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BALKAN VAZİ·YETİNİ TÜRK MİLLETİ 
SOKUN VE İTİDALLE KARŞI~IYOR 

Türk Milleti Milli Şefi ismet inönünün etrafında yıkılmaz, 
sarsılmaz bir kale olarak toplanmış bulunuyor 

Şimdi Bulg.aristanın harb sahası 

olması tehlike) i bize bir adım 

daha yaklaştırmış bulunuyor. Fa

kat Türk milleti bu hadiseleri 

bü) ük bir sükun ve itidal içinde 

• Londrtt : 3 ( a. a. )- Fransız 

ajansı bildiriyor : Alman askeri 
kuvvetleri Filibeden Türkiye hu-

duduna doğru sevkediliyor . Bul
garistandaki Alman kuvveti bu-

gün bilhassa çok artmıştır. Diger 
taraftan Türkiye itidal ve Sükün 

içinde hadisderi takibetmektedir. 
Boğaı larırı müdafaa tedbirleri a-

YUGOSLl VYA 'DA 
SEfLER İSTİŞAREDE 

Belgrad: 3 (a. a.) hafta 
tatlllnl Nlfte geçiren Baf
vekll Svetko ılch dUn alela
cele tayyare ile Belgrada 
D•lmlf ve hariciye Nazırı 
mwltovltohlle ~...,. .._ ...... 
Y•nına çıkmıftlr. g8rilfme 
uzun mUddet devam etmlf
tlr. 

B.EDEN 
ATINADA 
Eden Yunan Krall 

taraftndan kabul edlldl 

Aline: 3 (a. a.) - İngiliz Ha
riciye Nazın Eden bir kaç gün 
Atinada kalacaktır. Eden dün 
kral ~rafından kabul edildiHen 
sonra Baıvekil ile rle bir görüş· 
~ede bulunmuştur, Bay Eöen ve 
•mparatorluk genel kurmay baş
kanı general Dili dün öğleden 
ımııra tayyare ite Atinaya gel
mişlerdir. 

lngiliz ricalinin Afrikaya ge
lecekleri saat halka bildirilmedi
Qindeıı muvasalallarında resmi bir 
kabul yapılmamıştır. Eden İngiliz 
elçiliğinde elçi Sör Mihail Palay
ret ve Yunan Başvekili Karidiz 
tarafından istikbal edilmiştir. Ak
şam Eden Kral tarafından kabul 
edilmiştir. İngiliı. Hariciye Nazırı 
Türkiyede yaptığı seyyahatten 
son derece memnun olduğunu 

söylemiştir. 

BUlGARISTANDAKİ 
IHGlliZ SEf ARETİ 

ERKiNiNiN HAREKATI 
Sofya : 3 ( A. A.) - Resmi 

be} anat ) apılmamıısa da, Sof ya
daki lngiliz elçilçilik mümessilleri 
Sof) a ile Londra arasında diplo
matik münasebetleri kesilmiş te
lakki t-di)orlar. Bazı elçilik er
kanı bugün Sofyadan Türkiyeye 
lıare'kct etmiştir. 

Londra : 3 ( A. A. ) - lngilte
renin Sofya elçisi henüz Bulgaris
lanla münasebatını kesmemiştir· 
Bu lıuaus elç.i)e aıttir. 

Ankara 

ı_RAD_YO _GA_Z(T_(SI -· 
karşılamaktadır. Tiirk milleti Milli 

Flllbeden TUrk hududun• 

Alman ••kert kuvvetlerl 

aevkedllm•Y• baflanmıf 

lınmış ve Boğazlara mayn dökül

müştür. 
Londra : 3 ( a. a. )- Müsta-

kil Fransız ajansından: Yunan hu

dudunda Alman kuvvetleri dört 

Şefinin etraf ın<la yıkılmaz bir kale 

olarak toplanmış bulunmaktadır • 

Bütün Türk milleti hadiseleri so

ğukkanlılıkla takibetmekte devam 

ediyor. 

• 
mevkie geldi. Buraları Zlatograd, 
Men lig. Trigrad ve Mustafa pa
ıadır. Almanlar Yunanistanı iıti
ladan evvel burada infisah hasıl 

etmek üzere korkutmaya teşeb
büs ed('cekler , Yugoslavya üze-
rinıle de tazyik yapacaklardır.Eğer 
Yugoslavya üçlü pakta girene 
Yunanistana , rlaha müsait olan 
Vardar yolundan inecek\erdir 

/n6ili~ler hemen her gün Alman felairlerini ve Alman i•tilci 
ü•leriyle demiryollarını bombardıman etmelctedir . Ba hü
cumların hedefini bilhaHa petrol depoları ve nakliyah tefkil 
etmektedir. Yulıarıdalıi re•mİmİ% petrol nakleden •ahrınç 
vagonlarını gl>•termelrtedir. 

1-s~ık;;ı;~d;;-·y~~d;-- · 
! getirilecek ırkdaşlar 

için hükumetimiz tedbirler altyor i /stanbal : 3 ( TarbOril muhabirinden )- H., çerek ilkbaharda ba,lıyacak olan gOçm•n nakllyalı 
• .sene o/dulu gibi, Balkan memleketlerinden ana va· için fala vagon tahsisini iıtemillir . 
• Önümüzdeki ttöçmen nakli11alı meselesinin en mil-

! 
tana ıöçleri takarrür etmiı olan ırkdaılarımızın 6 ~ him cihetini vapur meselesi teıkil etmektedir. ÇiJn-
muaggen program dahilinde göç ettirilmeleri için kil eldeki Ji/epler mütezagit nakligaJ aolagııigl• 
,imdiden hazırlıklara haılanmıştır. Sıhhat ve içti- daimt meııul bulunmaktadır. Bunların bir k~ının * mai Muavenet Vekaletinin verdifi karara göre bu t agrılıp da göçmen uakligatına taluiıi müıkül fÖ-
une göçmen nakliyatı Romanya ve BulgariıtanJan ralmektedir. Fakat şimdi şilep işi Münakale Vekci-t çok süratli olarak yapılacak ve bu .suretle nakliyat letinin mürakabeıi altında ve tek elde toplanmakta i ıonhalıar ve faş aylarına kalmıyacaktır. Bunun için oldulunJan yapılacak tasarruflar daimi ı•ldlth ilci 

• Sıhhiye Vekaleti Münakalat Vekaleti ile temaıa ge- ıilepin bu iş• tahsisi imkanını t1ereceldir , 

~ .. , .. ~·-~-............... -· ~ .. ----- .. -----· ................ -- .. . 
: 8 P 0 R Adana Mersin 
_____ ıarası maçları 

FUDBOL MAÇINDA MERSN VOLEYBOL 

MÜSABAKASINDA. ADANA GENÇLER/ KAZANDI 
Adana lig ikincisi Muallim 

mektebi futbol takımı ile Mersin 
lig şampiyonu Mersin idman Yur
du takımı arasında pazar günü 
Mersinde yapılan futbol maçını 

5 - 3 Merıinli gençler kaıanmıf-

tır. Her iki taraf da iyi çalıımıı, 
Mersin takımı daha üstün bir o-

yunla Muallim mcldcbi takımını 
yenmiştir. 

