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iNGil T[RE OSTÜNDE 
DON OlDUK~A GENİ~ 
HAVA f AAllYETİ OlDU 

Lon'dra: 26 ( A.A.) -
Hava ve dahili emniyet 
nezaretleri tebliği: Bugün 
gündüz dü,man tayyare
leri sahil etrafında olduk
fa Faaliy et göstermiıler· 
dir. Fakat pek az tayya
re icerilere girebilmiftir. 
Cen~p aahilinde bir feh
r e ve l ngilter enin garbin· 
de bir yere bombalar 
atılmı,sa det' hasar az ol
mu1 ve hiç kimse ağır 

yaralcnmamı,tır. 

Londra: 26 ( A .A.) 
Hava ve dahili emniyet 
nezaretlerinin bu sabahki 
tebliği : Kayda değer bir 
f ey yoktur. 

YU G OSl ~. V Y A N IN 
Miff V[RE 

llTİHAKI 
Nevzad 

lman11n' nın yoplıRı uzun ve şid
detli 'ıazgik J..arşısında bir haylı 
mukavemet ettikten sonra Yu-

sla'f!ya ela nihayet üçlii pakla 
ilıak etti. Faka!, Yugoslavyanm 

pakla iltih<ıkt Macariılan, Ro· 
an.11a ve Bulgarislanm iştirak 

rtlarına pek benzemedi. Paktın 
inzasından sonra Alman hariciye 

zırr B. Ri~ntrop, Yugoslavya 
1t1ekiline gönderditi mesajda 

~manga'nzn, Yugoslavyadan, top· 
ltokları Üzerinden ne askeri mal
'kme tıe ne de Alman kılaalının 
•evk tıe naklini istemiyecelini bil-

irdi. Ayrıca da, Yugoslavyanın 
tiklcil tıe hucludlarınrn tamamiye-

'n e riayet edilece.Ai tekit olundu. 
Eler. Yugoslavyada üçlü pakt 

eylıine tezahür etlen şiddetli ak
-ıamelden endişe edilerek Yugos· 
yanın işgali, tıeyahut Yugoslav 

fopraklarımlan Alman kıfaatının. 
vk ue nakli gibi Alman laleblert 

'zli tululan bir protokolla Yu
,oslav nazır/ar •na kabul elfirilme
iniş ise, Yugoslat!_IJanın ıiçlü pakta 

u suretle iltihakından Almanya· 
ın kazancı nedir? 

Yugoslavya uz~n zamanda~
ri sulh politikası tukibeden bır 
em/eket olmuştur. Kendisine te
'tliiz edilmedikçe onun bu harbe 
arışacatını zannetmek hiç de akla 
elemezdi. Ve Almanya için Yu
oslavya tarafından bir tehlike 
savvur etmek imkanı da yoktu. 

Yugoslavya'yı iktisaden mih· 
'1ere baAlumak gibi bir atıantaj mı 
rrliiıiinüldü ? Buna lüzum yoktu. 
Zaten bu memleket bir haylı 
Zamandanberi Almanyanın iktist1.di 
laefemonyasını kabul etmiş bulunu
l/Ordu, Almanyanın Yugoslavyadan 
koparmak is/edili şeg daha ziyade 
• tratejik avantajlardı. 

Böyle oldutu halde A lmanya 
Yugoslavyanın bu şartlar içinde 
ıiçlii Pakta girmesine nasıl razı 
oldu? 

Yukarıda da söqleditimb. gibi, 
;fer Almanya gizi/ bir ahitname 

e Yugoslav devlet adamlarından 
~ıl istediklerini koparmamış ise, 
ugoslavyanın üçlü pakta iltihakı 
endisi için bıiyıik bir diplomaıi 

'huvaff al.:.iyeti ~ayılamaz. Bu su-
"~tle, Almanya ancak siyasi pres· 
tı .. . . 
Jırıı kurtarmıştır. · 

Yugoslavqada büyük bir ekse· 
iyefin üçlü pakta düşman olduta
u son günlerde yapılan nümayiş· 
rderı d• anlamrı bulunuyoruz. 

DÜN GARB ANADOLU
DA ZELZELELER OLDU 

ızmir 26 (A. A.)- Saat yedide l:ımirde 
üç ve 16, 35 de iki üç;saniye süren hafif, 
tar[alıda saat yedide dört saniye devam eden 1 

ve Değirmenderede i~e 6.50 de uzun 

oldukça şiddetli zelzeleler olmuştur. 
süren 

lr. gilizlcrin büyük bir harp gemisinin havadan görünüşü 

Londra: 26 (a.a.) ---.. ~ duşman gemisine te
_ İngiltere Bahri
ye nezaretinin neş

rettiği bir resmi teb
liğe göre , Büyük 
Britanyanın Akde-
niz filosu 21 - 24 
martta merkezi Ak
<leniı.de tarama fa-
aliyet inde bulunmuş 
ve ticaret kafi lele
rine refakat etmiş-

Akdeniz 
devriye 
faaliyeti 

sadüf etmemişlerdir. 
Yalnız bir düşman 

keşif tayyaresine te
sadüf olunmuş ve bu 
tayyare düşülmüştür. 
Diğer bir tayyare· 
nin de sakallandtğı 

sanılmaktadır. lngi
lizlerin Akdeniz haı P 
filoları muhtelif kol
lar halinde ve mü· 

tir. Bu müddet 7arfında .lngil'.z ı 
harp gemileri ortalıkta hıç bır 

temadi bir surette Akdenizde do
laşmalarına devam etmektedir. 

İhrac mallarının 
sevk yolu 

it alyan topraklarına girecek her 
malı Yunanlılar müsadere ediyor 

Ankara: 26 {Türksözü muha
birinden) _ Yunanistan üzerinden 
·apılan ihracatta mallarımı:ıın 

) -
Yunan hükumeti hunları muıa-

dere etmeye başlam ıştır. Ticaret 
Vekaleti ihracatçılarımızı himaye 
için bu hususta teşebbüse.Ha bu-

(Gerısi ikinci sayfada) 

ı -/ siiklcil ve luirriyeti için çelin mü
cadel• lere razı olmu.ş.. ":'l kan 
dökmüş Yugoslmıya gıbı bır mem· 

l k l halkının başka türlü düşün-
e e M "h . de ı·mkcin yoktur. ı vere mesıne 

·ıı·hakm ne demek oldutunıı daha 
l l • b l 
eve/ki iliihtıklardcın ötrenmış ıı ~-

bu milletin sessiz, sedasız, bır 
nan . 1_ b l 
1_ mutavaatile esaretı ,.,a u ,.oyun 
~dece~ini akıl alamaz; , 

Almanya'nın, hıgoslavya da 
hakim olan bu ruh haletini göre· 
ek v e anlıyarak şimdilik yumuşak 

br · metod takip edip, prestijini kur· 
ır . h k 

i dıktan sonra isleklerinın ta a .• ar . 
/ kukunu ı:amana terkeimzş o ması 

çok muhtemeldir. 

OiKKATlER . 

ôCRETMEN IST}YEN 
T ALEBELER}M}Z 

Birinci Ortaokul UçUncU 
sınlf talebeleri tarafından 
yazılan bir mektup aldık. 

Fizik, kimya ve riyaziye 
UGretmenlerlnln bulunmadı· 
Oı ndan ve bu yUzden ders 
okuyamadıklarından halbU· 
ki bu yıl (Devret imtihanı) 
na glreceklerlnden, imti
handa suallerln, gördUkle
rl ve görmedikleri her ba
histen çıkablleceOlnden bi
naenaleyh gadre uoraya· 
caklarmdan bahsediyor, 
mekteplerlnde mevcut dlOer 
öOretmenlerln kendi smlf· 
ıarını okutmalarına istiyor· 
lar. 

