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Adliye Vekaletinin hazırladığı bir proje 
. 

Medeni Kanunumuzda 
bazı tadilit yapılıyor 

Boşanma işleri kolaylaştırılacak 

BiTLER MESAJllA 
0111 BiZi HABERIER 
Nevyork: 6 (a.a.) - Müstakil 

Fransız ajansının Nevyork muha
biri bi diriyor: 

Hitler lnönü'ye gönderditi me
sajda Türkiyenin bitaraflıtmı iste
miştir. Zira Türk ordusunun mü· 
dafaa ve taarruz kuvvetinin ne 
oldutu bellidir. 

Fakat PrensPola karşı va• 
ziyet daha başkadır: 8 ırada mu
tabakat daha çoktur. Yuroslavya 
28 Eylül pakhna firmesi için taz· 
yik ediliyor. 13 Şubatta Berchtes-

radende Yugoslav nazırlan• bu 
teklif örtülü bir tarzda yapalnqtı. 

Fakat Prens Pol Slovakya 
Romanya, Macaristan ve Bulraris · 

tanın zincir arkadatı olmamak için 
bunu kabul etmemiştir. Prens Pol 

B. Fethi oky0r 

Arıkara : 6 (Türksözü muhabi
rinden) - iyi bir kaynaktan ve 
rilen malumata göre, Adliye Ve
kaleti Medeni kanununun boşatnma 
davalarına ait hükümleri üurinde 
tadılat yapan bir kanun layihası 
hazırlamak üzere telkiklere baş-
lamıştır. Medeni kanunun bilhassa 
boşanmaya müteallik altı maddesi 

üzerinde tadilat yapılacağı haber 
verilmektedir. Bu meyanda hükim· 
ltrın vijCtani kanaatlerine daha 
geniş salahiyetler verilecektir. 

B. Popoft'un latlfa 
Heberl tekzip edlllyor 

Sof ya : 6 (a. a.) - Bulrar 
telgTaf ajansı, Hariciye Nazırı Po
poff'un istifa ettifine dair çıkan 

haberleri tekzip etmektedir. 

Ankara esham ve tahvilat 
borsası lstanbula naklediliyor 

!
------~( 

BULGARIST ANA l 

l~!~~~I ( :~~OK~ti-
sadi Harp Nezaretinin resmi 
tebliline göre: 

5 Marttan itibaren Bulga
ristan, düşman işgali altında 
bir memleket sayılmaktadır. 
bundan sonra, bulgar mahreç
li olan fJe bulgaristana ait o· 
lan bütün mallar müsadere e
dilecektir. 

Göring ve 
Antonesku 
konuşması 

VIYANADA BULU,MA 

Viyana : 6 (a. a.) -r D. N. B. 

toprak bütünlütü bozulursa ne ri· 
bi feliketin relecetini pek iyi bil-
kt~. 

Şimalde Almanya oldutu fibi 
aWterl şerefini kurtarmak isteyen 
ltatya da Dalmaçyada asker bu-

Bildiriyor: Rumen qevlet reisi Ge
neral Anlone11ku ile Mareşal Gö
ring arasında mühim iktisadi me· 
selelcr hakkında konuşmalar ol-

/•tan6ul: 6 ( Tiırkıö~ü muhabirinden - A~laS,.J~fM"'~~JJD~u~~tu~r.W~:l!li~'.kOrilea lıliit 
oe ta1Hiı1M 6ôrwua111 • ifM ,,...,,.,. ..,rlall 

lundurmaktadır. Ve Mussolini Hır
vat Li<kri pavliçin riyuetinde bir 
hükumet huırlamıfbr. 

Bulgaristan da 
son vaziyet 
Tllh•ld edllen Alman aa
k•rl•rl .... flrkQI lluldu 
_ llulgar komUnletterl 

Sowyet 11eıannam•lnl 

halka tevzi etti - Bir 
ook tevkif at • 

B~lgrad : 6 ( a. a. )- Atman 
latalara tren, otobüs ve tayyarc
~rle dalga halinde Bulgaristana 

"rerck Yunan hududuna ilerile
lhektedirler. En az bet fırka tim• 
di Bulgaristana girmiş bulunuyor· 
( Yunkers 52 ) tayyareleri müte
llıadiyen cenuba dotru malzeme 