Ayrıca Muallim Mekt~bi ve 
Mersin idman Ytırdu voleybolcu
ları arasında yine Mersinde yapı
lan üç devrelik voleybol maçını 
iıe Muallim mektebi takımı ka
ıanmıı, iki takım da rüıcl bir 
oyun göıteererk alkışlanmıflır. 

Brezily~'ya knk bin çuval 
çekirdek kahve ısmarladık 

lstanbul : 3 (Türksözü muhabirinden) - lıtanbul t1e lzmir kahve 
ve ça_IJ ithaldi birlikleri Brezilyaya 40 bin çuval kahve ıipariı etmiı
lerdir. Gelecek kahveler lzmir ve l.stanbulun altı aylık ihtiyacını kar
şılıyabileceklir. 

ROMlHYlDA'KI PLEBiSiT 
f AAUYETI 

Bükreı: 3 (a.a.) - Antonesku 
hükumetinin plebisitinin ilk pnü 
alınan reyler ıunlardır: 

t,163,SSO lehte, t,sıs aleyhte 
rey verilmiıtir. 

••••••••••••• 
YUNAN BAŞVEKIUNIN 

Nakil vasıtaları yazımı HADiSELERiN IÇYUZU == ~ 

Sayımdan · kaçanlarhakk.ında ceza verilecek 
............................... _....,_..'\ 

( BULGARIST ANIN 
LONDRA ELÇiSi 

iSTiFA ETTi 

. 
• . 
• i 
i Londra : 3 ( a. a. ) -
! Bulgari.tanın Mihvere wir-i 
! meıinden dolayı Londra- i 
ı dolıi Bulgar elçisi i.tila ! 
. . - . 
ı etmıfhr. . 
• • ,,., ............................... . 

Şehrimiıde bugün saat 9 dan 
itibaren motörlü vasıtalar hariç , 
bilümum nakil vaııtalannın ya
zımı yapılacaktır. Yaıımı yapıla· 
cak nakil vaaıtaları her nevi arıo

ba ile kısrak, beygir , i~diş , "8-
tır, manda, öküz , merkep, deve 
ve taydır . Her vatanda§ kendine 
ait her cins nakil vasıtasının hep
sini R) ni günde ve ayni zamanda 
yazım yerine getirecektir. Öğren
diğimize göre ellerindeki nakil 

(Devamı ikinci ıahifede) 

Londra: 3 (a. a.) - Alman 
elçiı;i ZaQ"rcbi reımen ziyaret etti. 
üç gün kalacaktır. 

• • • 
Vaşington: 3 (a. a.) - Bulgar 

alacaklarının hlake -edilmesini 
maliye nazırı iıtcmiıtir. 

BULGAPIST AN VAzlYETI 

~ 
ANKARA Bulaar Baıve-
RADYO kili Filof ilçhl 

~AZETESI pakla imr.asını 

atarken Alman lutaları da Sof
yaya akın ctmc~e baılamıştır . 
Filof memleketine dönünce Sof
yayı Alman aıkerleri i12ali altın
da buldu . 

Alman Başkumandanh4'ı neş

rettiği bir tebli4'de bu hareketin, 
İngilterenin Balkanlarda hareket 
göstermesine karıı ve ıulhu mu
hafaza etmek için yapıldı4'mı bil
dirmektedir . 

Bulgariıtanın harb sahası ul
Geriıi üçüncü aayf ada ) 

AMERIKA'Y A HITABI 

Atin•: 3 (A.A.) - Amerl
k•J• radrod• hltllp eti• 
Yun•n b••••klll a.y Korl•I• 
Yunenl• .. nın zaferi k•zan· 
mak ıoın azlmll h•Nketlnl 
tebarUz ettirerek •llyle d .. 
mlftlr: 

.. BUyUk Mllteflklmlzln 
yardımı, deniz •fıMnda 

kuvv•tll doetl•rlmızın •IA· 
k••• il• zaferi elde edeae

ıız." 



Sayfa 2 TORKSOZO -
Profesör Etem Menemencioğlu, evvelki ak;am Halkevirr.izde 
iieğErli bir konferans verdi. · Deri.1 bir tetkik mahsuliive 
güzel tir üsliıpla l.azır!anmı.; olan bu notlan aynen veriJ oruz: 

• • • 
İÇTİMA DİSİPIİN 

M[RSİNOE YAPllAN 

BOKS MÜSABAKALARI 
Mersin İdman Yurdu Gençlik 

Kulübü boksörleriyle karşılaşmak 
üzere pazar günü Merasine giden 
Milli Nensucat Gençlik kulübü 
boksörleri 56, 62 ve 66 kiloda üç 
maç yaparak ayni gün geri dön
müşlerdir. 56 kiloda Milli Mensu
cat kulübünden Salim Başalan 
Mersinden Salim Yılmaz'ı alıan

dona mecbur ederek galib gel· 
miştir. 

IV 
işte bunun içindir ki muha

f azkarlar içtimai vazifelerini iyi ifa 
etmek isi erl erse yeni nesillerin tc
mayyülüne inatçı bir set çekmek
ten kaçınarak o temayüllere salim 
bir mecra açmağa çalışmalıdırlar. 
Şayet bu yolda hareket etmiyecek 

olurlarsa cemiyet ha yatırın seyri 
ile meydana gelmesi tdbii olan ye
ni vaziyetlerde karışıklık olur ve 
doğum hadisesi ile adedi gittikçe 
arlan yeni nesillerin ku vveli cemi
yet hayatının istediği yeni nizamın 
kurulmasına karşı muhafazkarlann 
dikc:ekleri setleri, bunların kuv 
vetli olmıları nisbetinde bir şid

detle yıkar. 
Diğer taraftan eğer muhafaza

karlar yeni nesillerin her şey de
ğiştirmek hülyalarına makul bir 
surette mani olmayacak olurlars ı 
hesapsız bir değişikliğin meydana 
getirebileceği karışıklık, cemiyet 
hayatı için vahim olur. 

içtimai tekamül vakıasının bu 
seyrine göre mazinin zevali, mu
hafaza karların onların yerine alma
sı ve yeni nesillerin meydana ge
tirdikleri nizamın muhafızı olmaları 
onların yerine de yeni yetişen ne 
sillerin kaim olması ve bu teselsü
lün durmadan devamı, cemiyet ha
yatının tekamülünü ~meydana ge
tiren en ehemmiyetli içtimai vakı

adır. 
Tabii ilimler hadiselerinde ol

duğu gibi içtimai vakıalarda da 
gördüğümüz şey şudur: Teka
mül tamam olunca az çok bir şid 
det neticesinde bir tahavvül husul 
bulur. Mesela, Georges Sorel'in 
dediği gibi, yirmi iki gün tavuğun 
harareti altında kalan yumurta için 
husule gelen tahavvül tamam olunca 
civciv gagasile yumurta kabuğu 

üzerinde bir şiddet yaparak mey
dana çıkar. Çocuk dokuz ay ana· 
sının karnında bir tekamül devresi 

IKDISADI MESELELER 

Piyasa ve 
tevzi işi 

Y
urdda ithalat mallarının tevzii 
gün geçtikçe daha nazik bir 

hale gelmektedir. Hatta günün en 
mühim iktisadi mevzuu olmuştur. 
Bu itibarla başlı başına ayrı bir 
mevzu teşkil eden tevziat ışınııı, 

ayrı bir teşkilat tarafından başa

rılmasına ihtiyaç vardır. 

laşe müsteşarlığına bağlı ola
rak kurulacak olah Licaret ofisi 
bu vazifeyi üzerine alacaklır. Fa· 
kat şimdiye kadar - gelen haber
lerde, ofisin dışarıdan mal geti
receğinden veyahut ihraç edile
ceğinden bahsedilmektedir. Hal
buki mal ithal ve ihı acı , malı tev
zi etmek kadar da güç bir mev
zu değildir. Bugünün en mühim 
meselesi, az miktarda gelerek ih-

tiyaca tamamile kifayet edemiyen 
· malları, en ziyade ihtiyacı olan 

müesseselere adilane bir surette 
tevzi etmekten ibarettir. Ticaret 
ofisinden daha ziyade bunu bek
leriz. 

