
başlayan Fransız_ınhizam karşısın· 

da gemiye nasıl bir vazife verıle

ceğı ni merakla bekliyorlardı. Harp 
meydanından gelen haberler kor
kunçtu. Almanlar Vernon'da Sen 
nehrıni ieçmişler, Ren'i zaptetmiş
Jer, Fransız hükümeti Tur'a büyük 
karargah Bıyariç'e çekilmiştir. 

Fakat Fransızlar henüz her 
ümidin mahvolduğ'una inanmıyoı -
lar, büyük bir azilT', yahut bir 
mucize Fransayı kurtarabilir. Kru
vazörlerdekiler bu işe yardım et
meğe hazırdır. 

Gemiye verilen vazife çabuk 
anlaşıldı; geminin güvertesine her· 
biri tam 60 kilogram agırlığ'ırıda 

gri renkte 14 000 torba kondu. 
Bu iş birkaç saat içirisinde bitti 

Torbaların üzerinde Barık dö 
Fran ız mühürünü gören tayfalar 
işi çabuk anladılar. Gemiye Fran
sız altınlarını kurtarmak vaıilcsi 

verilmişti ... 
Bu 14,000 torbada birmilyar 

dolar kıymetinde Fransız altını 

var. Torbalar gemiye istif edil
dikten sonra Emil Berten denize 
açıldı. 

Açıklara çıktı. Tayfalarda bir 
merak var. Bu altınlar nereye gi
diyor, tahmiııler başka başka. 

Başlıca iki ihtimal var: Şimale 

döğru alırlnrsa lıymetli yükü ln
giltereyergötürdüklerini anlaya
caklar, cenuba do~ru yollanırlar

sa Ka:ı.aplanka'ya yahud Daka. 
Fakat gemi garba doğru açılı

yor. O halde Fransız altınları A
merikaya gidiyor, Yalnız acaba 
nereye? Bu sırrı ıade kaptan bi
liyor. 

F mil Berten aaatte 30 mil 
sür'atle daliıaları yarıyor. Bu 
sür'at muhafaz(edilirse ne deniz
altıları, ne de tayyareler gemi
ye kolaylıkla kücum edemez. Hem 
de geminin vazifesini düşman ne
reden haber alabilir ki.. 

18 haziran ı;abahı,)afakla be
raber kara göründü. 

Bütün tayfalar karşılarında be
liren KanadaT sahilerine bakıyor

lar. Herkes memnun. Gemi re
kor. denecek bir sür'atle, kazasız 
belasız Kanadayı tuttu. Fransız. 

altınları kurtulmuş sayılır. 

Emil Berten, Halifaks limanı 

önüne geldi ... Gemi komutanına 

verilen emre göre Franiız altınla
rı Kanada hükümetinin mümessil
lerine verilecektir, 

Gemi limana girdi. Karaya 
yanaştı. Ve karaya yanaşır ya
naşmaz Komutana şifreli bir teH 
siz f elgrafi verildi. 

Gemi süvarisi Fransada Peten 
hükumetinin teşekkülü ve mare-

reşalın Almanlara mütareke tek
lif ettiğini öğretti. Bu telgrafta altın-

ların miitare'<enin imzasından evvel 

Martinik adalarına götürülmesi 
emrediliaordu. 

Bu emir komutanı biraı. şaşırt

tı. Fakat bir a:.ker verilen emri 
tamamiyle yapar. Gemi suvarisi 
de buna karar verdi. 

Korada~gemiye gelmek Ü7.ere 
hazırlanan İngiliz suvarileri var. 

Gemi süvarısını hamülesini 
kurtarmağa karar verdıkten sonra 
lngili t.leri kabul ettti, selamlaştı-

lar. İngiliz subaylarının ilk sözü, 
altınların nakli ve muhafazası için 

bütün tedbirlerin alındı~ını söyle

mek ve altınların ne vakit naklo · 
ııulaca~ını sormak oldu. Kuman-

dan buna cevab olarak bunun a
celesi olmadığını söyledi. İngiliz 
subayları ses çıkarnıudan çekilrli
ler. 

Süvarinin kararı kat'idir. Ge
mi artık bu limanda kalamaz. 

Kaptan derhal yahcak olmak emri· 
ni verdi. Fakat İngiliz subayları gö
ründüler. Şimdi onlarda fraıısa-

nın mütnreke istediğini bildiriyor. 
Belki de. bu altınları elden kaçır• 
mak istemezler.:Fakat İngiliz su 

bayları, lrnmandanııı ileri sürdü~ii 
mazeretleri kabul etmiş görüne
rek gemidt:n ·çıktılar. 

Kırk sekiz-saatte gemi hare
kete hazırlandı. lkinci gece gemi
nin makineleri harekete geçti ve 
Kananalı nöbetçilerin mütehayyir 
bakışları arasında palamarlar çö
züldü. Pervaneler~ suyu döğdü. 

Kruvazör yavaş yavaş rıhtımdan 

uzaklaştı. Herkes va1Hesi başında 

mahalli garniıoıı harekete mani 

olmağa kalkarsa gemi şehir iizeri
ne ateş açacaktı. 

Emil Berten ~ür'ati attırdı. Ar
tık açık deni1leı dedir. Görünürde 
tehlike yok ... Fakat ne olur ne ol
maz, hızlı gitmeli!.. 

Güneş <loğarken gemi açık<le
nizde yapyalnızdı. lngiliz Antille
rinin açıktan geçerek Martinik a
adasının şimalini tuttu. 