Talebelerlmlaln bu ••· 

Yugoslavyada 
platonik isyar.1 

jestle~i var! 
YUGOSLAV NAZIRLARI 

YIYANADAN DÖNDÜ 

YUGOSlAV BlŞVEKili 
BfYANATf A BUlUHDU. 

cÜÇLÜ PAKTA lMZA ETMEKLE. 
YUGOSLAVYA KENDlNE VE 
AVRUPA MIL'LETLFRINE. KARŞı 

MUKADDES Blf{ VAZİFE JFA 
E.TMIŞ'I lR 

Londra: 26 ( A /\.. ) ,..... Roy
teriıı dipl<ıınalık ıııu! tıtıiıı yan• 
) or : Yugo•lav\ it ·, ,•ıı paklııı a · 
keri inaddelt ı ıııd n ıı 1,1af tutul
muştur. Alm.mlar, hiç bır ıırılıver 
kıtasının YugoslnV) a nra11:.ınclen 

transit görıdertlııı ıj eccğıııı ve Yu
goslav hudutlalııun \'C Si) ti i isti~ · 
lalinin bütün lıatıpl er tnraf ın<lan 
garanti edil~lıgirri resmcıı bildir-

1 ınişlerdir. 
Fakat bu nıılaşnınnfıı 1 1.ıulanık 

tarafı şuduı : Hu ııııla.~rnn Alıııan
yanın Yugoslav dnhıli işlerine 

tGeri!:ır uçıirıcu sayfada) 

B. MHlet 
meclisinde 

Ankara 26: (a a.) Buyük mille t 
meclisi bugün Ba} refet caıııtezin 

reisliğ'ırıde toplaıımışlır. Tapulama 
kanununa dair başvekalet tezkeresi 
geri vcrilmıs, ziraat bankasın ın 

gönderdiğı hazine parasından pos
ta ücreti alınıp alınmad ığı hakkında

ki mazbata konuşularak tasvip e 
dılmiştir. 

mecliscuma güuü toplanacJktır. 

Arnavudlukta 
·topçu düellosu 

Bir ltalyan denlzaltısına 
i sabet vaki oldu 

YUNAN BAŞVEK/L}N/N 
ORDUYA EMRIYEVM/S} 

Aline : 26 ( a. a. ) - Yunsn 
resmi tebliği: Cephenin muhtelif 
nolc.taların<la topçu düellosu ve 
mah<lud keşif f aaliyeli olmuştur. 

Atina : 26 ( a. a. ) - Bahriye 
nezareti tebl i~i: B. Sfendons tor

(Gerisi üçüncü sayfada) 

klyetlerlnl haklı bulduk. 
Allkad•r maJ<amın bu ar
zularını yerin• getirmekte 
gUçlU~ çekmlyec•Olnl uma· 
rız. 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL OÜYEN 

Kuruluı Tarihi : 1 KAnunuaani 192~ 

Onyedlncl yıl - Sayı : 4988 

ValiUin Türksözüne beyanatı 

Vek8letlerle 
yap'ılan temas 
BU YIL ÇUKUROV ADA GENiŞ ÖLÇÜDE BiR YOL 
FAALJYETI OLACAK - SEYHAN V1LAYE.T BÜDÇE
SlNl VEKALET AYNEN T ASDlK ED1YOR - lNÖNÜ OKU
LU lNŞAATI lÇIN KOORDİNASYON HEYE.TlNDEN KA
RAR ÇIKMAK ÜZERE BULUNUYOR - KARATAŞ 
YOLU İNŞA EDlllYOR . 

• 

f AİK OSTON DON YOl İNŞAATINI TETKİK ETTİ 
Valim iz Bay Faik Ostüıı 'ün 

bir 1 kaç gün evvel Ankaradan 
şehrimize nvdct ettiğini ve Aıı
kara<la Vilfı) ete nit işler lnıı.u
sunda temaslarda bulunclu~unu 
yazmıştık. Dün kendisini ziyaret 
edtn bir muharriı ııniıe Bay Fnik 
Üstün merlCevle ) aptı~ı temaslar 
hakkında malümat vermişlerdir . 

Valimi7in be~ anntına güre , 
Seyhan Vil!ydi yeni yıl hüdçesi, 
Vekalet tarafıııcinn tadilatsız ola

{Geriıi üçüncü sayfada ) 

••••••••••••• 
INBILTEREYE AMERi KAN 

TAYYARE SEYKIYATl 

Ankara: (Radyo gnıetesiııden) 
döı t motörlü Amerikan lajyore
sinrlen 26 sının İngiltercye geldi
~i haber Vt·ı ilmekteciir. İııgiliı.
lerde ayni tip tayyareleı in imali
ne devam etmektedirler. 

••••••••••••• 
ÇUkuroVa çifçisine 
güzel bir haber! 

Çitçiye ikrazatta bulunulması için 
Ziraat bankasma dün emir geldi 

Dün iyi bir kaynaktan aldığı· 
mız malümata;,. göre,- Çukurova 
çiftçisine ikrazatta:uulunulması için 
Ankardda Ziraat Bankası umum 

- müdürlüğünden Adana Ziraat ban· 
itası müdürlüğüne emir verilmiştir. 

Çiftçimizin ekim mevsimindeki 
(Grisi ikınci aayf ada) 

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

R adyo 

Üçlü Pakt akiıleri 
Yuioslav gazeteleri üçlü pak

ta iltihakı gayet basit bir şekilde 
gorucu neşı-iyat yapmaktadır. 
Di~cr taraftan Alman ve İtalyan 

(Gerisi üçiincü 58) feda) 

iNGlliZ KUYY[Tl[Rİ 
HAHHAH KAPllARINOA 

15000 lTAL YAN ASKERi 
BÜYÜK TEHDİT AL TINDA 

Kahire : 26 ( A. A. ) - Oıta 
Şark 1ngili1 hava kuvvctlr:riııin 
tebligi : Eritrede ve Habeşıstan
da Kerendeki düşman mevzileri 
fasıtasız bir süratlc bombardıman 

(Gerisi ikinci sayfada 

Türkiye durumu 
AGAH SIHRi l[V[NO HAlKfVİMİZDE DON GECE 

O[~ERll BiR KONFERANS Vf RDI 

Bugünki sükôn ve istikrar 
milli şefimizin eseridir 

Aydın Mebu•a ue Kayıcri C. H. P. Müfettiıi Bay A.rdh 
Srrrr Levend dün 6f1Cfl fehrirni.z Halkevi ıalonunda " Dün
ya ahvali ltarıı•ında Türk durumu ,, mev.zulu deferli 6ir 
k.onferanı vermiıtir. Salonu dolduran ita/abalık bir dinle· 
yici lıitle•i bu6iinün ehemmiyetli bir mev.zuu olan bu kon· 
leranıı aldlı• ile tdlcibttmirtir • -Geriıi ilrinciclı-



MACARİSTAN SPOR ·i ·. HAB 
Macaristan 1526 senesinden itibaren Avusturya ile~birleşmiş bu

lunuyordu.!13JTeşrinisani 1918 de Avusturyadan ayrılmıştır. ·Umumi 
harpten sonra topraklarının büyük bir kısmını Romanya,IÇekoslovakya 
ve· Yugoslavyaya"'kaptırmış olduğundan içten-·içe bir: kin1~beslemiştir. 

lmparatorlul\ yıkıldıktan sonra Macaristan ve bilhassa Buclapeş 
te 21 Mart:ı919 danL31 temmuz 1919 a kadar Bolşevi~lik_.tehlikesini 

Maarifte Yapılan 
dünkü toplan.fi 

tattılar. 