ıınıakta ( Mcsserchimit 110 ) 
r de cen~bt Bulgaristandaki ye

i iılere yerleşmektedirler . Bul
ar ıiyaaetini takbih eden Sov
et beyanab Sofyada neıredil
cnıiftir . Fakat Balgar Komü-

iatleri bu beyanabn metnini ih
a eden k'tıtların metnini sür· 

le tevzi etmektedirler. 
liadiıeler ıuhuruna mani ol

alc ib:ere hafta tatilinde bir çok 
oınGnistler hapse atılmıştır · 

Ya hapiahaneleri hıncahmç do· 
dur. Memlekette hasıl olan yeiı 
rilterenin tnünaaebetlerini katet
csiyle daha ziyade artmıftır · 

lnWiliz lıaoa Faaliyetleri 

l<İhirc : 6 ( a. a. ) - Orta
. "k lnailiz hava kuvvetleri ka· 
'lAhından : Bombardıman tay· 
el!erimiı Avlonya açıklarında 
~an bari:. gemilerine hQcum 

ll'ılflcrdir . Hava kuvvetlerimiz 1
Yan Ş&rkt Afrikuında bütün 

mııtır. Umumiyet itibariyle 6ortelı•ı p/trlmia NU.n• na· 
li Jüıiiıaalmelıtenir. 

Diin ıelarimi• pla e•Aem ve t~laoildt 6or.aa lıorn~~i 
ilentenlı•l kıymetleri miıılüri , na/ılı c:Mf6nalen 6or•a lfln 
m6na•i6 ı,;, 6ina aramllfw hılamııtır. 

Ovada ekim 
Pamuklarımızı ekiyoruz 

EDENiN 
YUNAN 
MiLLETiNE 
HITABI 
Atinada Bir Re•mi 

Teblil Ne,,-.OilJi 

BAiLILIK T!YID EDiLDi 

Atina : ( A. A.) - lngiltere 
Hariciye Nazırı Eden ve Genel 
Kurmay Başkanı General Dil ile 
Yunan hükftmeti arı.ısında cere-

an eden konuımalar neticesinde 
y . d ·ı· nctredilen resmi teblit~e. em •-
yor ki : < J.nıittere Harıcıye Na-

Eden ve imparatorluk Genel 
~ D't Kurmay Bqkanı Sör Con ı r~s: 

l iyarette bulunmak iiıere ılı;ı m ı . y 
M tta Atinaya gelmiılerdır. u-

aı k" K "d' kralı Jorj ve Bqve il ora ıs 
nan ·ı · l di tarafından kabul cdı mlf er r. 
Eden Yunan ordusunun kahra: 

mukavemeti ve zaferlerı manca . . 
hakkında hayranlığmı ıf ade etmıı · 

t . Yunan Batyekili Koridiı de 
ır. b" ti 
Yunanistanın hiç ar sure e se-
bebi et vermeksizin ltalya - tara
fınd:n maruz kalthğı tecavuz ~e
ticesinde bu devlete k~fı g~-

dü1r. mücadelede lngaıterenm ter •• ı · 
Yunaniıtana yapbtı kıym:,~~_!·t~-

Bu yıl ekme faaliyetine geçmiı 
bulunuyoruz. Hemen bir haf tadan
bcri bölgemizin bazı semtlerinde 
ve bilhassa Taraflannda pamuk 
ekme işi baılamışhr. 

Nihayet bir hafta sonra Çu
kurovkmn her tarafında pamuk 
zeriyatma başlanacatı görülmekte 
olan hazarlıkltrdan anlatalmakladır. 

Kız.ılay yeni idare heyeti 
Adana Kızılay idare Heyeti 

fU suretle it bölümünü yapmıştıF. 
1. Reis Ahmed Remzi Yüre

ğir, 2. Reis Ziya Abdi Rona, U
mumi kAtip Bayan Abide Onar, 
Muhasebe muralubı Hlaeyin Vu
ral, Vezne murakıbı Mehmcd Soy
türk, baprılar dileriz. 

SPOR 
• 

BOYOK BiR ULUDAa 
GEZ/Si 

• 
Spor •litmenlerlnin oe •por· 
cnların yapacafı Bur•a nya· 

laoti talal4tı i~•iJeclir. 

====•==== 
BULGAR BAŞVEKiL/ 

ALMAN ZAFERiNDEN 
EMiNMiŞ 

• 
INGILTERENIN 
SOFY A ELÇiSi 

/STANBULA GELiYOR 

• 
YUGOSLAVY'YA 

TAZYiK BEKLENiYOR 

• 
VEYGANT VIŞIDE 

======== • ~== 
Adana Atletlerl BngUn 

Hetaıagldlyor 

Allı bölre arasında Hatayda 
büyük bir kır koşusu yapılacağım 
daha evvelce yazmı,tılç. Bu koşu
ya iştirak edecek olan Adana at
letleri bugün Hataya hareket ede
ceklerdir. 

Edinditimiz malumata göre 
fidecek atlet kifilesi 5 koşucu ve 
1 idareciden mürekkeptir. Gençle
rimize muvaffakıyetler dileıiz. 