Biraz. sonra gemi limana girdi. 
25,000 tonluk Fransız tayyare ge· 
misi Bearn 'ın muavin kruvaı.ör 

Barflör'ün, ve iki torpil gemisinin 
yanında demirledi: 

Bugün haLiranm yirmi ikisidir. 
İki gün sonra Fransız - Alman 

mütarekesi imza edilecektir. 
Bugün martinik adasıııcla de

se~s müstahkem me'Vkiinin ha1.i
nelerinde l<j,000 torba Frans11. 
altını yatıyor. Ve harbin. sonuna 
kadar orada kalacaktır. 

ve birdenbire ortadan kaybolmuş
tur. Bir hfsnba göre ııdam başına 
30 gram kahve isabet etmektedir. 

Fakat Port- Sııirlde bulunan 30 
bin çuval kahve idhal ediltliği 

takdirde piyasada halıve darlığı-

na meydan verilmiyeccktir. 
İhracata gelince, bu haftnnın 

ihracatı geçen hafla; a nisbetle 
yüzde 30 derecesinde fazlaydı. En 

ziyade ihraç edilen mallar arasın
da tütün bulunmaktadır ki ekse
riyet itibariyle Mı<ııra sevkedimiş· 

tir. lkiııci derece tütün alıcısı Al
manyadır. Almanyanın piyasadan 

istedigi mallar arasında yağlı to

humlarda bulunmaktadır. Fakat 
Alman firmaları yağlı tohumlar 
için pek az. fiyat teklif etmekte 

dirler. Bu itbarla henÜ!. fiyat hu
susunda bir anlaşma kabil olma
mıştır. Hafta içinde satılan. mal-

lar arasında, balık, deri, ayçiçeği 
tohumu, aryon.~ikinci planda gel
mekteydi. 

lngiltereye Satılan 

Tiftikler 

l::ıtaııbul: 24 (Hususi) İngiltere 
için korparosyon tarafıncian satın 

alınan tiftiklerrlen on beş bin bal

yalık bir parti hazırlanmıştır. Bu 
partinin her muamelesi bitirilnHŞ· 
tir. Yaıfında ) iikleneccktir. lsvıç-
rcnin susam almak:için miiracaa· 
tı üzerine satışlar artmıştır. 32 

kuruştan dün de mühim bir kaç 

parti !>atılmıştır· Varna yolu ile 
gönderi imek üzere: 1sviçreye IJi r 
kaç parti de keçi derisi yüklen
miştir. Almanyanın alacagı kuru 
baklalar hazırlanmıştır. Yüklen
mek üzere muamelesinin tamam
lanması beklenmektedir. Piyasaya 
doyurucu mikıarda pitieç gelme· 

digi için fiyatlar canlıdır. Keten 
tohuma kevsektir. Koyun dairesi-

ne alıcılar çoğalmıştır, Pamuklar
dan Akala ve Klevlancl ı;tol..ları 

piyasamızda kalmamış gibidir. 
Yerli tohumclnn Harput ve Gey

ve pamukları 58 - 60 kuruş arasın
da füat bulmaktadır. Kuşyemleri 

8,20, - 8,25, Ketentohumu 30,10 

Bandırmanın dökme baklası 8,35, 
Çarşamba çalıfasulyesi 21,20-22,20 
ıra tombul fasulyeler 20,10 - 21, 
kuruştan çuvallı 10 - 10,21 Akdarı 
9,30 - 10, anason 31 - 32 kuruştan 
satışlar olmu~tur. 

. 

. Ceyhan çiftçisine 
verilen makineler 
Ceyhan: 24 (Türksözü muha

birinden) - Ceyhan çiftçilerine 
ziraat daireı.i tarafından 16 mib
zer ve 16 . tanede çapa makinesi 

verilmiştir. yeni makineler de A
meerikadan gelir gelmez Ceyhan 
çif çisine verilecektir. çifçimiz bu 1 
alakadan pek memnundur. M. S. 

Tarsus belediyı·si t:kmt k meselt:si 
üzerinde çıılışn·a'arda bulunuyor. 
Tarsus belcdi}csi şrhrin un ihti· 
yacını, orta Anadolu ve şark vila· 
yellerinden getirtmekte olduğu 

günde 12 ton buğdayla temin et
mektedir. Belediye bir kilo ekme 
ğin 12 kuruşa kadar satılabiln e
sini tt min etmek üzere elüdlerde 
bulunmaktadır. Söylendiğine gör.! 
belediye bunu mümkün görmek 
tedir. 

Bay Ag~h Sırrı 

Levend şehrimizde 

Ka; seri C. H. P. Müfettişi ve 
Aydın Mebusu Agah Sırrı Levend 
( Bugün dünya ahvali karşısında 
Türk ordusu ) mevrnlu konfe
raıısını. '26 Martta şehrimiz halk e
vinde ven•cektir. Bay Agah Sırrı 
dün şehrimize gelmiştir. 
Beden Terbiyesi ajanlar 

toplantısı 

Beden Terbiyesi S.eyhan böl
gesi ajanları dün akşam saat 
18,30 du bölgemiz binasında top
narak 1941 mali yılı büdçesi ile 
bölgemizi ilgilendiren muhtelif 
Spor mevzuları üzer inde konuş
malar yapmışlar, kararlar veı miş
lerdir . 