--------------
=-:UZAKTAN MEKTUP=:= 

/' --

Tahta kurulu 
yatak davası 
FR ANSISKODA Ç O K 
ENTERASAN BiR DAVA 

S
an Fransisko şehrinde cc:re
yan eden bir davanın hikaye
sini okuyucL l.ııımıza sunuyo· 
ruz: 
Henry ve Sesi. Parris adında 

bir karıkoca Mary Nortan adı , da 

bir kadırıın pansiyonuna taşradan 
gelip yerleşiyorlar ve altı aylık 

oda kirasını peşin veriyorlar. Fa
kat daha ilk geceden zavallı genç 

evliler fena bir yaziyetle karşılaşı
yorlar. Yatt·kları yatak tahtakuru
su ile dolu idi. Bunu Nortana söy
ledikleri zaman verdikleri para ile 
bundan daha iyi bir oda bulma~ 

!arının imkanı olmadığı cevabını 

aldılar: 

- Burada sizden evvel baş

kaları da yattılar, fakat kimse şi

kayet etmedi. 
Sözleriyle pansıyon sahibesi 

iddi aısı nı takviye etmek istedi. Fa
kan genç karı kocayı bu sözler 
tatmin etmedi ve pılıyı pırtıyı l9p
layıp haşka yere taşı:ıdılar. 

Fakat altı aylık pansiyon üc 

reti epeyce bir para tultu~undan 
onu almak için mahkemeye müra
caat etmek mecburiyetinde kaldı · 

lar. Bunu gören pansiyoncu kadın 
pansiyonunun iyi şöhretine halel 
getirdikleri için genç karı kocayı 

dava etti 
Gazetelerin "Tahtakıırusu da 

vası,, adını \/erdikleri bu karşılıklı 
ihtılaf Amt'rikalılar arasında fazla 
aıaka uyandırdı. Çürıkü odada ve 

yatakta tahtakurularının mevcut 
olduğunun tesbiti Henry Paıry ile 
karısının evden çıkmaları için ka-

fi bir sebep teşkil edemiyeceği 

iddia ediliyordu. Yatakta yatıla

mıyacaiının sabıt olması icabedi
yordu. Pan5iyoncu kadın kendi 
odalarında yatmış olan insanların 

uzun bir listesini yapmış ve bun
lardan hiç birinin pansiyonunda 
yatıkları için sıhhatlerine halel gel
m~miş olduğunu ileri sürmüştü: 

- Onların o gece uyumamış 
olmaları muhakkak tahtakurularına 
hamledilemez. Belki kendileri uyu
mak istememişlerdir! 

Şeklinde bir iddiada bulunan 
pansiyoncu ile kendisini dava e
den kan koca , arasındaki ihtilafı 

: hal için bunların müdafaa vekili 
muhterem heyeti hakimeyi birer 
gece o yatakta yatrnağa davet 
elti. 

Amerikan gazetesi haklı bir 
karar verebilmek için bundan baş
ka çare bulunmadığını kaydetmek
tedir. 

..... 

İHRA~ MALlARININ 
S[VK YOlU 

(Birinci sayfadan artan) 

lunmuştur . Bu suretle müsadere 
edilmiş malların sahipleri hubu
bat birliiine müracaatle müsade
re edilmiş:mallarının mikdar ve 
cinslerini Lildirmeğe davet edil
mişlerdir. :Memleketimizden İsviç
re veya bitaraf memleketlere 
gönderilecek ticaret eşyasının 1-
talyan topraklarından geçirildiği 

takdirde bunları Yunan .. hükümeti 
müsadere etmektedir. Bundan do
layı bu gibi memleketlere gönde
rilecek mallara Bulgaristan ve 
Buch yolu ile gönderilmesi Tica
ret Vekaletinden alakadarlara 
tavsiye edilmiştir. 

~AMPİYON TAKiMi 
TAKVİY[ [lMEli ! 

Vilayet Maarif müdürlüğünde 
dün bir toplantı yapılmıştır. B·ı 
toplantıya şehrimizde mevcut lise
ler ve orla okullar müdürleri işti· 
rak etmiştir. Saat 16 da yapılan 
içtima bir saat kadar devam et
miş ve talebenin muhtelif vaziyet· 
leri gözden geçirilerek kararlar 
alınmıştır. 

Fakat Belakau'un bu ihtilat 
hareketlerine ... karşı segetle kont 
Karolyi tarafından kurulmuş olan 
bir:de hükumet vardı. Bul hüku
met 3 ağustos 1919 da bir mu 
kabil ihtilaf çıkardı ve memkketi 
sükuna kavuşturarak:monarşik i
dareyi kabul etti. 7 ~Ağustos 1919 
da Aışidük• josef kral naibi oldu. 
Fakat lngilterenin tazyiki ile 24 
ağustosta istifasını verdi. Bunun 
üzerine milli ordu şefi olan ami
ral Horti Budapeşte} e gelerek i
dareyi eline alcjı ve 23 şubat 

1920 de ışe başhyan Macar mil
let meclisi 1 Mart 1920 de ami
ral Hortiyi kral naibi olarak seçti. 

L
ikler bitti. Artık kulübcülüğü -
bir tarafa b1rakarak bütün gay- I 
ret ve kuvvetimizi, gelecek a
yın bu günlerinde' bütün yurd 

müdrik bir takım oyuncusu mec
buriyeti kat'iye hasıl olmadıkca 
kendi ktılecisine top göndermeğe 
lüzum görmez. Bu taktiği kulla-

1921 den 1931 senesine kadar 
Macaristan büyük arazi ve zengin
liğe sahip olan derebeylerin şdi 
Kont Bethlen tarafından idare o
lundu. Fakat kont Bethlen ziraat 
hareketini iyi idare edemediği i
çin Macaristanda büyük bir mali 
buhran zuhur elti Milletler cemi
yeti vaziyete müdahale etti ve 
kont Bt:thlen yerine kont Karolyi 
geldi. 1932 ııenesinde ve Jül Gom 
bos iktidarı eline aldı. Fakat o 
tarihten sonra kral naibi daha 
geni4 salahiyetler elde etti ve· 
yavaş vavaı, bütün Macaristanın 

idaresini .eline aldı. Kont telekki
de şimdi başvekil vazifesini gör= 
mektedir. ' 

Macaristan siyasetinin en ~aya-. 
nı dikkat tarafı 1933 d11 ltalyaya 
yaklaşmış olmasıdlr. Mart 1936 
dan itibararen Macarlar Alman
lara da yaklaşmışlardır ve bu yal<: 
laşma 1938 ııenesinde Çekoslovok
yadan ufak bir parça koparmala
.nnı mümkük kılmıştır. Ayni dost
luk Romanyadan Transilvanyayı 

da almasına vesile olmuştur. 
Macar harici siyasetini idare 

eden ve memleketiııi üçlü pakta 
dahil ettiği gibi Yugoslavya ile 
de ayrı:bir:dostluk anlaşması ya
pan kont Çak idir. Macar haridye 
neıaretini idare eden kont Çaki 
bundan bir müddet evvel ölmüş
tür. 

GÜNÜN VODVili 

takıınlarına karşı Adanayı temsil 
edecek olan Milli Mensucat takı
mımıza sarfdmek ve bu suretle, 
hiç olmazsa şampiyon takımımıza 

diğ'erlerinden daha üstün bir neti
ce elde eıtirmeğe çalışmalıyız. 