Bu hafta, ihracat bakımından 
diğer haftalara nisbetle pek fark
lı değildi. Geçen hafta başlayan 

tiftik, tütün satışları devam et
mektedir. Tiftik ve tütünün de 
iki mühim alıcısı, İngiltere ve 
Almanyadır. Diğer ihraç madde
lerini fındık, tuzlu ve taze balık

lar, deri teşkil etmekteydi. İstan
bul ticaret odasının hesaplarına 
göre, yekun itibariyle ihracat 2 
milyon liraya yakındı. 

ithalata gelince: lngiltereden 
yün ipliği, cenubi Amerikadan 
kahve beklenmektedir. 

Yazan 

PROf ESÖR ETEM 

MENEMEt!CİOGlU 
ieçirdikten sonra bir şiddet neti
cesinde dünyaya gelir. 

lçtimaf hayyatta da tahavvül· 
lerin az çok bir şiddetle husul bul
duğunu görüyoruz. Münasebetlerin 
genişlemesi incelmesi dolayısiyle 

zaruri olan değişiklik yolunda te
kamül tamam olunca bu değişiklik 
mazinin ve halihazırın ona karşı 

dikecekleri manialar nisbetinde az 
veya çok bir şiddetle husul bulur. 
ihtilalsiz değişiklikler hafif ihtilalli 
olanlar sert bir şiddetle meydana 
gelir. lçtımai hayatın bizzarure i ;-
t lzam ettiği değişikliklere uygun 
temayülleri ehemmiyetle hesaba 
katarak istikbale doğru salim bir 
yol açmak, mevcut nizamı korumak 
vazifesile mükellef olanların uhde
lerine bir vazife olduğu bu suretle 
ayan olur. Kendi unsurlanna tabi 
olarak işleyişini kısaca iÖsterdiği

miz tekamül vakıasının içtimai her 
tetkikte hesaba katılması zaruri gö
rülmektedir. 

Müsahebemizin birinci ve ikin
ci kısımlarında mücerret mevhum
lar mahiyetinden sıyrılmaları için 

kudretimin yettiği mertebe açık ifa
delerine çalıştığım fikirler vakıala· 

rın serahatına uyıun düşüyorlarsa 

ferdin, cemiyetin dinamizmini tah
rik eden biricik unsur olduğu ken
diliğinden · belirir. Fakat mahaza 
cemiyet hayalının akışı merhale· 
!erinden herhangi birinde bulunur
sa bulunsun tekamülün düzenli sey
ri yolunda icra edeceği tesir dola
yısiyledir ki insanın içtimai disip'in 
içinde uhtesine terettüp eden veci
beler ehemmiyetli ve ehemmiyetli 

olduğ'u kadar da ağırdır. Çünkü 

GÜNÜN VODViLi 

cemiyetin hayrı, selameti münhasıran 
onun şuurlu ve disiplinli faaliyeti

ne bağlıdır. 

Atatürk'ün bütün Türklerin 
2usanmak, yılmak ve yıpranmak 

bilmeyen faaliyetine dayanarak 
yurdu düşman istilasından kurtar
ması. onun evvelden kurduğu ge
niş ) ükse'm ! planının ancak haar
lık merhalesini teşkıl ediyordu. 

Milletin istiklaline şeref ve 
haysiyetine tecavüze yeltenen düş
mana yardımcı olacak derecede 
çürümüş bir tahakküm rejim altın 

da Türkler muhtariyetl• rine malik, 
şahsi teşebbüs kabiliyetini haiz ve 
özlerinde mündemiç bu vasıfları 
yoliylt>, içtimai mesuliyellerini 
müdrik birer kıymet olarak milli 
muhitlerini layık olduğu yüksekli
ğe çıkaramazlardı. Meseleyi kökün· 
den halletmek lazımdı . Bu gün 
Türk Yurttaşı kendi milli muhitin 
de ve medeniyet aleminde Yüksek 
hakiki bir kıymet teşkil ediyorsa 
bugün Türk mi leli hak ve adalet 
duygulariyle medeni mi ı letler ara
sında kuvvetli ve şen fli bir yer 
tutuyorsa, bunu Atatürkürı, Türk 
camıasının ruhuna ve bünyesine 
en uygun bularak kurduğu Cum 
huriye rejimine borçlu olduğumu 
za hepimiz bütün Türkler kalben 
ve fikren kani bulunuyoruz 

Türkün kıymetine ne kani 
Türk ofan Atatürk'ün Türk cami 
asının disiplini içinde bizlere nasi
hah daima medeniyet yolundıı, 

sulh içinde durmadan ilerlemek 
olmuştur. Lakin yine Atamız bize 
sulh mu. harp mi'~suali · karşısında 
bulunacak olursa, mert Türk yurt
taşlarına yakışacak şu cevabı ver
memizi tavsiye etmiştir. Bizim için 
böyle bir mesele mevcut değildir. 
Bizim için mevıu olabilecek biri
cik mesele ister harp olsun, ister 
sulh olsun, neticede hak tecelli 
edece~midır den ibarettir. 

Profesör Etem 
Menemenclo!jlu 

T[~HİS - HIRSIZIN KEMANI - ÖKOZ, İN[K 
Hasta : - Aman doktor, çok muztaribim .. Nedir benim hastalı· 

ğım. Diğer mütehassıslar teşhisinize iştirak etmiyorlar. 

Doktor - Evet biliyorum, fakat sizi temin ederim ki otopsi yapılclıığ 
zaman ben haklı çıkacağım. 

* 
Hırsızın biri geceY,~rısı dükkanın kilidini 

çalışırken üzerine mahalle bekçisi gelip: 
- Ne yapıyo sun? 
Diye sormuş .. Hırsız şu cevab1 vermiş~ 

- Keman çalıyorum .. 
iyi ama bunun sesi çıkmıyor .. 

- Sabret, onun sesi sabahleyin çıkar. 

* 

demir testeı e ile kesmeğe 

Oğretmen taltbeye : "Öküz ve lnek ahırın içinde" dediğim vakıt 
cümlede ne gibi bir yanlışlık var? 

Talebe: Bay Öğretmen; ilk önce BaY.an gelir. Öküz onun arka
sından . 