Y[Rlİ ~AY MESElESi 
Rizer vilayeti dahilindeki top

raklarda çay istihsaline çalışıldiğı 

malümdur. Bu sene elde edilecek 
çayın miktarı 200 kilodur .. Gele
cek sene ayn(vila} at toprakların 

·ela 30 bin.kilo çay elde t'dile
cektir. ithalat yekunu her :.ene 
bir miktar artlırılaıak 1943 sene
sinde 100 bin, 44 senesinde 200 
bin ve 46 s. nesinrle 900 bin kilo
yu bulacaktır. 1946 senesinden 
~oııra Riı.e, çay istihsalatınııı, ) ıl· 
!ık istihlakı knrşılayacak ._ mikdarı 

bu la cağı anlaşı lmaktac.l ır. 

KİRA BEDELLERİ iÇlN 
GELEN TAMİM 

Adliye Vekalet kira beddle
rioin arttırılmaması için yeni ted
birler almaktadır. Bu cümleden 
olarak, icnr mukavelen.ımeleri hak· 
kında yeni bir karar vermiş ve 
bu kararını müddeiu'llumi iklere 
bildirmiştir. Buna göre noterler, 
kira mukavelelerinin imz ılı ve 
pulsuz ııüshalarından birer adedi
ni milli korunma kanununun icar 
bedelleri hakkındaki hükümleı inin 
tatbikinda ve ıka olmak üıere mu 
hafaza edeceklerdir. Keyriyet no
terlere bildirilmiştir. 

Adanada yapılacak Türkiye 
serbest gUref blrlnclllklerl 
• programları geldi. 

Beden Terbiyesi genel direk
törlüğünden Bölgemi7., Türkiye 
serbest güreş birincilikleri pr Jg"· 

ramları gelmiştir. 12 Nisan 941 da 
Adanada yapılacak olan bu mü
sabakalara ait hazırlıklara hararet 
le devam edilmektedir. 

Kozan hakim 
muavinliği 

Aldığımız malumata göre, Ko· 
zan hakim muavinliğine Çal sor
gu hakimi B. f~üsamettin Alpaiul 
tayin olunmu~tur. 

DUYDUKLARIMIZ 

Yosundan bir elbise -Söylediğimiz kelimeler 
Norveçte dokumacılık san 'atı yeni bir iptidai 

madde bulmuştur.' Norveç sahillerinde bol bol bu
lunan Varek yosunları ... 

Kristiyansud dokuma fabrikası lıugüne kadar 
2,850 ton yosun:kullanmıştır. 

Bi(insaıCdakikada =.,va !'ti olarak yüz kelime 

söyler. Günde vasati olarak üç saat konuşur. E
gcr bir adamın ağ'zındaıı çıkan bütün kelimeleri 
kaydetmek mümkün ol aydı, hır sene zarfında 

ağzından çıkan sÖLler 52 cildlik koca bir kitap 
olurdu. 

----·---------

ALTIN F/YA T! 

Aldığımız malumata 
göre altın tlyatl yUksek
llOlnl muhafaza etmek· 
tedlr. DUn lstanbulda bir 
altın 24 lira 54 kuru•· 
tan muamele görUlmU• 
tUr. 

Son maçlar 
Mllll Mensucat - Demlrspor 

1 - 1 Berabere kaldı 

Şehrimiı.de hususi fut bol maç
larına pazar günü şehir stadyo
munda devam edilmiştir, Son maç 
Adana Milli Mensuca(takımı ile 
Demirspor ara~ında yapılmış ve 
1-1 beraberlikle neticelenmiştir. 

Hususi futbol:maçlarına onumuz· 
deki hafta da devam edilmesi 
muhtemeldir. 

Son bir günlük 
ihracat yekunu 

Gelen malümata göre istan· 
buldan Dünkü ihrac1tın yekünu 2 
milyon liradır. Bunun 1,5 milyon 
liralı~1 pamuktur ve Yugoslavyaya 
verilmiştir. Bundan başka M sıra 
yaprak tütün, ispanyaya ham af· 
yon, Almanyaya pamuk çekirde 
ği, lsviçreye yumurta verilmiştir. 

Kır koşuları 
l:zmi. ele yapılacak _ lnönü kır 

koşularına hazırlık ve seçme ol
mak üzere Pazar günü şehrimizde 
7500 metrelik koşu yapılm:ştır . 
Bu koşuya bölgeye ~mensuh bir 
çok !ttletler iştiı ak: etmiştir. 

Almanlar: 12 milyon liralık 
Tütün istiyor 

lstanbul : 24 (Hususi) - Al
man piyasalarının ötrdenberi 
memleketimizden almakta oldukla
ri tütünlerden bu sene yine büyük 
bir parti alınacağına dair piyasa· 
larımızda bazı şayialar dolaşmak

tadır. Tütün t ccarları bıı şayialar 

üzerine vaziyeti Öğrenmeğe çalış· 

. maktadırlar. ln2"il!ere ve Amerika 
için tütün mıntakalanndan alınmış 

olan kalitelerin dışında kalanların

dan Almanların istıfade etmek is
temeleı i ihtimal dahilinde görül• 
mektedir. Bazı tüccarlar Almanya· 
nın on i"i milyon liri kıymetinde 
tütün mubayaa etmek tasavvJrunda 
olduklarını söylemektedirler. He
nüz teyit ediln e niş olmakla bera 
her tütün mubayaası için görüşme• 
it r yapıldığına dair tütün piyasa· 
!atında sık sık haberler dolasmak· 
tadır. 

Bölgede pamuk ekl"11 
devam t3dlyor 

Çukurovadn pamuk ekimine 
devam edilmektedir. Diğer taraf
tan Çukurova çiftçisine < Akala > 

cinsi tohum tevıii de süratle de
vam ediyor. 