Tückiye futb Jl birincilikleri 20 
N i an 'a Adana Stadyomunda baş
lıyacaktır. Şampiyon takımımızın 

Adana namına iştirak edeceği bu 
çetin mücadelede şerefli bir neti
ce almasını şüphesiz hepimiz se
vincle karşılayacağız. Fakat ona 
bu muvaffakiyetin temini için ya 
pılması icab eden bir çok yardım
ların mevcud olduğunu unutma
mak lazımdır. 

Biz1 neşriyat sahamızda,. ken
dimize düşen vazifeyi ifadan geri 
kalmamakla beraber bu güne ka
dar geçen tecrübderimize istina
den aklımıza gelen ve alınması 

icab eden terbirleri de hulasa et-
mekten çekinmiyeceğ'iz. 

Milli Mensucat takımının sem 
gilnletde D~tnirsporla bi rl ekser
siz., d!~eri de htısusi mahiyette 
olmak ÜZ.ere iki ınlısabaka yaptı. 
En küçük teferuatına kadar ya
kıı\çn takip ettiğimiz bu müsaba
kalarda şampiyon takımımız: biz 
şöyle duralım: kendi idarecileriy
le taraftarlarını dahi tatminden 
çok uzak tutan intizamsız ve te
mamen bozuk bir oyun çıkardı. 

Bunun sebeplerini oyuncuların 

ferdi kabiliyetlerinden ziyade, tat
bik etmekte oldukları oyun sis
teminin yanlış tempolarmdıı ar~

mak iktiza eder. Çünkü vazifesini 

.... " • 
Bir akılh -' İki Lira 

Büyük ka-rdeşim musikişinas, ortanca kardeşim şair, küçük kar- ı 
deşim ressamaır. 

- Ya siz? • 
- Ben bakkalım. 
Her ailede bir akıllı bulunur! 

* 
Kelli /elli bir zeybek resmi satılıyordu. Biri almak istedi: 
- Kaça? 
- On iki lira. 
- On lira vereyim mi? 
- Olmaz. 
Almadc. Birkaç gün sonra aynı resmi yeni lanıdclc bir zaten evin

de iÖrdü, o zat: 
- Bu resim, büyük babamdır. Dedi. Öteki gülümsedi: 
- Eğer iki lira daha verseymişim sizinle kardeş olacaktık dese-

nize?. 

nan bir takım kendini hasmin ha
kimiyetine teslim etmiş demektir. 

Kaleden yapılan değajmanın dai
ma hasım taraf oyuncusu icin ha-

zırlanmış mükemmel bir avantaz 

olduğunu kimse inkar edemez. 
Adanada çok şükür hiç bir takı
mımızın tatbik etmediği bu yan-

lış tabiyenin, şampiyon takımımız
da nasıl revac buldu~·una ve bu 

usulün her oyunda en az 30 defa 

nasıl tekrar edildiğine hala hayret 
ediyoruz. 

]kinci ve asıl en mühim cihet 
ise bu takımın eski ahenkli oyu
nunu son günlerde , her nedense 

bir türlü tutturamamasıdır . Hü
cum hattında Mahmudun taşkın 

hırçınlığı, hasmın yarı sahasında 

ele geçen bir çok fırsatların göz 
göre göre heder olmasına sebe

biyet vermektedir . Halbuki bu 
oyuncu takımının en tı:iyade sayı 

beklediği bir mevkiini işgal et

mekte olduğuna göre , bacağını 
daima şuurla kullanmak mecbu-

riyetindedir. Merke~ muavin Ha

fi! her ne k'adar rce'nai ark.adaş
larına karşı mütemadi tenkidle

rirıi bırakmışsa da eski enerjisin
den çok şeyler kaybetıniştir . 

Milli Mensucatın iOl cenabı bundan 
evvelki randımanının yüzde ellisini 
dahi her nedense verememekte
dir. • 

1ıte bütün bu cihetleri naza;. 
itibara alarak Türkiye birincilik
leri için şampiyon takımımızı mut
laka lakviye etmemiz lazımdır . 
Bu takımın .tek başına alacağı 

netice muhitimiz için hiç de ifti
hara değer bir şey olmıyacaktır. 
Onun için işi kulübçülükten ziya-

de bir Adana meselesi olarak ele 
almalı ve esasen vakıt da çok 
geçmiş olduğundan derhal faali: 

yete geçilmelidir . 
Milli Mensucata favori olacak 

takım şudur : 

Salahaddin - Mebmed (D. S.) 
K. Kemal - Abdurrahman, Ha
lil, İbrahim - Bedri ( D.S ) Ali , 
Ç. Kemal ( D.S ) Mahmud , Ha
san . 

Fikirlerimizin "ne dereceye ka
dar doğru olduğunu anlamak için 
takım halinde bu oyuncuları bir 
defa denemek kafidir . Bundan 
sonraki sfaü Milli Mensucat ida
relerein bırakıyoruz. -Hasan Sahli 

DUYDUKLARIMIZ 

Znhll Roblar - Süslenmek Yasağt 
Kopenhag'da kadın eşyası satan mağazalar. 

adeta :muşambayı-andıran sert ve cilalı bir ku
maştan yapılmış, biluzları; rob tayyörleri satılığa 

çıkarmışlardır. Bütün:elbiseler gümüş renkte ve 
parlaktır. 

Bu garip kumaştan yapılmış elbiselerin mühim 
bir faydası var.:lnsanı soğuktan koruyorlar. 

Bu kumaşların dokunmasında kullanılan pamu
ğa alüminyum:tozü karıştırıyorlar. 

Alüminyum da tıpkı ipek ve yün gibi harareti 
çeker. Binaenaleyh vücudun tabii harareti dışarıya 
kaçacak yerde vücutta ..,kalır. Kezalik dışarının so
ğuğa da_bu kumaştan içer;ye geçemez. 

* 
< Krallık tebaasından birisiyle evlenmiş olan her 

kadın, yaşı, içtimai mevkii, mesleki ve derecesi 
ne olursa olsun koku sürünemez, yüzünü boyaya· 
maz, takma diş ve takma saç kullanamaz, sıkı 
korse takamaz ve yüksek ökçeli iskarpin giyemez. 
Bu memnuiyete aykırı olarak bu işleri yapan ka
dınlar sihirbazlık yapan kadınlar sihirbazlık yapan 
kimseler gibi ceza görür ve izdivaçları kanunen 
hükümsüz sayılır.'> 

ı Şık bayanların korkmalarına hacet yok ? Bu 
yeni bir kanun değildir. lngilterede 1670 tarihinde 
neşredilen eski bir Kral emirnamesidir. - J 

(~ ......... ................................ ~~ 

; HllKEVİNE YENİ t 
i f iLMlER GElOİ i • • 
• • 
! Parti Genel Sekreter- ! 1 llğl, fehrlmlz Halkevlne, ! 
i halkımıza gösterilmek ! 
i Uzera yeni tllmler gön- ! 
i dermlştlr. Bunlarm biri ! 
i " Yurdsevenlar , , ve dl· ! 
i geri de " Donanmamızm! 
i Malta seyahati ., mev- ! 
i zuludur. Yeni filmler bu-i 
! günlerde hemşerllerl · i 
e mlze parasız olarak Hal-i 
! kavi salonunda gösteri i 
e bcektlr • i . . 
! ........ .-.. ................................ ~· ' 

Okullar bugün 
derse başllyor 

Orta tedrisat okullarının bir 
baftadanberi dinlenme tatili yap
tıgı malumdur. Dinlenme tatili 
dün akşam bitmiş olduğundan 

derslere bugün başlanacaktır. 