62 Kiloda Milli Mensucat ku
lübünden Ihsan Savaş Mersinli 
Nureddin Sodan'a puvan hesa
biyle galib sayılmıştır. 

66 Kiloda Milli Mensucad ku
lübünden Mazhar Atalay, rakibi 
mersinli boksör ringde isbatı vü
cut etmediğinden hükmen galib 
ilan edilmiştir. Mazhar Atalay ay
ni kiloda Mersinli Mahmud Tatar 
ile yaptığı bir ravuntluk gösteriş 

maçında berabere kalmıstır. 

Çeltik MütehaHısı 

B. Harun Onuk 

Cenup Vilayetleri çeltik mü
tehassısı B. Harun Onuk almakta 
olduğu 60 lira maaşla Mersinden 
Adanaya naklen tayin edilmiştir. 

Yakında Kozan ve Kadirli gibi 
memnu çeltik mıntakaları da dahil 
olduğu:halde Osmaniye, Ceyhan 
ve Bahçe kazalan çeltik sahaları 

mumaileyh ile sıtma mücadele ens · 
titüsü müdürü Dr. Seyfi Okan ta 
rafından tetkik eçlilecektir. 

iki bıçakh 
kavga oldu 
Şehrimizde pazar günü yine 

iki kanlı kavga olmuş, üç g~nç 

bıçaklanmıştır. Edindiğimiz malü
mata göre Süleyman oğ-lu Süley
man Hasırcı adında birisi Jsmail 
oğlu Salih ve Süleyman oğlu ibra
himi biçaklamıştır. Yakalanan suç
lu cinayeti serhoşluk saikasiyle 
yaptığını iddia etmiştir. 

Mehmed oğlu Mustafa Sezen 
isminde diğer birisi de kıskançlık 

yüzünden Hasan oğlu Mahmud 
Taptık'ı bıçaklamış, kaçmağa te
şebbüs eden carih yakalanarak ad
liyeye verilmiştir. Her üç yaralı da 
tedavi altına alınmıştır. 

iNCiRLiK KÖYÜ 
GENÇLERiM AÇI 

Şehir stadında _..,Pazar gür.Ü 

İncirlik köyü Gençlik grupu futbol 
takımı ile şehrimiz Seyhan gençlik 
kulübü "B" futbol takımı arasında 
bir maç yapılmış, neticede 1 - 1 
berabere l<.alınmıştır. 

İncirlik Köyünün çalışkan ve 
sporcu gençleri bu maçta cidden 
takdire değer bir muvaffakiyet 
gösleıerek maçın bir çok yerle 
rinde alkışlanmışlardır. Diğer köy-
lerdeki sporcu gençlere iyi bir ör
nek olacaklarına şüphe etmediğimiz 

incirlik Köyü gençlerini tebrik 
eder, tuttukları yolda daha muvaf
fakıyetli adımlar atmalarını temen
tıi ederiz. 

Dikiş makineleri ne zaman icat olundu 
• 

Aile kadınlarının en yakın dostu ve terzilerin 
serveti olan ,.. dikiş makinelerinin keşfi iki asırlık bir 
meseledir. 

Dikiş makinesini ilk olar ak keşfeden, hiç de 
şöhretini devam ettirmeğe muvaffak olamıyan Kaı 1 
Vayzental isminde bir Alman rrakinislidir. Bu a
dam dikiş makinesinin nihayet kadınların elleriyle 
yaptıkları işi daha süratle yapabileceğini düşünmüş 
ve el işini aldığı için olacak makineye bir el şekli 
verilmişti. Alman makinistin 1755 te yaptığı bu ma-

l kine daha meşhur olmadan ortadan silindi. Çünkü 
logiliz teknisiyinlerinden T 0masso daha kullanışlı 
yeni bir makina icat etmiştir. ( 1790) 

Vaziyet 1834 senesine kadar bu şekilde devam 

ettiklen sonra Amerikan mühendislerinden Valter 
Gun 1834 senesinde evvelkilerden daha mütekamil 
bir dikiş makinesi yaptı. Bu makinenin zaferi 
de ancak 30 sene sürdü. Bu otuz sene zarfında 
bütün dünya V. lter Gunt'un makinelerini ~ ullandı. 

1864 te EJya Hov isminde başka bir Amerikalı 
mühendis yeni model bir dikiş makinesi icat etti. 
Bugünkü Si~ger makinelerinin temelini teşkil eden 
bu dikiş makineleri daha o zamandanberi bütün 
Amerikada ve sonra bütün dünyada müşhur oldu. 
O larihten sonra makineler biı az daha tekemmül 
elti ve nihayet bugün ev kadınlarının ve terzilerin 
kullandıkları Singer makineleri meydana ıeldi. 

"' "' "' 

4 mart t 

ı Halayda beş böU 
atletleri toplanıy~ 

KIR KOŞULARI 9 MARTTA Y APILACAI< 

HALKEVlM/ZDE 

BiR KONFERANS 

DUn saat 18 de Halk
avi salonunda birinci 
orta okul baden terbiye
si öğretmeni ve bölge 
skrlm eJam Hasan Tibet 
tarafmdan u Beden Ter· 
b 1 y e s 1 mUkellaflyatl 
memlekete ne temin 
edecek ? ,, mevzulu bir 
konferans vermlftlr. 

TRAMVAY ARABAlARI 

iZMİROE YAPllACAK 
lzmir : 3 (Türksözü muhabi

rinden) lzmir tramvav ve elektrik 
şirketi' ihtiyaca rağmen Belçika
dan elektrikli tramvay arabası ge· 
tirtemediği için mevcud tramvay 
arabası modellerine göre lzmirde 
araba inşa ettirmeği kararlaştırmış
tır. Ahmed usta adında bir Türk 
sanatkarı, modele göre çalışarak 

• fi 
Antakya: 3 ( Tükrsoı 

birinden ) - Beden terb
11 

nel direktöı lüğünün teşe 
9 Mart pazar günü şehri~ 
büyük bir hir koşusu te 
miştir. İçel, Seyhan, G 
Maraş, Urfa bölgesindefl 
beşer kişilik atlet kafilelc:. 
gemizden bir ekipin de.~ 
o gün 6000 metre üzer~ 
kır koşusu yapılacaktır·~ 
yu idare etmek ve sp0 

firlcrimizi ağırlamak üıert 
ce şimdiden · hnzırlıkl8f8 

mıştır. 