NAF/ADA TAYIN 
VE TERFiLER 

Dün aldığımız. malümata göre, 
Sıvas - Erzurum hattı inşaat yük
sek mühendisi A. Faruk Seyhan 
taşra demiryollar inşaat reisliği 

yüksek müherıclisligine, lçel tesel
lüm sevk memurluğu katibi lbı a. 
him Ôrtan taşra demiryollkr in
şaat reisliği katipliğine, Bedrı Uluğ 

Mersin Su işleri 11 inci şube kı

sım fan memurluğuna, M. Cahit 
Bababurun malzeme müdürlüğü 

daktilolu~una tayin edilmişlerdir. 

At Koşuları 

Osmaniyede at koşuları pazar 
günü yapılmıştır. Koşular pek ha
raretli olmuş, kazanan atlara mü
kafatları tevzi edilmi~tir. 

TOPRAK MAHS~l~ 
OFİSİNİN M08lrjJ 

OFiS UMUM MüDORLoG 

GôNDF.RDlCl BİR 'f fı. 
Memleketimizde bUg 

kunun fevkalade haııerdt 
milli müdafaa ilıti.>açııırııı l 

lamak, gerekse ;urduıTl111 

işlerini tek elden koııt 
şekilde idare ve te111iıı 
maksadi\ le koordina:ojon 

· ~re ce alınan kararara go 
Mahsulleri Ofisinin bu~~' 
;aatı son günlerde bü)U 
atle devam etmektedir. 

Haber aldığımıza iort 
deki stokların miktarın• lu 
diren müstahsil beyıınıı011" th 
büyük bir kısmının rnualfl lt 
miştir. Havaların gfineş\ı e 
.gittiği günlerde:ve sto;st' 
sellümü için yolların _rıt~k 
ğu yerlerde ofi in:gunlıl 
yaatı 2000 ila 3000 tonu 

~ 

tur. Havaların bundan ! c 
leşeceği göz önünde lı' 
bu~day mü ha; aatıııın d:, 
sait şartlar dahilinde dB b fe 
bir süratle yapılacağı tıı Jı 
mektedir. 

Toprak Mahsulleri ofı 
Müclürlüi"ü yaptığı bıf f) >~ 
bu~day mübayaatıoıll e ,nı 
okluğu kadar süratle ~ af 
sil için en müsait şıırtl .. < 
sinde yapılması husus11~ rı 
teşkilatını seferber etfll 

0 

tiff. a 
E&ki Orman çı ~ 

müdürünün yeni ' e 
1 ve 

Bir müddet evve . O 
rine alınmış oları e kı 
virge Müdüı ü Bay fıı 
Maraş Orman çevirge 
~üne ta} in olunmuştur #1 

t 11tl""'ıa 
Fısbk ihraca 

kuruh•1°' 
8 

.. Jıi111' 
Dun aldığımız J118 ~ 

Antrp fıstıkları işile ıe 
mak üzere Gaı.i AoteP 
tık ihracatçılar birliği'~ t 

ve ?irlik umumi ~~A~ iı 
vekaletçe Şakir Buke 

cdi~Y 

YUGOSlAYfl. ' ~ 
(Birinci sayfod811 1 

ıs\) 
Prens Pul Yugo~ 

8ıe> tarafından anlaşma ı!1 
graflar almaktadır. He 

8 
r 

Yugoslavya bu aıılaş!ll ~ ıç 
tezahürat _yapmaktad1~e ı 
rlu da anlaşmaya 8 

1 
Bazı subayların yun8

" 
1 

tiği SÖ} lenmektedir· tı 
Almanya ile!Yug~l ık 

~ında imzalanacak P & :t 
paktına benzemiyec 
lenmektedir . 

Fakat işin -burıu 018 
cağı ve Almanyaııırı " 
şartlarla YugoslaV.)'8} ~ı• rı 
yasına alacağı ve 1181~ 21 
lavyada karışıklıklar ç '1 ısı 
min edilmektedir · ~:6 rn 
vaziyet hakkında sil ıa 
faza etmektedir . ı 8 • y 

Belgrad : 24 ( a 
1 

urı 
goslavya:Beden ferb~ l 

Hautiç Beleçkva lıtJ00, yapılan bir toplantı '1 
nutukta ezcümle ~e 
Yugoslavya istikb81~1r 
kiinetle beklemekt~ ~ 
lavya_ daima sulh sı), ~ 
edecektir. YugosJaV) et 
en dostane münastb 
sine devamı arııl 
Yugoilavya için es&§jll 
dudlarında sulh ,e·~ı 
olacaktır. Yugosıııv .

1 
olabilir ki Başve1'11 
antant hükumeti- bil 
zamanda' memleketıfl 
f ti . . • h " u-nde aa erını goz on d 
her şe) i .> apmaktB~ 
daha mesut bir istı , 
ederek: milli kahra; 1, 
gi hanedanının 1 ~' 
istikbal için çalıŞıfl 
liyecektir . 
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Alman hava 
Taktiği 

Hücumların Tempo•u 

Gittikt;e Şiddetleniyor 

Londra : 24 ( A. A. ) - Ro) -
terin havacılık muhabırinclcn : 
Alman hava harbinin taktiği, ge
miler üzerine hücumlar ve ayni 
ıamıında Jrıııiliz limanlnrırıa mü
cveccih bü) ük şıddetl~ taınru1-

ardır. Almanlar Amerikan lc\la
azımının sandıklarından çıkarıl

asından evvel tahribini temin 
cşebbii.sü ile geçeleri 2CO - 500 
yyaretlcrı mürekkep teşekküller 

öndermek urctile hücumlarının 
emposunu fa:dalaştırmakladır. Di· 
er bir sebepte israf ve yorgun
k dola) ısiyle taarruzun şiddetinin 
keıımesinden evvel Alman hava 

uvvetlerinin c a lı neticeler elde 
ebilmesidir. 