Bir A iman nakliye 
gemi•i batırıldı 

Londra : 26 ( A. A. ) - Hol
landa açıklarında lngiliz tayyare
leri bir Alman nakliye a-emisine 
tesadüf ederek bu gemiyi batır
mıştır. 

Agah Sırrı bugün 
Mersine ' gidiyor 

Şehrimizde bir konferans vermiş 
olan Bay Agah Sırrı Levend bu-
gün Menine gidecek ve Mersin 
Halkevinde bir konferans vere
cektir. 

Hava Kurumu Madalyası 
alacak hem,ehrilerimiz 

Türk Hava Kurumuna Adana
dan yardım yap1n zevata madal
yalar verilecektir. Türk Hava Ku
rumu Adana şubesi bu münase
betle 29 Mart günü ~aat 17 de 
yapılmak üzre bir çaylı toplantı 
tertip etmiştir. 

CEYHANDA YAKALANAN 
BiR KOZA HıRSIZI 

Ceyhan : 26 ( Türksözü Muha
birinden ) - Kaza merkezine 
bağlı Toktamış köyünden Meh
met oğlu lorahimin bir kaç gün 
evvel ve gece vaktı koza anba
rından bir mıktar kozası şahsı 

meçhul tarafından çalındı. Faali
yete geçen zabıta, hırsızı Misis 
istasyonundan Adanaya kaçmak 
üzere trene binerken yakalamış 

ve çalarak sattığı kozanın parası
nı da üzerinde bulmuştur. 

Koza hırsızı ayni köyden Kel 
Ali oğlu Azizdir. Bu hırsız Cey
hana getiriletek Alınan ifadesinde 
meseleyi aynen ikrar ettiğinden 

mahkeme\ e sevk ve ilk sorgusu
nu müteakiben tevkif edilmiştir. 

Beden Ter biyesi i4tişare 

Halkevinde r1erilecek yeni 
bir konferans 

Yüksek Ziraat erıstilüsü do· 
çentlerinden Bay Necib Akay 
önümüzdeki ayın 16 sında şehri
miz Hatkevinde "Kimya bakımın. 
dan gıda maddeleri,. mevzulu bir 
konferans verecektir. 

heyeti toplandı 

Bölgemiz Beden Terbiyesi is
tişare heyeti dün vali Bay Faik 
Üstünün reisliği altında toplan
mış, gençlik kulüblerine ait mese
leler üzerinde kararlar almıştır. 

ÇELTiK MÜTAHASSJSJ 

ANKARA YA GiDiYOR 
Bölge çeltik mütahassısı Bay 

Harun Onuk Ziraat Vekaletinin 
isteği üzerine bugün Ankaı aya 
gidecektir. Mütahassıs bir kaç 
iÜn Ankara da kalacaktır. 

Köy okuıı1:~. 
Öğretmen~~ 

Ba11 köy okullarını~ 
Öğretmenlikler vardır. 
rak çalışmak isteyen. Şt r 
Orta okul meıunlıır1111~ ır 
müdürlüğüne miiracaal fo 
la11mdır. )~ . ı ,ıırını 

Askeri Muallırr: e ~ 
ders veremiyect 

n' Devlet memurlarını n 1 k' ~8 l 
nın tt zyidi hakt...ında 1 d 11 
zaran ınemurl<1rın ha1111 #•si 
dört saat ders deruhte •rd 

kabul edilmiştir. 1 ya~ 
Kanun vazının btJ J im 

maksadı memurların 85 lı:n 
rinden uzun müddet :u 
olmalarını temindir. Htıl ~ 
lik dersi muavinleri, rtle 

ki talebeyi askerliğ~ h3ıl 
ya ıi gençliği, kışlaya ıe 
evvel askeri talım ve

1 
rı 

meşgul etmekte olduk 3 

larm dört saatten fazla 
bul etmeleri hükuıneıçt Jv 
bir vazife te!akki edill11 

bütün askerlik dersferin:ııe u 
bulmak için ı 200 ıB 

1
;; 

1 ıe • 
hasıl olduğu yapı arı ı 
anlaşılmıştır. 1 sker 

Bundan böyle, 8 k ı 
lerde muaUimlık edeCdirıe üçl 
haftada dört saat kaY b' )Si 

tutmamaları hakkında r!• ışti 
bir kanun projesi ~a~~ z 
Meclıse sevkedilmiştır .. \ nı 
nazaran askerlik dersı 2 an 

a !imler ders başına dJf· L 
mu~sla 

Tü R Kin O~ ~I~ 
(Birinci sayf adall. 111~ vıe 

Ha.lkevimizin bin k~~~~ 'n 
nu dolduktan sonra ~·töfl 

1 
lara ve hole kadar btı. h k 
doldurmuş kalabalık bırrı 8 

b- ııJll 
leside konferansı ııı tJI' 
hoparlörlerden takib1ı1~ 
Birçok defalar sözü 8 1ı ud 
silen hatib Milli Şeftefl~e F 
ken "Bugünkü suku~ 11u~ >İ 
onun eseridir. Şim.9 1 ~ıılt ızi 
ni bekliyoruz. Büturı b E 
Şefin etrafında yekP~re~8t Ak 
bır granit halınde sa ~~ a 
bağlı bulunuyor defl'l

1 

1~u •bi 
bu sözleri halkın var~lı~ 81': 
riyle ve coşkun • te; rrı lAu 
karşılanmiştır. Agah~ 

1
;el( ~ 

konferansına şu curı . ,~ lın 
vermiştir. Türk miıtel~e ay 
günnn birinde eğer hB··Iİ~ eriı~ 
sek istikbalimizi ve ~~ At 
müdafaa içın yür~neCillel •ar 
yol budur. ve Türk ırı e nıa 
tiklAli gibi istikbalid.e 11~ Yan 

parlaktır. Bu parlak ~~Uf~ da 
birden selamlarkeıı tı' ~11t1 rak 
kartı sadakatimizi ve 1< t' 
bir daha tekrarları1"· ~d~r' 

ÇU~UROVA ~lflf-~;, 
cum eın ~.ı ;Ü· 
(Birinci sayfad811 ~ 

şiddetli para ihtiyacıoı .ıırı tıst 
~81" 

alan "ekiiletin b~ . ş6r ı h 
Çukurova çiftçisin• hıÇ ~tif arın 
pek ziyade sevindirecef B 1 
miz bu suretle husıı~rıi dav 
ağır faizlerle para te[ll pJ ırı 
riyetinden kurtarılı1l 1ş :iir . 
1

•

0

,iff ciliZ KUVVf}~;~! 
(Birinci sayfad811 fil~ c Yı 

edilmiştir. On tond8~11 JlS lrıc 
ha atılmıştır. TrabJııstır· de 
danları bombalanrrı 1.ş bir il et 

· düŞman tayyareıerı ııt ~c A 
yapmışl_arsa da ha~~ A· cactc1 

Kahıre : 26 ( f Loıı 
beşistanda Cicigad

1111 ~l~ mise 
geçenlerde zaptoJuıııı;rıı l), rrı 
ğazından garbe dO fll6~ ıove~ 
imparatorluk kıtal~fl eır' •rniy 
rar şehrinin 30 kıJof1lıir· ~ Ve k 