Bu bölgeler arası kafi 
zırlık olmak üzere yarııı 
da ayni mesafe üzerinde 
me koşusu yapılacak"fır· 

0Meb'ualarımız gitİ 
Bir haftadan beri şe 

b'll' bulunan kıymetli ıne ·P 

l 
1 
l 

dan Selahattin Çam (Se} 
1 

Teyfik Tarman (Seyb8~ 
günü Toros ekspresiyle f1I 

dönmüşlerdir. Meb'usl8'1 

da dost ve arkadaşları tB 
1 

uTğurı;acnmaıştrırı~ teki~ ~ 
nihayet lzmirde tramvay arabası .. ; ı 
imaline muvaffak olmuştur. Şirke- İzmir ::3 ( TürksöıUııııı• 

rinden ) - Bükrcşte bU 1 
tin atelyesirıde vücuda get rilen firma şehrimiz ticaret Jt 1 
yerli elektrikli tramvay arabasının k'lltı> ı 

müracaat ederek Tür ı, ... 
tecrübesi, bugünlerde nafıa mües- .. kel" 

nan idhalatçılardan oıo. t'ı' seselerinin komiseri ve fen memur- ; ı 
sakızı ,, idhal etmek 1 ııı: 

lan önünde yapılacakbr. Hollanda da işgal altındS ıO 
Haber aldığımıza göre bu Roterdamda bir: firma •.. eıı 

araba Belçikadan _ getirtilmiş olan kauçuk idhal etmek jst1>,.
1 

arabalar derecesinde mükemmel, ı l · k :v car arımız a rş yapma ~ 
güzel ve kullanışlı olmuştur. rini bildirmişlerdir. J.8~ 
Orta Okul Mualllm muavin- bir firma, Türkiyeye lı~1 

llğl imtihana taka!, mandalina ve nıu ·i 
2 

24 Mart Pazartesi günü lstan- çek esansları ile gaıoı 
1 
~ 

bulda Yüksek muallim mektebinde da kullanılan esans ve \ 
ihraç_ etmek istediğini, 191 matematik, tabiye, Fransızca, Al

manca 've İngilizce derslerinden 

orta mekteb muallim muavinliği i
çin talihler arasmda imtihan ya
pılacagl haber alınmışhr. imtihana 
girme şartları maarif müdürlüğün

den istiyenlere: bildirilmektedir. 

Vlllyefte : bir Tayin 
Vilayet evrak tevzi memuru 

Adil Gül, vilayet şef odacılığına 
terfian tayin edilmiştir. 

Okullar Kır 
Ko,usu neticesi 

Muallim Mektebi ve Erkek Li 
sesi talebeleri arasında Pazar gü
nü büyük bir Kır koşusu yapılmış, 
koşuya 220 atlet iştirak etmiştir. 

Atletizm ajanı Bay Abdi Atamer' 
in organize ettiği bu büyük koşu
ya Tümen önünden başlanmış, 3000 
metre koşan atletler yine tümen 
önünde final yapmışlardır. 

11 Dakika 5 saniy~de birinci
liği Mı.;allim mektebinden Hasan 
Erecekler, 11 dakika 37 saniyede 
ikinciliği yine Muallim mektebin
den Niyazı Karaduman, 12 daki
ka 24 saniyede üçüncülüğü Erkek 
lisesinden Niyazi Çamlıbel kazan
mıştır. Koşu tam bir intizamla ba
şarılmıştıı. 

CEYHAN t: EHRI OORT 

METRE YOKSElDİ 
Onbeş köy su altmda 
Ct:yhan: 3 (Türksözü muhabi

rinden telefonla) - Ce} han neh
ri bugün yatağından dört buçuk 
metreden fazla yükielmiş bulun
maktadır. Nehrin civarında bulu-
nan onLeş köy kısmen suların 

hücumuna uğramıştır. Maddi ha
sar ve insanca zayiat henüz ma
lum değildir. Bu hususta edine
ceğim malumatı bildirece~im. 

Selçuk 

bir firma da kitre idh81 n 
istediğini bildirmiş ve tıs 2 . mızın adreslerini sornıuŞ 

Zehir il Kuc•" 11ıf 
Cuma ak,amı oY"~ f. 2 

Halkevi temsil şubesı~ ~ 
tarafından haftalardanbe ıfl 
itinalarla hazırlanmakt8.~0 
hirli Kucak piyesinin b~ ,ı 
lıkları ve dekoklarının 1111 

0 A 
men sona ermiş oıduğuıı" 

- -~ ma ve perşembe günU 

Asri Sinema sahnesindtd ~ 
ması kat'ileşmiştir. Bu ~1 
delik büyük faciada be~ 
rolaldıkları ~ S 

NAKİL VASITALARI ~! 
(Birinci sayfadan 8 d 

ııl$ 
vasıtalarını yazdırmı.Y8 ıV 
kında cezai hükumlar ta ot 
lecektir . 0 1 

Bir kaç gün deva01 dt nu 
olan yazım işteri iki ye~ 

1 lacaktır. Eski istasyon bJ. ıı.'" 
rakolunda çalışmağa ~ ~ 
olan komisyon DöşeP1~~ıJ:aı 
Hanedan, Kocavezir, f(ı.ı~ \ıe 
Çınarlı t Reşadbey , " · e ,,c Cemalpaşa mahallelerırı ~1 
kil vasıtalarının yazıt ) 
caktır. Hükumet konaı> 1 P 
bugün saat 9 dan itibarePı 
yete geçecek olan kOJ118' 
Tepebağ, Kayalıbağ , J{ rı' 3 i 
Ulucami, Türkocağı , s:J ~~ 
Alidede , Sucuzade , rv. 0e u 
ve Hürriyet mahallelerıll , hıı 
ranlann ellerindeki caıılı ficı 
s>Z nakil vasıtalanng~, 

- NTôROS (Fii~ 11 

Yeni cemi 1i:;;} 



-
HADİSElERİN i~YÜZÜ 
( Birinci sayfodau artan ) 

ması tehlike)İ bize bir adım dnha 
.> aklaştırmıştır . Fakat 1 ürk mil
leti bunu bü.> ük sükun ve itidalle 

kar_şılamıştır . Türk milleti Milli 
Şefjnin:etrafında yıkılmaz. bir kale 
olaıak:toplanmış bulunuyor . 

İngilizlerin havai 
faaliyeti ' 

I~ 

UZAKŞARK MESAiLi 

Hindiçininin Siyam arazısıni 
terletmesi hususunda Japonya 
Franı;ız makamatını:ta:ıyik etmek· 
tcdir:.~ve Vişi hükumeti Japon· 
yanın tazyikine boyun eğmiş bu
lunuyor. Şu hale göre Hindiçini
dcn bir mikdar toprak Siyama 
verilecektir . Fakat bu toprn~ın 
ne ölçüde olduğu henüı. malüm 
de~ildir. 

AMERIKADAKI AL TINLAR 

Dünyanın altınları Amerikaya 
taşınmakta devam ediyor. Burada 
altın 22,000,000,000 dolara baliğ 
olmuştur . lngilterenin altınlarının 
bir kısmı da Amerikaya gitmiş 
ve bir kaleye .> erleştirilmiş bulu· 
nuyor. 

4-3-941 SALI 

8.00 
8.03 
8.18 
8.45/ 
9.00 

12.30 
12.33 
1'2.50 
13.05 

Program, saat ayarı 
AJANS haberleri 
Müzik : Hafif Parçalaı 

Ev kadını-Konuşma 
Program, Saa ayarı 

Müzik : Tüı kçe Plaklar. 
AJANS haberlerıüler). 
Müzık : Türkçe Plaklar 
Programının devamı. 