---------------------------------

BEŞ LİRAYA 

İSKARPİNLER 
İstanbul: 6 (Türksöaü mGhabi· 

rinden) - Fiyat mürakabe ko
misyonu dünkü içtimamda ayak
kabı meselesi ile et işini tetkHc 
etmiştir, 

İçtima esnasında komisyon 
müracaat eden bir firma sahibi, 
bir çift kundura getirerelı; bunla• 
rı 460 kuruşa mal ettiğini söyle· 
miştir. 

Komisyon mezkur firma sahi
binden ne kadar kir ile satışta 
bulunacağını sormuş. yüzcie on 
cevabını vermiştir. 

Teklif kabul edilditi takdirde 
halk 5 liraya kadar ayakkabı sa· 
tın almak imkanını bulacaktır. 
Mamaafih, komisyon kunduracı

(Devamı ikinci sahifede) 

1 B. Millet Meclisine 
verilen bütçeler 

Ankara : 6 (Türk sözü muha
birinden - Hudut, sahiller, beden 
terbiyesi, Orman, P. T. T. Devlet 
Hava yolları, Denizyolları, ve li· 
manian, inhisarlar ve Vakıflar 
Umum Müdürlükleri bütçeleride 
büyük Millet Meclisine verilmiş, 
encümence havale olunmuştur. 

Meclisin önümi!zdeki içtimaına ait 
ruznamede bir kaç hesabı kati ra,..,. .,... 
O.. M«ü• IJOIJO ~.,,.ı 

,,.,,,,. .-idi 
Merain : 6 ( Tiirksözii muha

birinden )- Bugiln Mersine 5000 
çuval kahve rclmiftir . Kahveler 
yarın piyasaya çıkarılacaktır . 

~~ 

Al manyaya 
dünkihücum 

Berlln : e ( a. a. ) -
Avcıların hlmey•lnde 
gelen lnglllz llomllardı
man tayyareleri •lçak 
bulutl•ra glzlenerek ye
niden Bulogne f•hrlnl 
llomllardım•n etmlfler
dlr • Evlere bombalar 
dU,mUf ve •lvll halk 
için ehemmlyetll olan 
bir lafe merkal ha•ara 
ujramlftlr • "iman dafl 
b•taryelart tarrruzun da 
ha teelrll olmasına m•nl 
olmuf ve dUfman grup-

l 
larını dajıtmıftır. Bir in 

~ 

Britanya - Ba'6arütan 

lnailtere Bulpristanla politik 
münasç.bctini keamit bulunııyqı 
1aıiUz e1çiai. noı... tevdi eds
kea Bala-ar Bapekili AlmM ufa· 

rinden emin oldutu .CSılerini -41· 
lemiftir. lnriliz ~ aGne 
kadar lstanbula retecektir. 

&len'in ai,ardi 

Edenin Yunaniatana yıphfl 
son ziyaret hakkında burGn bir 

resmi teblit neıredilmiı bulunuyor. 
Bu teblifden anlaııldıtına röre. 
vaziyetin her veçhesinde lnrittcrc 
Yunanistanla mutabıkbr. 

Almma SnJıOatı 

Almu .._lerinin Yunan ba
dudl811N ycrlqmcktc oldutu ha· 
bcrleri reli yor. Burulan IODr• Al· 
manyanın Yuroslavyaya tazyik e-
decefl sanıhyor. Yuroslavyada:.. 
bazı Alman taraftarları varsa 4-, 
Yuroslavya topraklarının parça• 

lanmmna a&li taraftar delildir. 
Ve Belıradda mukavemet azmi, 

gittikçe kuvvetlenmektedir. Prens 
Pot, Alman hududu civanndald 
köşkünden Betrrada dönmiiftür. 

Selahiyettar mah6llere '6re; 
Almanya ancak Yuroslav itiai 

,.halletikten ıonra, Yunanistan İfl
~ne baş vuracaktır. Ve Abunllr. 
Yuros&avya ile anlattıktan SCMll'at 
Yunan itinin kolayca balledileoe
tini zannetmektedirler. 

Veygant'ın seyyahab teırinev

velden berı ilk defa Vişiye gel• 
miş bulunuyor. Bu ıeyyehatın 

Kazablankadaki mütareke ko
misyonu meselesiyle alikadar ol· 
dutu söyleniyor, Çünkü son ıa
manlarda bir Alman komisyonu 
buraya gelmiş ve bu komisyon 
kadrosu genişlemiftir. 

u-ıı Şarlı 11uiyeti 

Siyam hindiçini ihtilifı h~nft& 
tamamiyle halledilmif deA'ildir. ja. 

~erde ilerleyen ldtaatımıza 
erct etmitlerdlr, iki tayya· 

y nan hulWllle •· d dan dolayı u . 
~m . lletinin derın tükranlı· 

nın ve mı --'-1•) 
Koyokc:ılonmızclon bir grup ulıedotcla ponya Siyamı peşine takmak ve 

Amerikaya kartı ileride kullan. 
...... d&uaemiftiı:. Gerili lçlnci •.r- mU iatemektedir, .. 