· ıert yakınlarına gelrnıŞ ,Adİ6 .' lı:tH 
kiin zabtı. Cibuti :- ~·il ~ •r ye 
demiryolu ve orad0~, e!I" 
him bir tehlike t~şkttııll 
Burada 12 - 15 hıll j'JJll'~ 
r i olduğu tahmin e' 1 
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~ Al'K R~ R ıOYO GAZETESl 
~ ılliıi, Lİ s .. )fn 'ıııı ııılon) 
~ n clllırı Ll.ıuEj iu.>t·.ıııı~lt \'< 

~ gıltcru iıı sİ) < <İ bir rr.u,.lu -
•ydi olarak td: aı üz ettir mckte-

lır. YugoslttV} ada halk ise pakt 

lljle) binde ııüınııyişlerde devam ·u itmektedir. 
~ 1 Romanya ve Bulgaristanda en h.g~>slav~·aııın p~kta i!lihak! akis-

.. rı ıse bır lcsellı şeklındedır. 

rınd6 Amerika matbuatı hadiseyi 
r. V asit olarak kar~ılamı~tır. Sovyet
n, Şt r bu mesele üıerinde henüz 
11 rını" ir mutataa yürütmemektedir. 
aceııl foskovaçlaki Yugoslav elçi:oi istifa 

~ 
tmiş ve memlekete dönmiyece-

/ef ini bildirmiştir. 

ecıtı' At/antik va%iyeti 

~1111 11 • lngiltereni~ Atlantik vaziye-
ki k• nde tamamen hakim olduğu gb-
ııad llmektedir . Son kafileler hadi

~te J sizce seferlerine devam etmiş-
:rdir. Amerikanın da İngiliz nak

bıl yalına yardıma başladığı anla
asıl lmalctadır . Görülüyor ki Ame-
l ,f.Jca herb ilan etmeksizin harbe 

eıılbııkl tirak elmiş bulunuyor. 

ıtle~ Afrika vaziyeti 

Kral ~<arol 
I\~ ~t Lüpesku 

Liıhon: 26 (a. a.) - eski Ro
manya Krdlı Karni Madam Lüpes
ku ile Şili de ikamet i\'.irı müsade 
almıştır. eski kı al Şii iye hareket 
edecektir. 

Patırılan 8500 Tonluk 
A iman Gemiai 

Londra: 2ü (a.a.) - Verilen 
malumata görr-, 8500 tonluk bir 
Alman nakliye gemisi Bahriahmer 
de batırılmıştir. 

VAlİNİN TÜRKSÖZÜHE 
BEYAN ATI 
(Birinci:sayfadan artan) 

rak kabul ve:.tasdik imkanını bu
lacaktır. Çünkü bu yıl büdcesinde 
geçen yıla naı.aran;görülen 85,000 

bat Habeşi tanda lngiliz lkuvvetlerı liralık fazlalığın son on aylık va-
ya eri hareketlerine devam edi}'Or ridat tereffüO karşısında makul ve tt 
ktar u kuvvetler Adisebaba istikame- bir zam olduğu :müşahede edil-

i ıla nde yürümektedir. Bu mıntaka- miştir. Vilayet büdcesiniıı hiç bir 
eıçe a on seki1. bin kişilik bir İtalyan kaleminde tadilat yapılamıyacağı-

dil[ll Jvveti mıhlanmlş vnı.iyettedir. na göre, önümüı.rleki fyıl faaliye-r--_..__________ ti daha geniş bir ölçüde cere-

:~:~GOSU VYAOA PlA TONİK yan D~e:b:~~:~!~· Re,adbey ma. 
0 ıe l"SYAN J[STl[DI. VAR ( hallesindeki ismet lnönü cıkulunun 

)<eri " • ikinci kısım inşaatı yolunda, vila-
s k (Bidnci sa) fadan artan) yetin 28000 liralık münakale maz 
~dille ')i~lahalesin( yol açmaktadır. Yu- batası esas itibariyle tasvib vlun-

~':>slnv) a fedakarlıkla yoluna gir- muştur. Bu inşaatın devamı için 
~ıı~ftir. isteyince ve yahut istedi- de yakında Koordinasyon kararı 
. JJ~ zaman durmanın kolay olmadı- çıkmış bulunacak , karar tebliğ 
r.i , nı görectktir. lngiliz ihtarının edilir edilmez derhal inşaata de-
rs 2 an6sı işte buradadır. • vam edilecektir. 
ı3 c1ır· Londra : 26 ( A. A. ) - Yu- Valimiı, Vilayetin yol mese-
ar 1 slavyanın üçlü pakta iltihakın- leleri hakkında Nafia V~kaleti ile il 0 n bahseden Standart gazetesi 
U P Yor ki:Viyanada paktı imza eden de temaslar yapmıştır · Ônümüz-
8rt/ııoı.lav milleti değil, Yugoslav deki yıl yol hizmetinin geniş 

ıı .~ Vlet adıımlarıbır. Bu devlet bir Şt!kilde cereyanı için ,Velciilet 
kişı lı ~1'Jları Belgrac!a döndükleri za- Nafia Müdürlüğii kadrosuna Fen 
nal~ n Belgrad sol..aklarında d~ğıtı- memurları ve silindirler vermeyi 
utli11 bir takım bt·yannameler bu- de lüzumlu bulmuştur . Yeni yıl 
bir !dardır. SırpLır çete muhare- yol iı şaat işlerinde 200,000 lira 
aıııll eri yaptıkları taktirde Varda harcanacak ve bu para ile elden 
ibet~ i.~inin süküneti ihlal edilmiş geldiği kadar çok iş görmeye 
atkı bilir. Bundan fazla bir şey gayret edilecektir. 
eıı b ıd etmek istemiyoruz . Şimdilik Karataş yolu in~aatı 

ve Fakat Sırbıslanın Romanya da devam etmektedir . Bu· yol 
o~~ >• . ııarçalanaca~ı hiç bir m- kamalı blokaj tarıında ıslah edil-
ı11 1l z.ın aklına sığmıyor. mekte ve bunun için de 25000 

8 re b Enrning Nyws : < Hitler şim- lira sarfolunmaktadır . 
d~:.st :\~~~ıiz~aa~r~~r~s:;tin7u~:;~~t ' Vali Bay Faik Üstün dün öğ-
015~ bi lir. Fakat duha evvel yapı- leden sonra bu yol in~aatını ma-
~sb~d'A ikinci harekeli tesbit etme· hallinde tedkik etmiş ve lüzumlu 

51,rı V1A1 ımdır. ilk defa olarak Stali- direktifl~ri vermiştir . 
ı elt ~ sesi Kremlindeıı:'y~kselmiş- · -·----

1. t llın çok tereddüt etmış fakat SEYHAN VAKlf lAR M"OllR 
el~ ayet bir hamlede Türkiyenin U U -
\o~ rini serbest bırakmıştır. lU .. 6-u· NDEN.· 1 ~ Atina: 26 ( a. a. )- Matbuat 
c;ıe •areti namına beyanatta bu-
1 ına~a memur bir zat Yugos

)'anın üçlü pakta iltihHkı hak
d a sorulan bir süale cevab 

~ rak demiştir : 
b8

• < Yunan milletinin , Yugoslav 

'

letinin dürüstlü~üne itimadı 

1 
dı r . Ve Yugoslav milletinin 

rp ~anistanın arkadan hançerlen-

Abidin Paşa caddesinde 
Kemer altı camiinin sıva, kap
lama ve doğrama işleri ayrı 
ayrı yaptırılacaktır. Fazla taf
silaf almak istiyenlerin he.r 
gün Vakıflar idaresine müra-
caatları. 12831 

V-••ne hiç bir zaman müsaade 
dl liyecegiı,i kuvvetle zannetmek- -·------------= 
n~ ır . ) 

ıı~ Sth"ü şunları ilave etmiştir : 8 Q R S A 
r: < Her ne olursa olsun Yu-

ar1'' ıstan kendini müdafaa etmek Pamuk - Hububat 
şu harb etmek hususunda kat 'i KiLO FIA Ti 
~tır arını vermiştir . > CiNSi En az 

K. S. 
En çok 

K. S r Belgrad : :26 ( a. a. ) - Yu-
ıvya Baş~ekili ve hariciye 

1~ 1 bugün Belgrada clönmüş
1•---~---.1~~~-ı--~--1{0za 

:hr. 