BERliN YİN[ BOMBAlANDI 
( Birinci a) fadan artan ) 

be ta) yareleri 23-24 Mart ge· 
si Şimali Alman) fl) a bir akın 
apmıılardır. Ba11 tayyareler mün
riıJen uçarrık Berlini bombar-
ırnan etmek btl mişlerse de an
k bir kaç ta.> are ~elırin mer
zi üzerinde uçabilmiştir . Bu 

Y.> areler ) angın bombaları ve 
r kaç tane infilak bombası at
ıılardır .' Berlin civarına atılan 

balar evlere isabet dmiştir . 
kan bir çok ) oııgınlar üratle 
ndürülmüşlür. Sivil ahaliden bir 
ç kişi ölmüş, ve ) aralanın ıştır . 

Londra : 24 ( a. a. )- Hava 
ıaretinin tı;t li~i : Diin sabah 
an sız salıilh ri ü1eı irıd~ } apı lan 
eketler esnasında sahil ·ervi 
c mensub laj areler Kiberon 
anınd& tuplu bir halde bulu

Alman kışhılanrıı tahrib et
ler v~ Brest civarında bir düş

rdakat gemi ine bir tam 
bet ka) delmişlerdir. 

iRNAYUTlUKTA , 
(Birinci sayfadan artan) 

ri Püskürtülmüş ve düşmana 
r zayiat verdirilmiştir. 

Atina: 24 (a.a.) - Yunan em· 
et nezaretinin tebliği: Düşman 
va kuvvetleri memleket dahilin
ıu hücumları yapmıştır Pro\te· 
e insanca zayiat yoktur. Fakat 
rde baıı hasar 'ukua gelmiş· 

Liksuride: Burada maddi ha
pek azdır. Garbi Morada bir 
~k kasabada hasar pek azdır. 
kadın bir çocuk yaralanmışlır. 
Atina: 24 ( a.a. ) - Atina 

•• .-·.:-....sı bildiriyor: ita) itrılll ayakları 
da çiğnediğı enternasyonal 

uk kaidelerine Yunanistanıo 
lılığını gösteren yeni bir misal 
~udur: ltalyan Toskana hastane 
İsi altı Martta Girid'in şima

Cerigo - Çerigatto boğa 
n geçmiş ve garbe doğru 

rederken donanmamız. cüzütam· 
. ile karşılaşmıştır. Donanmamı::t 
ıt~mları bn ltalyan hastane ge· 
nın yoluna devamına müsaade 
'ttir. Bu vak'a ile tamamıle 
t ha inde olarak 12 Martta bir 
an tayyaresi alçaktan uçarak 
an Sokrat hastane gemisine 
balarırıı atmıştır. 

il AN 
1AlKEVI REISLiGiNOEN : 
KONF E RANS) 

l S.3.941 Salı a-ünü akşamı 
20,30 da Evimiz salonun· 

~~!aıal Bilgiler Okulu Pro
u Hazım Atıf Kuyucak 
~dan ( Harp ekonomisi 

lllılli korunma kanunu) mev· 

G
blir konfcra ns verilecektir. 
RIŞ SERBESTTiR 

12827 
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~ ._. .......... .... ........... .. ............... ~ 
i MOSKOVADA AZiLLER ! 
i Moskova : 24 (a.a.) - ! 
! 011 ajansmdan : Sovyet- ! 
! ıer Blrfll)I devlet kontro- ! 
! ıu ha•k komiseri kendi ! 
! malyetlnctekl memurla- ! 
! rın maaşlarına nizamsız! 
! zam yaphiJı ndan azle- ! 
! dllmlştlr. Dfger bl r kısım! 
! memurlar da az11 ve ! 
! tekdir olunmuşlardır . ! 
! ~ . .-.... ·~·~· ........ ~ ...... -·~·~. 

BULOARISTANDA GIOA 

MADDELERi VESIKASı 
Mo~kova : 24 ( n. a. ) - Bul

garistanda tereyağ ve \ ejetalin 
, ağ vesiknyn tfthi tutulacaktır . 
·ve ekmtk fırından çıklıktaıı 24 
~aat sonra hnlkn ntılncaktır. 

Hutz:iger Afrihaya 
hareket etti 

Vişi : 24 ( n. a . ) - Frnıısız 
orduları baş kumnıı<laııı General 
Hutziger ta))are ile Afıikn.>a ha
reket etmiştır. G ·ııeı al buradaki 
Fran 11 kıtantını teftiş edecektir. 

Dün dUşUrUlen Alman 

bombardıman tayyareler i 

Londra: 24 (a.a ) - Hava ne· 
zareli tarafından dün akşam nı ş 

redilen tebliğ: Bugün iki düşman 
boınbardman tayyaıesi tahrip <·dil· 
rnişlir. Bunlardan biri lskoçyaııın 
şimalinde tayyare dııfı bataıyalıırı 

diğeri ise lngıltcreniıı cenubunda 
av tayyarelerı ııuafından düşürül· 

müştür. 

Japonyada esham ve 
tahvilat ıahipleri 

Tokyo: 24 (a a .) - Tokyoda 
neşredilen bir tebliğe göre, elle· 
rinde eshıım ve tahvilat bulunan
lar maliye rıezaretine nıliracaat 

mecb•ııiyelıne labi tıılulm11şlardır. 