SPOR : 

BİR ADANA 

GÜCÜ KURMAK 

MESElESİ 
Garip bir tesadüf neticesi bu 

sene lig maçları geçt!n paıaı gü
nü Adana :.tadyomuncia ligin li
deri Milli Mensucat takımımıı.la, 

lig onuncusu Toros kulübümüzün 
) aptıkları maçla sona erdi. 

Onbir sene evvel kim bilir, ne 
ateşli emellerle kurulmuş olan bir 
kulühle, henüı. iki sene evvel te
şeU:ül eden hir kulülı arasında 

bu ııislıd kabul etmeı: fark cid
ılt·n ü1.eı inci~ durmaı.ıa ve fikir 
\Ormağa değer bir hadisedir. 

Beden Terbiyesi Kanununun 
Vekiller Heyetince ihdası henüz 
tasavvur edildiğ i sıralarda, şehri

mhde kurulan Milli Mensucat, 
Malat) a Mensucat ve Demitspor 
gençlik kulübleri kısa bir müddet 
içinde macidi ve manevi geniş 

imkanlara istinad edP.rek derhal 
sivriliverdiler ve ma1isinde övün
me~c:. deger büyük muvaffol.. ı) et
ler yazılı üç kıdemli kulühümü1-
<len Se}haıı Spor ile Torosu ligin 
en niha}elinde bıraktılar. 

Bu çetin mücadele sonunda, 
Seyhan bölgesinde sporun beşiğ i 

olan Adana ldmaıı Yurdu şayanı 
takdir bir gayret neticesi ligle 
üçüııcülüRÜ elde etmeR-e muvaffak 
oldu. Fat, hu emektar kulübümü· 
ı.ün önümüzdeki şildlerde ayni 
mukavemeti gösteremiyece~i ve 
neticede alacağı derecenin diğ'er 
iki J..ulübten farklı olnııyacagı şim

diden iddia ec\ilebilir. 

Açık söylemek lıhım gelirse 
bir kulübü yaşatmak ve onu mu
vaffakıyetlen muvaffalıyete sevk 
etıııt:k için istinaıl t'dilecek en 
hü) ük kudret paradır. Halbuki üç 
şdıir lulübümüı. bugün hu kud-
ı ettcıı tuıııuıııen ma,lıı um vt· bu 
seneki liglt-rde, iyi veya ft'ııa, el
de ettikleri neticeyi ve hatta sa
ha} a güç halle çıkt~ı mn~a muvaffak 
oldukları tulımı idurecileıiııin yo
rulmak ve usanmak hilmiycn gay
rdleriııe ve geııçleı inin asil ve 
temiı: duygularına meclyuııclur. 

Halbuki müessese kulühleri
miıin hiç birisi bu ınüşl..ülata ma
ı uı kalmış değildir. Teşkilatlarına 
bağlı ve kurdukları kulühe men
suh } Üt.leı ve binlerce a:talarının 

U} lık aidatını muntaı aman topla
yabilen ve üstelik bütçelerinde 

spor tahsisatları olan bu kulüb
lerin kı:.a bir zaman içindeki üs
tünlü~ü işte bu geniş imkanların 
mahsulüdür . 

Halbuki müessese kulübleriniıı 
maddi cihetten bu ağır basışla
rına mukabele et mel ve kaı şıla-

rına her 1.aman için, her bakım
dan kendi kuvvetleriyle mütena-

sib ve hatta daha üstün lakıın
lnı la ~·ıkın ak :taııııedild i~i kadar 

güç de~ildir . Buna muvaffak ol
mak istiyor~ak, bu üç şehir ku
lühümüı.ü!birleştirmi!k ve ortaya 
giiçlü, kuvvetli ve mütesanid bir 
( Aılaıııı Gücü:) nü _ derhal kur
mıu1111. la11ındır ._ 

( Adana Gücü ) nü lurmağa 
muvaffak oldu*uınuı. teıkdirde bu 

üç kulübün geliri şimdiki gibi ay
rı uyrı üç kola n_rfedilmekteıı 

kurtulacak ve üç kulüb gençle
riııin bir araya toplanması ile 

meydana kolu zor bükülür bir 

vaı lıl gelecektir . Esasen bunu 

> apmadığımıı. takdirde , günden 

iÜne inkişaf eden müessese ve 
mekteb teşekküllerinin acı kuv-

vetleri ve üstün fail..iyeri altında 
bu üç şehir kulübümÜl.Ün kendi
liğinden söneceğine ve bir gün 

Adanada yalnız. müessese ve 
mekteb teşekküllerinin f aaliye
tinden başka bir şey göremiyece
~imiı.e emin olmalıyıı.. 