13.20/ 
14.00 Müzik : Karış0k Praa-ram 

(Pi.} 
Program. saat ayan 
Müzik : Cazband (Pi·) 
Konaşma (Çıftçinin Saal) 
Müzik : Çifıçınin Saati -
Köy Saz. 
Müzik : Piano Resitali 
Fuad Türkay. 
Saat ayan, AJANS 
Müzik : Rad} o Fasıl He· 

yeti. 
Radyo Gazetesi 
Müzik : Radyo Salon Or 
kestrası 
Konuşma (Hukuk ilminin 
Yayma Kurumu adına Sü· 
leyman Faik Ôzkan : icra 
Kanunu karşısında Vatan· 
daşın Vaıifesi). 
Müzik : Radyo Küme He· 
yeti ( Koro ) - Klaksik 
Proa-ram. 
Saat ayarı, AJANS 

22.45 Müzik : Dans Müıiğ'i (Pi.) 
erı 23.25/ 

~ 23.30 Yarınki Proa-ram ve Ka· 
ti' 

' 
panış 

~ADANA TİCAREL YE SANAYİ 
DASINOAN: 

. l LAN 
Yın Adana tüccarlarına: 

1 Üdamıı.da kayıtlı tüccarların 
41 yılına ait kaydiyelerini 1 Ka· ı 

Dunu aniden Mart nihayetine ka· 
dar "d 

11ı 0 em~leri lazımdır. . 
Bu tarıhc kadar ödenmcmış 

Olan k d" " . ı· ay ıyeler cezalı ve uç mıs ı 

!arak icra vasıtasiyle tahsil olu· 
Ur : 

;I~ .Odcmı:ıa kayıtlı bütün tacir· 
b-r'A.: rın. buna göre hareket eyliyerek 

~dıyeleriyle biı likte knıanç ver· 
s1ıne munıam yüıde 2 Oda his· e .. 

rıqı Ticaret ve Sanayi Odası 
ıJ e:ıne İne yatırmalarını ehemmi· 

~~ıca cdcri:ı. 12768 4-7-10 

~ ZAYİ VESİKA 
lı "17 inci Fırka 62 inci Alay 
,rı:.ea:neü Tabur 10 uncu Bölükten 
e"'tftı;~ırn askerlik vesi"8mla Adana 

11 h Us ~Üdürlüğünden almış oldu· 

ı ·~~ i~~~u~ cüzdanımı zayi ettim. 
ı'-lfl..~ ısının yenisini çıkaracağım· 

n eskilerinin hükmü olmadığını 
n ederim. 

Hürriyet mahallrsinde Rııa 

• 
Londra : 3 ( a. a. ) - Hava 

neıareti tebli~i: Hollanda ve Al
manya sahillerinde taarruıi mahi
yette keşif uçuşları yaptıkları sı· 
ra<la sahil muhafaza servisine 
mensub tayyarelerimiz. Berkum , 
Hamsteyd ve Harlingendeki Al
man tayyare meydanlarını bom
balamışlardır.Tan arelerimizin hiç 
biri kaybolmamıştır. 

Londra : 3 ( a. a. ) - Cu
martesi günü Kolonya üıerine 
ıngiliz hava kuvvetlerinin yaptığı 

hücum üç saat sürmüştür. Şehrin 
endüstri mıntaknsına büyük mik
yasta yangın ve infilak bomba
ları atılmıştır. lngili1 pilotları şeh
ri terkcderken şehirde bü) ük ) an
gın der) ası müşahede etmişlerdir. 
Yeni gelen raporlar Kolony üıe· 
rine )apılan hücumun çok bü.> ük 
bir muvaff alıyetle başarıldığını 

te) idetmektedir . Bu hareket es
nasında üç tan·aremiı. kaybol-

muştur . 

İlan 
ADANA SITMA ENSTİTÜ

SÜ MODORlOGONDEH : 
17 Mart 941 tarinde baş· 

hyarak köy tatbikatı dahil bir 
buçuk ay devam etmek üzere 
Adana Sıtma Enstitüsünde sıt· 
ma mücadelesi küçük sıhhat 
memurları Lkursu açılacaktır. 
Bu kursa devam edebilmek için 
Orta okul veya eski Rüşdiye 
mezunu olmaları ve askerlik 
fili hizmetini de yapmış bulun· 
malan şarttır. Bu şartları haiz 
olan taliplerin aşağıda göste· 
rilen vesikaları kanuni bir şe-
kilde tanzim ettirip 15 Mart 
1941 gününe kadar enstitü-
müze müracaatları lazımdır. 

1 - Ort mektep veya eski 
Rüşdiye mezunu şahadetname

si sureti. 
2 - Nüfüs hüviyet cüzdanı 

sureti 
3 - Askerlik vesikası soreti 
4 Sıhhat raporu memu· 

rin kanununun 5 inci maddesi
nin D fıkrasında yazılı olduğu 
üzere 

5 - Hüsnühal mazbatası 
6 - Halimedeni bayana· 

ması 

7 - laşesile mükellef ol-
dwğn kimselere ait beyanname. 

8 - 3 adet 4X6 ebadında 
fotoğraf 

8 - Tercümeihal varakası. 
12764 4- 7-11 

BORSA 
Pamuk 

ClNSl 

"'Koza 

- Hububat 
KiLO FIATl 

En az En çok 
K. S. 1 K. S 
12,50 1 n,So -
50,00 ~~ -M8. Parlağı 

"M8.Temizi 
·Kapım ah --- ------ı~-----y-: Pamuğu ı-..,.,,,...=--ll--:;r.;-;~-
Klevland 1 63,00 63,00 

Susam 
-K:-Buğda)-!...' _!..-..----f-----

-Buğdo_iTo. ' 
Yerli ,. ---·· Arpa 

Yulaf-
- 3 / s 1941 

Kambiyo ve Borsa 
lş Bankasından alınmıştır_ 

Urel --ı--Rayişmark __ 

Frank (fransıı) , 
Sterlin (İngiliz) 5 22 

Dolar (Amerika) 129 69 
o~lu 324 do~umlu 

ALl"GlDER 
l - Frank iıvi re 

TORKSôZO 

Bulgarist anda 
son vaziyet 

/ngilir. elcisi kral • 
Bor isle görüf tü 

Bir kısım Bulgar mebusları 
Bulgarlstanm mihvere glrl 

,ını protesto ettiler 

Sof ya: 3 (a. a.) - Reuter 
bildiriyor: lngiliı Elçisi Rendeli 
pazar akşamı Kral Roris ile gö
rüştükten sonra hiç bir be) anna
me neşredilmemiştir. Rendeli ev
vela hükümetine mufassal bir ra
por yazacağını söylemiştir. Kral 
Boris Rendell'den ::.onra Alman 
t:lçisi Baron Von Richtefon'u ka
bul etmiştir. 
Sofya; 3 (a.'"a.) - Reuter bildi
diriyor:· Ôğrenildiğine:göre İngi
liz Elçisi Rendeli ile Kral Boris 
arasında yapılan görüşmelerde, 

bütün vahim hadiseler üı.erinde 

mutabakat hasıl olduğu bildiril
mektedir. Göıüşmenin çok sami
mi olduğu söylenmektedir. İngiliı.
Bulgar iyasi münasebetinin salı. 

dan ewel ke ilmesi gayri müm
kün telakki olunmaktadır. 

Sofya: 3 ( a. n. ) - Başvekil 
bay Filoff, Alman askerlerinin 
Bulgaristana girmelerine dair ya
pılan anlaşmanın imzasından ev
vel beyanatta bulunduktan sonra 
18 muhalif mebus söı. söylemek 
istemişler, fakat buna mani olun
muştur. Anlaşma, hükümet taraf
tarlarının alkışları ve muhalifle
rin protestoları arasında imzalan
mıştır . 