General Veyğandın 

Afrika tef tiıleri 

Vişi : 24 l a. a. ) - Alınan 
malumata göre, General Ve) ganrl 
ile Fas umumi ali i taypıre ile 
Merakıe gitmi~lerdır . Ve) gand 
ö~leden sonra Rahata dönmüştür. 

AfRİKAOA 
( Birinci sa; fadan artan ) 

ti devam etmckkclir. Keren'clt.>, 
Asmara'dl'l, Cibuti. Adi!> · Abnba 
} olundu, Arna" utlukla lan arele
rimi1 bü) ük muvaffakı) etler kayd 
etmiş ve düşmana ağıı ıa) iat 
verdirmişlerdir. 

Kahire ; 24 ( A. A. ) - Lib
vada !tal) aıılnr Siva vaha ına 
bombalar alınış ve bomba düşen 
yerlerde j eni sular fışkırmıştır. Ru 
sular kabili istifade bir haldedir. 

Habeşısl ıı dd Negelli mevki
ini lngilizler zabtetmiştir. Marda 
geçidı de rnbtedılmiştir. 

Cıcig-a - Berbeıa ) olıı da 
açılınıştıı. Harara karşı harekflta 
intiıar edılmektedir. 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

CiNSi 

Koıa 
Ma. Parla~ı 
P. Temizi 
Kapımalı 

Y. Pamu~u 
ı Klevla~ 

Susam 
K. Buğday 
Buğday To. 

Yerli 
~· ---

--
KiLO FIATI 

E.n az 
K. S. 

49,00 
48,50 :----

En çok 
K. S 

Harp esirleri 
Bir takım esirler Fransaya 

dönmeOe ba,ladılar 

Bcrlin: 2 t (a.a.) ·- Fraı sıı bü-
) ük elçisi Almaı yrda hıılıır ;ırı • 

Fra .. sı1. hnrp esirini meselcsile 
mı şgul olmaktadır. 

lsviçı r.de bulunun 30,000 
Frans z ın mlck< lir ı• döıımiiştür. 

Alın, nyadııki 11,000 sılıh ye aske
ri ile ı 5,000 kndar harp esıı i 
mcmlt kttlerine döneccklı ıdıı. Fran 
sayn döııecı k Psırlcr bılhııs a ka
labalık a le rt"isk rı olanlardır. 

Stayodlnovlç hnkk1nda 
neşredilen tavzih 

Belgrnd: 21 (a a) - Av(lla · 
ajaı sından: Rl·smen l)i'dirildiğine 

göre, eski başvekıl Sıayodino\ iç 
kendi arzusu i e pasl'lpOrt alarak 
Yunarıi tııııa gt çnıiştiı. Bu eya 
hat lıakkınd,ı ıı.ulıtdıf tdsirler 
a'\ılsı1dır. 

MACAR T iCARET NAZiRi 
ALMANYAYA OITTI 

Bupcşle: 2 l (a a.) - Macar 
ticaret nh7ırı Alınan) aya gilmiştir. 

Na11r 25 Martla AÇ•lacnk Macar 
luıi1ın bliıosunıııı kıişal ıesrııi ~ de 
h ızır hulunar ıktır. 

İLAN 
ADANA ASlİY[ TİC AR[T 

HAKiMliGiNDEN: 
No: 941 38 

iktisad Vekaletine izafetle 

maliye hazinesi tarafından A· 

danada istiklal Pamuk Aııo· 
nim Şirketinin bulnuduğu bi
nayi merkez ve ikametgah 
ittihaz eden Adana Türk Ano
nim inşaat ve iltizamatı fenni· 
ye ve sanaiye anonim şirketi· 
ne izafelte' meclisi idare reisi 
mühendis Necıneddin ve he· 
yeti fenniye müdürü mühen· 
dis Rağıp aleyhlerine ikame 
olunan feshi şirket davasının 
yapılmakta olan d ııruş~ıasında: 
Mumaileyh mühendis Necmed· 
din ve Rağıbın mahalli ika· 
metlerinin meçhul bulunduğu 
anlaşılmakla da vetiyeler 
namlarına ilanen tebli~ edil
miş ve bu t e b l i ğ a t a 
rağmen muayyen olan günde 
yine mahkemeye gelmemlş ol
duklarından gıyablarında mu· 
hakeme icrasına ve ittihaz ~di
len gıyap kararının kendileri· 
ne ilanen tebliğine ve muha· 
kemenin 29·4-941 Salı saat 9 a 
talikine karar verilmiş olduğu 
malUmları olmak iizcre ilan 
olunur. 12829 

ilan 
BElEOİYE RİYASETİNDEN: 

Nisanın birinci salı günü 
saat on dörtte toplanacak olan 
belediye meclisine ait ruzname 
aşağıda yazılıdır . 

Belediye kanununun 55 in
ci maddesine te~fikan ilan olu· 
nur . 

RUZNAME: 
1- Belediye ve Kanaranın 

941 mali yılına ait varidat ve 
masraf bütçeleri. 