Sporda muvaffakıyetin sır ve 
lıilmt-tini birııı. da vahclette aru
muk kabeder • 

Haaan SUih 

7 mart 

Çocuk Terbiyesi 
i . HAB. 

Rütün insanların hayatta içti
mai bir disiplin altında bulunma
larını icap ettiren maşeri hayatın 
bütün hususiyetlerine uymak mec
buri) eti karşısında kendi ııevik
rinden . olan Vt' hayatın yeni } ol
cusu elemek olan ilk dogan ço
cuğun da yine hayat yolunda ba
zı prensipl<>n· U} ması laı.ımdır. 

Çocuğun bu mecburi uyuşları b!i
yüklerden daha ıiyadedir. Zira 
çocuk her şeden habersiı. , bilgi
siz bulunduğundan her Ş ~.) i yaşı
na göre ve evvel emirde sıhhi ve 
terbiyevi hareketleri daha çok 
öğrenmeğe muhtaçtır. Öğrenmesi 
için ö~ retilmt'sİ şarttır. 

Eski tarihlerde in:-.anların ço
cuk terb;yesi hususunda sarf ettik· 
leri çalışmalnı ı; bu meseleyi lii
yikiyle tenvir edememiştir. Bu
cun üzerine yazılmış yüı.lercc eser 
ve literatürler varciır; birbirine 
yal.:111 ve uzaklık gösteren birçok 
mütalealar arasında çocuğu ter
biye ederek tabii bir surette ya
şamak tanını göstermek için Al
fred Adler terbiye hakkında şi>y
le söylemektedir: Bilerek terbi} e 
malüm ve) a meçhul he) ccaıılar 
te~iri) le çocugun muvazenc:-.iı.lik

ten kurtulması hususunda çocuğa 
yardım ederek hayal için melıa

ret, bilgi, anlayış kabiliyetiııcleıı 
ve diğer insanlara karşı hassasi-

yet elde etmesinden başka bir 
şey değildir rkınekteclir . Bu söy
leyişlerile terbiyeciyi kafi dere
cede trnvir edecek mahiydte de
ğildir. 

Bu hususta bü} ük insaıılaı ııı 
w ı;ocuklanıı dahi ydi.5tirici iı.
saıılurın p;,il..olojik kabili\dinin 
ehemmi} eti vardır ki anl'ak bu 
sa} ede terbiye hususundaki gay
ret sosyal ölçülere uyarak işi tan
zim t-lnıeşi la:tımdır. Zi ra ~·ocuk 

ilk clo~uşunclaıı itıbarcıı, leııdiııc 

verilecek krhiy e prensipkı ini ka
bule pek müsaittir. Mesela daııl
maııııı, azJrlanıaııııı ııe olclug uııu 

anlı,} acııktır; bundan dolrt.) ıdıı ki 
ilk .\aştan iti haren çocuklaı ı di
siplinli bir krbiyeye alıştırarak 

şimaılmamak laLımdır. Bunun için 
de muayyen bir u ul dahilinde 
çocuklar akıl ve mantık ile idare 
edlimdiclir. Çok ağlatmak , çok 
paylamak ve çok <lövmek çocugu 
şimartır ve hu tan·. asla bir ter
biye usulü değildir. Bilakis ter
biy.!si1lik hasıl eder. 

Tt>rbiye alimlerinden Frenadl 
da psikolojik haclisclercle iki ter
biye prensibi göstermektedir ~ 

Biri çocuğu memnun edici ve mi
k.afatl:ındırıcı prensiptir, cligeri de 
bu memnuniyet prensipleri dahi
linde realitelere alıştırma prtnsi
bidir. 

Yani çocuk, yeni cloğdugandan 
itibaren hoşlandığı şe}~ yapar, 
hoşlaıımadığını:yapmaı.; mesela : 
Çocuk parmagını bir zevk ve iş

tiha ile emer ve bundan menet
mege çalışırsak bağırır tekrar paı-· 

magını verir sek veya sallarsak ve 
} a her hangi bir hoşland ığı şeyi J 
yaparsak susar . Mesela yine } ui 
doğan çocuklar yatağına bilm.ıttlenJ 
i~erler ve def'i tabii ·ini yaparlar; 
bu çot.'uğu memnun eder bir: lıal
dir. Bidayette bu iptidai hal hoş 

~ EKHEMAÜmAcı 
ve zaruri görülür . Lakin bunun 
da devam ettiği bir :taman ve 
hir hak vardır; uzun ı.aman fle
vam edemez. O zaman hayali re
alitelere uyması ve uy<lurulnıası 

lazımdır. Nitekim ele öyle olur . 
Sonra çocuk agladığı :1aman kt'n
disinin } a aç , ya rahatsıı. ve.} a 
soguk ve.} a şıcak ise müteessir 
oldugu ve yahut kundagıııdan , 
yerinden memnun olmadıgı an
lanı • Bu rahatsızlıklarını tashih 
ve tatmin edince çocuk susar , 
memnun olur sakinleşir . Halbuki 
büyük insanlar öyle mi ? Bunlar 
muhtelif mecburiyetler dola) ısiyle 
açlığa, souğa ve sıcağa v~ bir 
çok ıahmellt:re sabır ve tahal'!ı
mül ederler. 