(f Berut : 26 ( Saat 18 10 radyo 

flpvisinden ) - Yugosl~v Başve
f beyanatta bulunarak demiştir 

8rt 1 
1 

fşı c Yugoslav harict !iyasetinin 

Ma. Parlağı 

P. Temizi 
Kapımalı -
Y. Pamuğu 
Klevland l ---Susam 
K. Buğday 

49,50 50,00 
48,00 48,25 

56,00 58,00 
-'27-,00--ı·-27 ,00 

T ORKSôZO 
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VEYVL ORDUSU 

Y ARDlMA HAZIR 
Ankara : 26 ( Radyo gazete-

sinden ) Alınarl haberlere g(;ire 

• • SUVAl~ı~ 

8.45 B U AKŞAM SUVARE 

8.45 • • • • Türk FJlmciliğinin cidden medarı iftıhan olan 
Veyvi ordusunun bü!lük bir kısmı 
Şarki A/.:clenizdeki devletlerin em
rine iim<ide bir tıaziyeile bulun
maktadır. 1 • -1 • i =ıJ KAHVECI GOZELI [= ! 

ARN AVUTlU KTA • • 1 1 ükçe Sözlü ve Mu3ikili Kahveci i . ( Birinci sayfadan artan ) 
pıdosu 11 Mart gecesi denizde 
bul~nduğu sıralarcla bir İtalyan 
denı1altısının hücumu na u~ramış
lır. Denizaltı)orpidoya üç torpil 
atmıştu. Bunların hiç biri hedefe 
isabet etmemiştir. Taı pi do deniz
altıya rlerhal ve şiddetli bir SU · 

rette ( hücum:etmiştir. Mevcud e
marelere göre, denizaltıya isabet 

• • 1 HiÇ BİR FitME NASİP UtMIYAN BOVOK Güze I i ! 
I MUVAFFAKIVHlE DEVAM fDİVOR I • • 

vaki olmuştur. 
1 l'clt Yalımda !... • 

e Beste ve Müzik : Üstad Sadettin Kaynak Pek Yakında! ... 1 Atina : 26 ( a. a. ) _ Yunan 
emniyet nazareti tebliği: Düşmün 
hava kuvvetleri Garbi Pelopo
neıde - köy bölgel('.rini bombar
dıman etmişlerdir . Hasar vulc:u
bulmamış, insanca ıayiat olma

i Yeni Şarkılar: Münir Nunttüı ue Müzeyyen Sonar s AA DE T 1 
• Batrollerde Hazım Behzat - Münir Nurettin : 

mıştır . 
Atina : 26 ( a. a. ) - Başve

kil !<ordis. orduva. hitaben aşağı
dakı emrıyevmfyı neşretmiştir : 

·I YUVASll • • • • • Loular Sö1tılmaktadır istical Ediniz. Tolof n ( 250) • 
< Elen cengaverleri 1 120 senelik 
tarihte milli bayramımız Yuna-

• T .. k .. r· • 
12754 

ur çc .soz u, arapça şarkılı 

1
• 

nistanı hiç b:r zaman bugünkü 
kadar 1821 senesi havasına mü
şabih bir havH içinde bulmamıştı. 

1: ....................................... . 
O zaman oldu~u gibi bugün de 
hayatımızı vatan, hürriyet ve şe
ref,: büyük idealler uğruna veri
yoruz . Bugün de gö~üslerimizi 
demire ve ateşe "geriyoruz . Elen 
mücadelesi-hür in,anların kalble
rinde hayranlık ve gıpte hisleri 
ile. beraber eski klasik faziletin 
yen iden "do~uşu arzularını alev
lendirmiştir • 

AT YARl~lARI 
Adana Atll Spor J<ulU

bU adına 30-3-041 va 
20-4-941 Pazar gUnlerl 
Af Yarı,ıarı yapllacaktlr. 

12784 14-18 
Elerı_cengaverleri 1 Bugün Yu-

1 nani!tanın mukadderatını elinizde ---------'~--------....... 
tutuorsunuı. .: Düşmanın Tin'da o 

tasvir eltiğ"i:Haıreti Meryem sizi / 
takdis ediyor . 

Elen ceng&verleri l Vatan siz
lere büyük muhabbetini ve derin 
minneltarlı~ını bildiriyor . 

ilan 
SEYHAN NAf İA MODORlÜ~~NDEH : 
1 - Adana Abidin Paşa caddesinde Maliye Tahsil şu· 

besi ittiha:ı edi miş olan eıki Türkkuşu binuı ta mirat ve tadi
lat işi keşif tutarı olan ( 3000 ) lira ile açık eksiltmeye konul-

muştur. " 
2 - Eksiltme 12 /4 / 941 Tarihine müsadif Cumartesi 

günü saat 11 de Nafia dairesinde yapılacaktır. 
3 - lstiyenler bu işe ait keşifname ve şartnamelerini 

görmek için nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
4 - isteklilerin ( 225 ) lira muvakkat teminat vermeleri 

ve ikinci maddede yazılı gündem 3 gün evvel bu gibi işleri 
yaph~ıııa dair evrakı müsbitelerile iki vesika fotoğraflarını ve 
bir adet 38 kuruşluk, bir adet 8 kuruşluk tamia ve bir adet 
de bir kuruşluk tayyare pulunu dilekçelerine bağlamak suretile 
vilayete müracaatları lazimdır. 12i J0 27 - 30-3-8 

ilan 
S[YHAH MAARİf M0D0Rt0GÜNDEN · 

Cinsi Miktarı Kilo Mahammen bedeli 

Ekmek 7500 15,5 Kr. 

Muvakkat teminat 

88 Lira 

Adana Kız Lisesi pansiyonunun 1940 - 1941 Ders yı
lında geri kalan üç aylık ekmek ihtiyacının 25-3-941 tarihinde
ki ihale.si talip çıkmadığından 26·3-941 tarihinden itibaren on 
gün müddetle temdit edilmiştir, 

ihale 5 - 4 - 941 Cumartesi günü saat 9 da Soyhan 
Maarif müdürlüğünde yapılacağından taliplerin 2490 sayılı ka
nun mucibince ellerindeki vesaikle birlikte komisyona müraca· 
atlan ilan olunur. 12834 

TOM SATIN AlMA KOMİS· 
YONUN DAN: 

9-41 günü saat 1 O dadır. Mu-

vakkat Teminatı 146 liradır. 
isteklilerin belli gün ve saate 
Adana Askeri satın alma ko-

Tahminen Beher kilosu 13 
kuruştan Çuvallı 15 Ton No

liut alınacaktır. Pazarlı~ı 29/3/ 

. . 
mısyonuna müracaatları. 

12835 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
Başvekalet Matbuat Umum Müdürlüğü şu 

sinde bir (Yürüyuş Marşı) müaabakası açmıştır: 
~artlar daire-

1 

4 -

5-

6 

7 -

3 -

Bu müsabakaya iştirak edecek bestekarlar 
lardır. 