ARNAVUTLUKTA 

YUNAN TOP~USUNUN 
DÜNKÜ f AALİYETlERi 
Atina : 3 ( A. A. ) - Yunan 

tebliği : Mahdut temas hareketle
ri olmuştur. Topçumuı. bazı böl
gelerde düşman topçusunu süku
ta icbar etmiştir. Topçumu;ı:un 
mükemmel ateşi bir düşman mü
himmat deposunun infilnkine se
bep olmuştur. 

Atina : 3 ( A. A .) - Emni
) et ııeıaretinin tebliğine göre, 
düşman tayyareleri Prevele) i 
bombardıman etmişlerdir. Bu hü
cum cı;nasında bir çok İtalyan 
esiri yaralanmıştır. 

Atinn : 3 ( A. A. ) - Son 
günlerde Arnavutluk cephesinin 
şimal bölgesinde bir avcı ta.> ya
resi teşekkülü İngiliı. ta'f ya rele
rinden adetçe çok faik bir ftal) an 
tayyareleri tcşt•kkülünc hücum 
etmiştir. Vukua gelen muharebe 
neticesinde 27 düşman tayyaresi 
düşürülmüş, bundan başka dokuz 
düşman tayyaresi de çok ağır ha
sara uğratılmıştır. 

Alina : 3 ( A. A. ) - Burada 
dün saat 16,30 da bir nlarm işa-
reti verilmiştir. Alarm 16,55 ele 
nihayete ermiştir. 

Atina : 3 ( A. A. ) - ltal} an 
bombardıman layyarelt•ri pazar 
günü Larisayı bombardıman et
miştir. 

/ngiltereye yapılan son nafif 
akın 

Londra : 3 ( a. a. ) - İngiliz 
hava ve ôahill emniyet nezaret· 
!erinin tebliği: Karanlık lıastıktan 
sonra lngilterenin cenubu garbi
sinde şehre kısa bir hücum ya
pılmıştır. Hıısıır anlır . 

Sayın Adana halkına 
4.3.911 salı günü şehirdeki, motörlü nakil vasıtaları hariç, bilümum 

canlı ve cansız nakil vasıtaları yazılacaktır. 
Yazım işleri şehirde iki yerde yapılacaktır. Eski istasyon polis ka

rakolunda çalışacak komisyon Dö11eme, lstiklat, Hanedan, Kocavetlr, 
Kuruköprü, Çınarlı, Reşatbey, Kurtuluş ve Cemal Paşa muhallelerine 
ait nakil vasıtalarının yazımı burada yazılı mahalle sırasile yazacaktır. 

Hukumet konağı yanında çalışacak komisyonda Tepebağ, Kayalı· 
bağ, Karasoku, Ulucami, Türkocağı, Sarıyakup, Alidede, Sucuzade, 
Mestanzade ve Hürriyet mahallelerine ait nakil vasıtalarının ya:ıımı bu· 
rada yazılı mahalle sırasile yazılacaktır. 

Yazım yapılacak-nakil vasıtaları şunlardır : 
A - Atlar (Kısrak, bey2'ir, iA"diç) 
B - Katırlar 
C - Manda ve öküıler 
D - Eşekler 

E - Develer 
F - Taylar 
J - Her nevi araba . 
Her şahıs kendine ait ne cins ve ne mikdır nıkıl vasıtası varsı 

hepsini ayni z
1

amanda yazım yerine getirecektir. Ayrı ayrı zamanlarda 
getirmek memnudur. 

Yaıım sırasında haogi mahalle ya11lıyorsa o mahalleye ait 
nakil vasıtaları yaı.ımı bitmedi.kten sonra, .b.aşka mahallelere ait olan 
nakil vasıtaları {karışıklığı mucıp olmamak ıçın) yazılmıyacaktır. 

Nakil vasıtalctnnı yazdırmıyanlar veya y~ıımdan kaçıranlar hakkın· 
da kanunun cezai hükümleri tatbık edıleccktır. 

Nakil vasıtaları yazımına her a-ün saat (9) da başlanacaktır. 
2-4 

Adet 

65 
25 
10 
45 
35 
25 

500 
500 
545 
500 

2250 

SEYHAN P. T. T. MÜOÜRlOGONO[N 
Cinsi 

Çıralı Çam 

Uzunluğu 

8 Metre 
8 
8 
7 
8 
8 
6 
7 
8 
9 

teslim yeri 

Adana 
Ceyhan 
Erzin istasyonu 
Osmaniye 
Bucak istasyonu 
Yenice 
Pozantı 
Pozantı 
Pozantı 
P'>zantı 

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

2 - Muhammen bedel (12600), muvakkat teminat (945) 
liradır. 

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

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

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

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

1 
1 

Sayfa 3 

SUVARE BU AKŞAM 8.30 

Gibi Üç"':Yıldızın Aşk. Heyecan ve ihtirasla Dolu 

-2-

lili DAMİTA - O[lCAMPO 
nun 

Tangolar • Rumbalar • lspanyol dansları • Meksikanın 
bayramları • Güzel kızlar içinde geçen bir aşk mevzuu 

IGüzel Esirel 
TAMAMEN RENKLi 

• 
Pe6( yak.onda 

HATA 
12754 .......................... 

1 LAN 
SEYHAN MAARİf M000Rl060NOEN 
Cinsi 

Ekistra ekmek 
Sade yağ 

Kilo 

9000 
700 

Muhammen bedeli 

15,50 
150 

Teminatı 

105 
79 

Adana Öğretmen okulunun 1940 • 1941 ders yılından kalan 
üç aylık ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı gösterilen iki ka· 
lem crzakının 1 Mart 941 den itibaren 20 gün müddetle eksilt
meye konulmuştur. 

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

Taliplerin 2490 sayılı kanun mucibince vesaik ve teminat· 
larile birlikte bildirilen günde komişyona müracaatlan illin 
olunur. 12766 4-9-14-19 

DÜZİ~İ KÖY ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLOGONDEN : 
O/o 7 5 teminat 

Cinsi Miktarı Fiatı Muhammen bedeli Tutan 

Grızet 2000 90 1800 Oo 135 00 

1 - Yukarıda yazılı gırzet 20 - 3. 941 Perşembe 
.... 

gunu 
saat 1 O da Bahçe Malmüdürlüğünde açık eksiltmeye kon· 
muştur. 

2 - Şartname Düziçi Köy Enstitüsü Mudürıüğünde g(). 
rülebilir. 

3 - Talip olanlann ihale saatına kadar teminat akçasını 
yatırabilirler. 

4 - Taliplerin ikametgah ve hüviyetlerini gösterir birer 
vesika ile gelmeleri iazmıdır. 

12765 4-8-12- 18 

SEYHAN HUSUSİ MUHASEBE MÜDÜRlO~ONDEN: 
1 - Aşağıda evsafı yazılı gryri menkul açık artırma ile 

satışa çıkarılmıştır. 

2 - Artırma 941 Narlının ( 13 ) üncü perşemb günii sa· 
at onda yapılacaktar. 

3 - Şartnameyi Hususi Muhasebe kalemitıde görebile
cek isteklilerin ihal saatinde vilayet daimi encümeninde bulun
malan ilan olunur. 

Mahalle ve mevkii <!:irısı No. 