Mesela çok sigara i~·en bir 
insan her hangi içtimai bir yerde 
kendini sigara içmekten ıor zap
tcder ve siııirlt•ııir. Lalin şirlcletli 

bir otorite tararından meııedili

yorsa () anam sigaradan mecburi 
vazgeçer . Yani bü}ük insanlar 
acı hadiselere, realitelere uymağa 
mecbur olur. Ve realite prensip
lninc göre hareket eder. Alkol 
de böyledir. Bu da acı hadiseleri, 
n.·aliteleri unutturdugu ve verdiği 
memnuniyet hisleriyle insanları bir 
müddet şuurunun tesirinden ruha 
scrbe;.t bıraktığ ı için kullanır . 
Yani insanlar bu ve bu gibi mi
sallerle görüHiyor ki , kendi kma
) fillerine göre ve kendini memnun 
edeıı hisleri fcıtmin eıkcek Şt'kilde 
yaşamağa muvaffak olur • 

Aıılnşılıyor ki, nasıl büj ük in
sanla- realitelerin mecburiyelleı ine 
ve o ·yal vakıalara b<>) un c~i

yorsa Vl' bu hir tekfımül hali ist', 
süt çoru~u ela hüj ük insanlar ile 
bt'rahcr yaşamaktan do!{aıı haki · 
katlcı t' memnuniyet pren;.ipleri 
dahilinde uyıııaga dogı u ) üı ü
mekteılir . Ve huna uyına~a da 
mecburdur ; uyulmaısa <:t·ıııiyct 

harici kalır. 

Bu prensip d;ıhilinde bazı in
sanlar da vardır ki bilerek bu iç
timai n·alitelere uymaz bu bir 
nevi tiptir ki bunlar dahi ve ya 
ilıtil5.ll'ıdırlar . Bunlar içtimai ka
idelt'ri kendine uydurmağa çalış

ma"- } ani realiteler in üstüne çık
maga çalışıyor. 

- ARKASI VAR -

A skerlerimize kı~lık hediy e 

Bahçe kazasına yirmi biı kö
yümüıün hamiyetli ve hayırsever 
köylüleri ordumuzun kışlık giye
ceklNine hnrcamak üzere bahçe 
kazası kı:tılay şubesine 1120 lira 
10 kuruş teberrü etmişlcr<lir. Köy
lülerimiıin hu necib harekellerini 
lıaynııılıkla karşılarıı .. 

Halkevl gençlerlnln verdiği 
b i r mUsamere 

l lalkevi temsil şubesi ger.çleri 
tarafından büyük bir muvaffaki· 
yelle dün Akşam Asri sinemada 
oynayan Zehirli Kucak piyesinin 
bu akşamda iekrarlanacağı haber 
alınmlştır. 

Vatandaşa 
tavsiyeler 

Yurödaş : 
Türkiye, bu harp içind<', en 

az harp sıkıntısı çeken .memleket
tir. Bunun kıymetini bil. 

Sıkıntıya dü~memek istiyor
san, bir hatp dünyası içinde yaşa
dığımızı, daima düşün: 

Tasarruflu yaşa. Nerelerde,,,_ 
nasıl ve ne kadar ta~aıruf edebi
leceğini daima hesapla. 

Mese a: 
-· - Önüne yiyebileceğinden faz. 

la ekmt k alma. Kuruyan ve atılan 
bir lokma ekmeğin bile, bugün 
her 1aınandan daha büyük bir ha
ram olduğuna inan. 

- Lokantalaı da önüne yiye· 
bileceğinden f a7.la ekmek korlarsa 
- ki daima korlar- heman garso
nu çağır, daha küçük bir porsiyon 
iste. 

- Çayına üç şeker yerine 
iki şeker at. 

- Fa:tla yağ'ı yemeklerden 
sakın. 

Mide, karaciğer, bağırsak, şiş
man'ık hastcıhkları hep, bu fa7.la 
yağlı yemeklerimiıden ileri geli· 
yor. inanmazsan doktora da bir 
sor. 

Boş yere ve lü7.umundan 
fazla elektrik yakma. 

- Papuçun delinirse, pe ıçe
let; sıkılma. 