Marşların b~stolcnmesinde şartrar şunlardır: 

A Marwlar güftesiz olacaktır. 

Türk olaca k-

B Klasik marş formuna , yani. ikinci kısmı Trio olmak 
üzere iki kısımlık şekle uygun olacaktır. Entrodüks-
yon ve Koda ihtiyaridir. Motronom 112 iJa 116 dır. 

P artisyon veya Kondüktor Piano partisi ve Bando aletle
rinin herbirine mahsus parıiler mavi veya siyah mürek
keple ve temiz yazılmış olarak verilecektir. 

Partisyonda başka marşların çalınabileceği Bandonun 
aletler kadrosu en az aşağıdaki cetvelde gösterilen saz
lardan mürekkep olacaktır: Re bemol küçük flüt. Do 
büyük fl üt, iki obuva. 1 Mi bemol Klarnet, 2 birinci Si 
bemol Klarnet, 2 ikinci Si bemol klarnet. 3 üçüncü Si 
bemol Klarnet, 2.Fagot, 2 Mi bemol Trompet, 2 Si bemol 
Kornet, 2 Büğl, 4 Korno. 4 Trombon, 2 Si bemol Bariton. 
2 Mi ve Si bemol Kontrabas. 1 Bateri. (Cem'an 34). 

Marşlar lamamile orijinal melodilerle yapılmış olacak. 
ve herhangi bir marşın bu itibarla (kısmen dahi) benzeri 
olmıyacaktır. Ancak muayyen bir melodi ayncnen . alın· 
mış olmamak ~artiyle, yalnız üslup bakı:nından milli nağ
melere uyi unluk ve benzerlik bu kayıttan müstesnadır. 

Marşlar evvelce bestelenmiş. neşredilmiş ve i~idilmi;i olmı
yacaktır. 

Müsabakalar isim ve adreslerini eserlerinin iizeriııe sarih 
olara k yazma lıdırlar. A ncak, isteyenler isimlerini gizli 
tutabilirler. Bu takdirde. sarih adres ya?.ılmak suretiylt! 

müstcr isim veya rumuz kullanılabi li rler. 

tı8 "tne gaye~i Yugoslavyayı ~ulh 
de yaşatmak<lır . Üçlü paktı 
" etmekle Yugoslavya kendi) ,,c Avrupa milletlerine kar~ı 

'gc • ddes bir va1ife ifa etmiştr. İ> 
~s L?ndr~: 26 (A. A.) Nevyork 

Buğday Tu.I 
~Yerli 
Arpa -5~55- --:S--:SS 
Yufaf- 6,375 6.375 1- Abon e ve İl a n -- lt.K.Sö,. 

Jüri, eserleri evvelii partisyon voya piano kondüktör 
partisi üzer inde tetkik ile bir eleme yapıldıktan sonra. 
kalanları bando ile dinleyerek Orkestrasyon bakımından 
da bir eleme daha yapacak; ve bu suretle en muvaffak 
olmuş marşları seçecektir. Bunlardan en iyi 6 marşa 600 
liralık telif hakkı , beheri için 100 er lira olarak seyyanen 
taksim edilecektir. 

1 ltı ıse gore. 2000 köylü bağı
'lı lir. meı kezi Sırbistanda Hacı 
~,.e ıo~eç şehrine girmiş mihvere 
e ~ lltı ıyeti arotesto etmiştir. Bos
r· v~ karadağclada buna benzer 
!I: lr dt oldu. Prens Pol'e teJır· 
ş el ya~maktadır. 

I\~ 

26 / 3 / 1941 
K am'.Jlyo v e Borsa 
l~ Ba~kaıu~~an 21ınmıştır 

Rayişmark 1 

Frank lfransı:ı)~---ı---
Sterlin (İngiliz) .5.24 

l Dolar (Amenka) __ 13_2.2 
\...:.:.:Fruı:;ık~(ı.;;iı ı;.;v.;.ıiclıı"r.o.ıe)ı.......;./_._ __ _ 

Şar tları 
Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylı~ 600 " 
Üç aylı~ 300 ,, 

Aylık ta abone edilir. 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL BÜVEN 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD 00ÇL0 

Ruılaıtı yer : TÜRKSÔZU Matbaası 
ilanlar için idareye 
mUracaal etmelldlr. 

--;....;.;.;;.;,.. ______________________________ __ 

9 -

10-

Altıncıdan sonra ınuvaff akiyetli görülen marşlarm da neşir 
ve tamimi temin edilecektır. 
Marşlar I 5 Mayıs 1941 gününün akşamına kadar Matbuat 
Umum Müdürlüğüne gönderilmiş bul unacaktır. 

(1658) J2833 27-29 
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+o++++o+++++oa++oa++-o+++++e-+ı 1 • • • • • i Radyoların Şahı i 1 

• • . ~ • • J MEDİATOR i 
• • • • • • ı Her modelde ve her ı 
ı keseye elverişli yeni ı • • ı gelen radyolarımızı ı 
i görmeden başka ı 
'°' makina almaytnız i 
i . ı 
ı 1 Muharrem Hilmi Remo 1 i 

ı Abidin paşa cad. No. 112 Telgraf: Remo - Adana + 
-O- - Telefon: 110 ı 

ı . 12755 ı 

i44'°''°''°"°''°'~'°''°''°"°''°''°''°''°''°'4'°''°"°''°'4'°'ı 
#---------------.-------, 
Bayanların sıhhi arkadaşı 

Birçok bayanların 

~---~~,~- sıhhi, aylık temizlikle-
\ .' , i~ . Jt rinde gösterdikleri a
[ 1 , ~'iı1!~; lakasızhk, mühim ra-
ı . ·>< ,,,_, 
~ : : f· l{~· hatsızlık ve hastalık-

~-11 J ' !; (// lara yol .. açmıştır. işte 
· ' • bundan dolayı, her sa

yın bayan, adet za-
manlarında bu gibi '.hastalıklardan korunması iç~n yalnız 
(FEMıl l kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bır kolay

: lıktır. \. FEMıl) in hususiBAGLARI da vardır. 

ECZANElERDE~ YE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARINDAN ARAYINIZ 

Cenup Mıntakası deposu : Bahri Diril Ticarethane L · Y aıcamii ci11arı Ne. ~ 

TORKSOZO 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk liraaı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 
4 
4 

40 
1 ()() 
120 
160 

Adet 

" 
" 
" .. 
" 
" 

1000 Liralık 
5lı0 

250 
100 

50 
40 
20 

.. 

" 
" 
" 
" 

4000 Lira 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

iŞ BANKASI 
KÜÇÜK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞlüELER: 

4 Şubat, 2 Mayıc;, 1 Ağustoc;, 3 lkindtı şrİP 

tnrib.lerinde yapılır. 

i941 lKRAMIYELERI 
1 Adet 2000 Lirnlık - 2 000 Lire 

s .. 1000 .. - 3.000 .. 

2 " 7ö0 " - 1.500 " 
4 .. 500 il - 2.000 •• 
8 .. 2;)0 .. - 2.000 " 

M5 ,. 100 •t - 8.500 " 
80 il 50 

800 il 20 

GAZETE VeMATBAASI 
• OKUYUCUlARIHA, DOHYAHIN HER TARAflNDA

Gazetes ı BULAN HADİSELERİ .GOHO GOHOHE V[RİR . 

• 
Tüırk~©~ü ~ü~'lt D<n~mo : .. -

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Tür ksöı~ J ~ 
MüCellithanesinde Yapılır. Q 