Tep bağ·Kayalıbağ Medrese 160 

28 - 4-8-12 

Muhammen B. Pey P. 
Lira Lira 

700 53 

12748 



Sayfa 4 TORKSOZO 

' 'ı+o+~o~+o+++••~o••~+o-+++o-++• 

YILDIZ MÖBLE EVİ VE AT H YE Sİ i Uzun zamandan beri ! 
~ . •· Abidinpaşa cad. Vakıflar aparbmanı altmda + beklenen yeni radyolarımız : 1 

YILDIZ'I Ziyaret ediıliz gelmiştir - ıı 
--~ . 

L!Ifil~~ .fil~~ ı ~ 
MUTEDil fİYATlAR 

Salon takımlan, Gardorop1ar. Yatak takıınlan, Salaınenjerler, 
Koltuk. Sandal ya, Tabure, Büı o takınılan. Maruken takımlar 

· ZEVKiNİZE UYGUN HER 1 ÜRLÜ MODEL 

[~}[~g~~i~~~~ 
Kısa bir zamanda, arzu ettiğiniz ;;eki/de yapılır 

TAŞRADAN SİPARİŞ KABUL EDiliR 
ADRES : Adana l\bidinrnşa CaddL·o;i V.ıkıflar Apaıtmanı 

Altında . "YILDIZ., Mob:e Evı 

, ... 12759 Salıibi: Kadri - Talip 

---------

iŞ BANKASI 
KÜ~ÜK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

K K Ş I 1 > E 1, E. R : 

1 Şulınl. 2 ı\ln) ıoı, 1 Ağ ıs(o.,, 3 lloncıl şı 111 

tnrilılL'ı iııdL' .~ np.lır. 

i941 iKRAMiYELERi 
1 A.ll·t :!OOO Lirıılık - t.000 Lirıı 

8 .. 1001) , . - 3 000 •• 
i 

" 
7fı0 ., - 1.600 ,. . 

4 .. 1100 .. - 2.000 il 

8 .. 2iJO , . - ·2.000 .. 
85 ,, 100 ,, :l.51)0 ,, 
o 

" 
50 

" - 4.000 ,. 
:ıoo iO .. - il.O O ., 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakln yallnıı parn birikliı miş 

• olmaz, aynı ıaıııanda lalir.inizi de denemiş olursunu1 .. 

·--------------...~,,_,,CW>_ 

MÜTEHASSIS 

Dr.Ek alt cı 
H ST 1ARINI HER GÜ ST f A Rif AT 
ECZAH HESİ ÜSTÜ EKİ YD EH t [Sİ. DE 

K BUl [ [R 

Dahiliye Mütehassısı 

HASTAlARINI H[R GÜ~ v1 V[ 'EH HESİHD[ 
KABUl EDER 

• ot o· •••••• o· o· •• •• o· .• •• t •• • ••• O' O' Ot O t • 

i I~~ ·~-~~ !~~EnlMizi-MUmu GoR~~z_J j 
'°' 

i ._.·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -·-----·-·------..-c 
i M lJ H A. R E r-.1 H t L M t R E M i 
> • -... -.-... ...--·-----..-.. ,.._ __ -·-·-...... ....-.. --- '°' 

• Abidin pa a cad. No. 112 Telgraf: Remo - Adana ı 
27 5 - Telefon : 110 -O-

+ 
öö66~ ~ ·~~ ~~· 

F Mil 
Birçok bayanların 

sıhhi. aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
lakasızlık. mlihim ı·a

halsızhk ve hastalık

lara yol açmıştır. L, f(' 
bundan dola)'ı. her sa· 
yın bayaıı. 5dt>t za-

ı 

manlannda bu gibi ha .. tahklardan korunması için yalnız 
(FEMIL l kullanmalıdır. Rahat, sıhhi. pratik. bir kolay
lıktır. (FEMIL) in hususi BAGLARI da vardır. 

ECZ NEl[ROE~ VE TUH~f İV(, ITRİYAT 
Ay AZAlARIHD j ~ ARAYINIZ 

l 
Cenup Mı ıtakası deposu : Bahri Diril Ticarethanesi 

· Y ağcamii civarı No. 71 - --' 

---- DOKTOR ~~~~..._,.,,,_..,~ 

aZhar Cemil Esen 
SİNİR HASTAUKLARI MOTEHASSISI 

Rc~adbey malıallesi Savatlı Bay Halil evi 

12678 22--30 

TİMOFÜJ -------
(ABD[ST BOZAN DEDİGİMİZ) Ş[RİTllR 

TiMOfOJ 

UZUNLUGU 4-10 METREYE.KADAR 
....... ,,.,..,,.ll. '?.LA~(AŞpEST BOZAN) OEHİLEN ŞERİTLERİ 

J-alli:f'°~~ OLDURUP VUCUDTAN Dl$ARI ATAN 

f'7~fga;ı TAM TESİRLİ BİR MÜSTAhl.ARDIR. 
~·1": S. VC! İ. /.il VflluUcl~nm 8/1d N• /u ~ ' 

24 · ~ 9.fO fer/il/, ru8saltn1 8oıztlır 
= REÇE.TG iLE SArll .. lR. -

1 
1 

12756 ff [R f CZAHAN[O[ BUlUNUR 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirni \ e licmi her ııcvi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Zira,ıı Hıınkn•ında kumb ıralı ve ihharsız tasarruf hesapları 
• 7. 50 lirası LulıınanJ,ıra senede 4 d..fa çekıl cek kııı 'ıı 

nşıı~ıdaki ptana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet lOllü l.iıalık ıooo Ura 
4 :;oo 
4 250 

40 
100 
120 
160 

" 
100 

50 
40 
20 

.. 

.. 

2000 .. 
1000 

4000 " SOOJ .. 
4800 " 
3200 " 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene için 
liradan a ağı clüşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 - Eylul. 1 Birinciki11 

Mart ve l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

_...... ................. w ......... , DOKTOR ........ -

Ziya Rif at Tümgören 
~ BİRİNCİ SINlf RÖNTGEN YE ElEKTRİK 

1 Her gün h~~!~!!.~~ ~~i~~n~~~,~~JJesi tz' 

ı 
numaralı muayenehanesinde kabul ile 

21 -30 te,his ve tedavi eder. l 

• •· •• •· •• •• .. •· •• •· ee ee •• •• o· e· ·o •• oo •• • 

, .................................. _~r 

Saatçı Vehbi Çömeler 
Saat Kulesi Karşısında 

ZfNİT, ARlON, N[KER, MACAR, HİSlON 
VE ERKEK SON MOOEl SAATlfRİMİZ YEO[I 

BERABER GElMİ~TiR. HER TÜRlÜ TAMİRAT 
EDiliR... 127 49 J 

A b on e ve İ l a il 
Şartları 

Seneliği 1200 Kr. 
Altı :ıylığı 600 " 
Üç aylığı 300 ,, 

Aylık ta abone cdilır. 

lıanıar için idareye 
müracaat etmelldlr • 

TUH.K.S 
~ c;oauıt. cAzlTI -

Sahip ve Başmııh9' 
FERiD CELAL O 

Umumi Neşriyat ~r 
MACiD ooça. 

Basıldığı yer : TÜRKSÔıO 

] 