- Elbic;en lekelenirst', temiz· 
let; utanma. 

Yurddaş : 
Hunlar ve hunlar gibi tasar

ruf imkanlarını her gün, düşüne
rek ve tatbik ederek yaşarsan, ııe
ticed~ milyonluk kıymetler ziyan 
olmaktan kurtulur. Hiç sıkıntıya 
düşmeyiz. 

Bir dilim ekmekten ne çıkar, 

bir şekerin" bir kaşık yağın sözü
mü olur, diye hovardalık etme : 

"Damlaya, damlaya göl olıır . ., 
Unu tma!. - Ulusal Ekonomi Vt! 

Arltııma Kurumu 

RAM4ZAN OÖLU 

KÜTÜPHANESi 

Ramazan oğlu Kütüphanesinin 
Vilayet Meclisi Umumi karariyk 
tahsis edilen hususi muhasebe bi
nası altına taşıııacagını evvelce 
bildirmiştik. Ôgretmenlerimi1e gö
re bu işe memu:- edilen zat dün 
şehrimiı.e gelmiş ve işe başlamış
tır. Kütüphanenin çok kısa bir 
ı.amanda _herkese açılacag-ı ümid 
edilmekteciir. 

M ik i adında kücük bir • 
eli bıcaklı • 

Süleyman oğlu 14 yaşında 
Ahmed Miki ve Ali oğlu Mustafa 
adlarında iki çoçuk arasında bir 
tulumba kolu mes'elesinden çıkan 

kavga sonunda Ahmed Miki ha
mil bulund.uğu biçağı çekerek 
Mustafayı vurmuştur. Biçağı ıle 

birlikte yakalanan küçük haydud 
adliyeye verilmiş, yaralı Mustafa 
tedavi altına alınnııştır. 

Yakalanan esrarcı 

Mt:hmed oğlu Abtulkadir İs · 

minde bir esrarkeş 40 santigram 
esrarla yakalanmak adliyeye sevk 
ediimişllr. 

Batan ada - Gizli bir hırsız çetesi 
Peru ve Bolliya alimlerinden bir grup, bulun

bukları muhitte arıın jeoloji terkibini telkik etnwl.: 
için Titikaııa gölü suhitlerinde tetkiklerde bulun
muştur. Gölde birkaç yüı. sene evvel, ihtimal :tt'l-

ıeleden batmış bir adadan eserll'r bulmuşlardır. 
Birkaç metre su altında bulunan adada t•v enkazı 

keşfeuilmiştir. Bu eııkazda, ev eşyası ve siis için 

kullanılan ci;.iınlcr ve eski silah da bulunmuştur. 

* * "' , 

Budupeştedc ~aı ip bir lıır~11 çt•tesi ) akalım-

mıştır. Bu çetenin reisi bir mektep müdürü i<li. 
Çele efraclıııdan biri müdürün k111, diğen gene bu 
mektep muallimlerinden müdürün damadı, bir baş
kası da musiki hocası idi. Müdürün ve musiki ho
casıııın karılan gfücü vaıifelerini görüyorlardı. 

Bu garip çete birçok hırsı7.lıklar yapmış. niha
yet keşfedilerek efradı yakalanm ış tır. Cereyan 
eden muhnkeme netict·sin<le mektep müdürü 3 
sene, damadı 7, kı1.1 6 a> hapse, diger suçlular 
muhtelif cezalara mahkum edilm işlerdir. Yulnız 

nıu:.iki hoctı~ıııın kamı be met etmiştir, 

rı 

BiR HAFTALIK 
iHRACAT YEKUN~:; 

bı -------·-------
YA LINIZ /STANBULDA N 3,5 MiLYON 

1 

r-MER~KE .. c-AZ-·i 
t BENZİN GElOİ t 

! Mersin : 6 ( Türksö- : 
zil Muhabirinden) - DUn * 

* şehrimize Sevim şllebl * 
• ile mühim miktarda gaz * 
i ve benzin gelmlştlr. i 
··---·~---··---·· 
GENÇLERiN BÜYÜK Bi R 

ULUDAG GEZ/Si 

Ankara : 6 ( Türksözü muha· 
birinden )- Haber alclı~ıma göre 
bu a} ın ortasına dogıu vila} ell~r 
spor eğitmenleri ve bir çok spor
cuların iştirakiyle bii} ük bir kafile 
Uludaga giderek mevsımın son 
kayak eğlencelerini yapacaklar
dır . 

Talebe himaye heyetine çay 

Şehrimiz ilk okullar talebe hi· 
maye birtiginin ggsterdiği büyük 
raaliyetlere bir karşı lık olmak üze
re ilk okullar başöğretmenleri ta
rarından himaye hey'eti idare hey'
eti azalarına bu akşam Milli men
sucat okulunda 60 kişilik bir çay 
verileceği haber alınmıştır. Bu çaylı 
toplantıda ilk okullaı ın vaziyetleri 
ve fakir talebeye yardım şekilleri 

üzeı inde de konuşulacaktır. 