2- Fasıllar arasında mü· 
nakale ve munzam tahsisat ta-

24 3 / 1941 
Kambiyo v a Borsa 
lt Bankasından alınmıştır 

:..--...--- lehi • 
Rayişmark - - 3- Zabıta memuru Şaban 
frank (Fransız) 
Sterlin (ingılıı) ~.24 1 Mıhçı ve yeni ta) in olunan bir 
Dolar (Amerika) 132.2 memurun tasdiki memuriyet-

frank (iıvi re leri . 12828 
t.!:!:::!!.J~:.....--.:..-...;.. . .-

A i Si EMA 
• i su~:~~~ B u A KŞ A M s~~;;E : 
: Türk f ılmciliğinin Zafer Tacı : 

• • • On beş Senedenberi Memleketim izde Yapılan Filim-• • • lerin En Güzeli Ve En Muhteıemi • • • i ~] K A H V E C 1 G 0 l E LI Q= KAHVECi Gümi 1 
8 Bugün gtındüz iki e 
1 J tikçe Sözlü ve Musikili matinada: 2 de - 4 de : 

• 1 i GÖRÜlMEMI~ BiR MUVHfAKIYHlE DEVAM EDiYOR Kahveci : 
• - ~ 1 
: B<ste ve Müzik : Üstad Sadettin Kaynak G Üze I i : 
: yeni Şarkılar: Münir Nurettin ve Münyyon Sontır ı 
: Başrollerde : Hazım - Behzat Münir Nurettin Pok Y okında ! ... · : 

: Pek Yakında !... • 

• SAADET 1 : O~~ ~at Y Pazar Günü Gündüz iki matine: • 

1 ( 2 de - 4 de ) YUVA S 1 I 
• Localar Satılmaktadır istical Ediniz. Telofon ( 250 ) : 1 12754 Türkçe sözlü, arapça şarkılı • 

1 ....................................... : 
8[l[OİY[ RİY ~SET İNDEN: 

E"ki buğday pazarı' karşı· 
sıııda \e <livan yolu iizerinde 
Hamza Ekici('en istimlak olu· 

han iki evden çıkan pencere 
camı, kapı ve penct•rc çerçi· 
vesiie kasası ve kapağı. do
lap. Marsilya kiremidi. tuğla. 
Salma, direk. taban ve tavan 
tahtası ve sair inşaat malze· 
mesi koınisyoRca nahallinde 
arttırma usuliyle Martın 26 n· 
cı Çarşamba ve 27 inci Per
şenbe günleri saat dokuzdan 
on ikiye kadar satılacağından 
alacakların mezkür gün ve 
saatlerde satış yerinde bulun· 
malan ilan olunur. 

25-26 12828 

25-3-941 s :.\Ll 

8.00 Program, saal ayarı 
8.0 ~ AJANS haberlerı 
845 
9.18 

9.00 
12.30 
l i.33 
13.50 
14 05 

13 20/ 
14 00 

Müzik : Mar~lar ve Hafif 
Parçalaı lPI.} 
~ v krıdını-Yemrk listesi. 

Program, Sııa ayıır ı 
Mü1ik : Türkçe Plaklar 
AJANS habl· rlerı 
Muzik : ·ı ur~ çe Plaklıır 

Pı ogrıımının devamı 

fi üzik : Kaıışık Pragıaın 

(Pi.) 
.., 18.00 Program, saat a) arı 
22.50 Müzik : Ca1band (Pi) 
18.30 Koııaşma (Çıftçiııin Sdal) 
18 45 Müıik : Çıftçiııiıı Saati 
19 00 l\lü1ik : es 1,e, tel birliği 

Koıosü. ve Şef: Ahmt d 
Adnan. 

19 30 Meınl<'ket Saat ilyarı, ve 
AJANS Haberlt ıi. 

19 -45 Konllşına : Ziraat Tahvimi. 
19.45 ~1üı k : Seçilmiş Şarkılar. 
20, 15 Radyo ga1.etrsı. 
'2 l.30 Müzik : Radyo Salon Or 

1-.estrası 
21.30 Konıışrna (Hukuk ilmini Yay· 

ına Kurumu adına) 
21.45 Müıik : Meydan Fas'ı 
'22.30 Memlrkct Saat ayarı, A· 

JANS Hnberlcri; Ziraat, Es· 
ham - T11hvilaı Kambıyo

Nllkut Busaıı (Fiy~I) 
23 CO Müzik: Dıtns M 1i~i (Pi ) 
2~.25/ 

2J.3e Yarınki Pı ograın ve Ka
panıo 

SEYHAN Y~Klfl~R MOOORlÜGÜNOEN: 
Muhammen Müzayede 

Bedeli Bedeli 
Vakfı 

Alidede hi
tabeti 

Mevkii 

Ada So
kağı 

Cinsi Dönüm Lira Lira 

Bahçe iken 
tarla 

88.5 4400 4400 

Yukarıda yazılı tarlanın ( 4400 ) lirada isteklisi üzerin· 
dedir. Mülkiyetinin satışı ikinci defa olarak yirmi gün miiddetle 
artırmaya konulmuştur. ihalesi 7 / 4 / 941 Pazartesi giinö saat 
J 4 de Vakıflar idaresinde yapılacaktır. Fazlaya istekli olanların 
Teminat akçelerile birlikte müracaatları 

SEYHAN MAARlf M000Rl0~0NOEN: 
Cinsi Miktarı 

Elbise dikimi Takım ( 150) 

Muhammen 
Bedeli 

K~ 950 

0 o 7,5 
Teminatı 

L: 107 

1 - Adana öğretmen okulu talebesi ihtiyacı için yukarıda 
cins ve miktarı yazılı elbise dikimi 2013 941 tarihinden itibar en 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 4 4'1941 tarihinde cuma giinü saat 14 te Ma
arif müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacak1ır. 

3 - Taliplerin 2490 sayılı kanun 2.3 maddeleri mu<.'ibince 
gerekli vesaik ve % 7.5 teminatlarile birlikte ihale giiıni komis· 
yona müracaatları. 20-25-29-3 12820 

S[YHAN OEfT[RDARUGINDAN : 
1 - Ha1ineye ait Karataş dalyanının balık avlamak hakkılc oo 12 

saydiye resminin :.w M.ırt 911 lmihiııden ıtibaren 3 sen lıı.t ic 11 \C 

iltizamı kapalı zarfla artırmaya konulmuştur. 

2 - St'nelık kar ve ılliıaın b<.>dcli mııharnıneni 10,000 on bın tını 
olup 3 seneliği 30,000 otuz bin liradır. 

3 - Artırma 7 Nisan 94 t tarıhine müsadif Pa7.ıu lesi giinü sıınt 
15 de Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda ynpılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı muhammen bedelinin ) iizd } edi 
buçuğu olan 2150 liradır. 

5 - Talip olanların teklıf mektup'arile teminat mcktııplaıını ar 
lırma ve eksiltme ve ihalat kanununun 32 - 35 nci nıaddelcı i ıııucı· 
biııce 7 nisan 9-11 tarıhiııe nıüsadif pazartesi günu saat on heşde 

komisyona tevdi etmeleri ve şartnameyi görmek için de Adana Mılli 
emlak kalemine müracaatları ililn olunur. 11817 20-25-:~0-5 

' OEVlETO RMAH!~lETMESI POS REVİR AMiRll~IHDEH 
1 - P~s ormanı irnalatınd lll 70 l J) ı Pl'.; ı \ l ı ı .ı ç ·şi Jı 
dığer çap kerestenin su ile Trak deresi ve seyhan ırınağıııııı bir 

kı~rnıı vasıtası le Eğner, il yas boğ'azı ınevkıleri aı asına nal.. il ve 
sıı kenarına istifi kapalı zarfla tksiltmeye konulmuştur. 

'l - Tahmin edılen bedel 120 desimetre küpe kadar beht:r parça 
için kırk kuruştur. 

3 - Eksiltme 7 nisan 941 tarıhinde saat 15 de Adanadd De\ let 
Orman işletmesi Pos Revır Amir'iği binasında yapılacaktır. 

4 - Bu iş için muvakkat teminat 3750 liradır. 
5 - Teklıf mektuplarının arttırma günü ve saatından bir saat ev· 

veline kadar komisyona verilmesi lazımdır. 
6 - Bu işe ait Şartname ve mukavelename projeleri orm11n U ınunt 

Müdürlüıtü, Ankara, lst,ınbul, Adana, Mersin Çevirge ıni\diir· 
lüklerile Pos Revir AmirliQ'i ve Alımya Bölgl. fer.iklerinonııi 
~t hnıt DtdC'lle tımin ıdılebilir. 

1~7• 7-11-25 ~ 



Sayla 4 
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Radyoların Şahı ı 1 

MEDİATOR 
Her modelde ve her 
keseye elverişli yeni 
gelen radyolarımızı 

görmeden başka 
makina almayınız 

• • 
1 • • -Ot 
-0-

ı 

i 
! • ı 

1 Muharrem Hilmi Remo 1 J 
Al>iJin P"f " caJ. No. 112 Telgraf: Remo - Adana 1 

- Telefon: 110 

12755 
• • • • 0000.:aaocı.oo~+o++o+~++o++o-+~•ı 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi. ·aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
lakasızlık, mühim ra
hatsızlık ve hastalık
lara yol açmıştır. işte 
bundan dolayı, her sa
yın bayan, adet za

manlarında bu gibi hastalıklardan korunması için yalnız 
(FEMıL ) kullanmalıdır.~Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
:lıkhr. \.FEMıL) in hususiBAGLARI da vardır. 

ECZAHElEROEN YE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARINOAN ARAYINIZ 

Cenup Mıntakası deposu : Bahri Diril Ticarethane 

I-. ----------•Y'.•ai-ca•mıi civarı No :1 

TİMO F ÜJ 

TORKSOZO 

TORKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi .: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans ndedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Banka"ında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 
500 2000 

" 4 
" 250 

" 
1000 

" 40 
" 

100 
" 

4000 
" 100 50 

" 5000 
" 120 

" 40 
" 4800 

" 160 
" 20 

" 3200 
" 

Df KKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkhğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikanun, 
11 Mar~ ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

--------------------------' 

iŞ BANKASI 
. 

KO~OK TASARRUf HESlPLlRI 

1941 
/lrramiye Pldnı 

KEŞlOELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lkincit,..,.. 

taribleriode yapılU'. 

i941 

l Adet 
s il 

2 il 

4 
" 8 il 

S5 il 

80 il 

soo il 

tKRAMIYELERl 
2000 
1000 
750 
500 
250 
100 
50 
20 

Liral ılı: 

il 

il 

" 
il 

" 
" ,, 

Lir' 2.000 
3.000 ,, 
1.500 ,, 
2.000 ,, 
2.000 ,, 
8.500 ,, 
4.000 ,, 
6.000 •• 

Türkiye iş Bankasına para yatırm~kla yallnız parl 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemit ol 

T o R K S o z o 
' 

GAZETE veMATBAASI 

G t · OKUYUCULARINA. OONYANIN HER TABAfl 
=====~===============a=z=e=e=s=ı BUlAN HAOISEURI GONO GONONE VERiR. 

T .. k .. .. M tb. KİTAP, MECMUA ~EK, BilET, Afi$, Pili 
ur sozu a ası BiLOMUM MATBAA iSURiNI TORKIYEO( 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL .GÜVEN 

Umumi Neşriyat}Müdürü 
MACiD GÜÇLÜ 

• 

Basa.ldıit yer : TÜRKSÔZÜ .Matbaur 

MATBAAlARA REKABET EDER DERECEDE 

cnot kusma 