Altın fiyatı 

lstanbul : 6 ( Tür ksfü Ü mu
habirinden ) - Altın fiyatluı ında 

dün hissedilir derec~de yübeklik 
olmuştur. 

Cumartesi günü 23 lira 50 
kuruş üzerinden muamele göı t•n 
bir altının dünkü fiyatı 23,85 lira 
idi. 

Eğitmenli bir 

Bölge ihdası 

Karaisalının Dural istikametin
de yeni bir E.gitmenli bölge ih
das edileceı.ti memnuniyetle ha
ber alınmıştır. Şehrimiz Maarif 
müfettişlerinden Bay Zeki Dör
tok bu iş için Karaisnlıya gide
rek tetkiklere başlamıştır. 

GÜMRÜKlERDEKi 

KOHVE STOKU 
lstanbul : 6 (Türksözü muha

birinden) - Pek yakında memle
ketimize ıO bin çuval kahve ge
lecektir. Bu malların 18 Şubatta 
Port - Saitten yola çıkarıldığı 

haber verilmektedir. 
Diğer taraftan, halen gümrük

lerde bekliyen 2270 çuvaldan 1600 
çuval lık bir pani İngiliz karporas· 
yonuna aittir. Korporasyona ile 
tacirler, yaptıkları temaslar netice
sinde bu malların ithali esas itiba
riyle kararlaştırılmıştır. 

Şimdiki fiyatlardan nisbeten 
daha ucuza mal olacağı söylenen 
bu mallar Kenya ınahsülüdür. 
Gümrüklerdeki bu 160C çuvalın 
Kenya partisi kahvesinden 1200 
çuvalın lstanbulda, 400 çuvalın 
lzmir ve hinterlandına verilmesi 
düşünülmektedir. 

Bingöl Halkevinde 
bir konferans 

Bingöl (Hususi) - Vilayetimiz 
halkevinin k ış lık seri konferansı 

gayeye uygun bir şekilde tabak· 
kuk ettirilmektedir. Her cumartesi 
günü başta Vali Sadullah Koloğlu 
olmak üzere hükamet erkanı ile 
memur ve halkımızın iştirakiyle 

Halkevi salonunu hınca hınç dol· 
durmaktadı r. Bu haftaki konrerans 
nuf us Müdürü tara rından verildi. 

lstanbul: 6 (TürksözÜ 111 

rinden) - Dünkü ihracaıı0 

nu 250 bin liraydı. Harta bB 
ınasına rağmen ihracatın bl 

· el 1-ünu bulması, memnurıı)' 

şılanmaktadır. 

lhracatımızın gittikçe 11 

en güzel delil, son iki aY 
Tıcaret odasına yeniden P 
manın yazılmasıdır. Geçell 
hafta zarfında yalnız !starı 
yapılan ihracatın tutarı 3,, 
lira kaddrdır. Bu ise, şin2d~l 
dar lstanbul da dahil, Ttıf 
hirleı i içinde haftalık ihı"ll 
korudur. 

Ünive1 site gii~ii ~ 
lstanbul iiniversitesioın 

şunun bu yıi yedinci yıhdı' 
töı tük her yıl üniversite ~ ti 
bir açılma töremi tertip etı11 ol 

Fakat bu yeni ders v 
başlaması merasimi old~ 1'. 

ayrıca bir üniversite giioıl 
ması için de tetkiklere baş D 
tır. Üniversite günü yapı ı11 ) 

bul edildiği takdirde sene b 
de üir gün seçilecek \C: ııı 
merasim yapılacaktır. BıJ 
günü önümüzdeki ınaı l :ı) A 
isnde olaca~ 

BEŞ LiRA YA /5/(A~ o 
( Birinci sayfadan art• 

lar cemiyetinin verece~' d 
ve fi} alları beklem~k~11 Sı 
nümuııeler de geldıkt 
hali.: aynU:aplarıııııı J.;ııt: 
tesbit edilecektir. ~ , 

Bundan başka komu 
racaat eden bazı kasııP1~ 
ele oıı kar me desiııi t.;t\ 
larında hallelmt:lerini tıı ol 

miştir. ~ ~I 

l·;_kl•~ : 
1.J.1941 cuMA 

8.00 Program 
ayarı 

8.03 Ajans haberleri 
8.18 Muzik : Harif pıırÇ 
8.45/ 
Y.00 Ev kadını - yeııı 

1 '.l.30 Program, ve (lleıtı 
ayarı 

12.33 Müzik : beraber 
şarkılar . 

12.50 Ajans haberlert 01 
13.05 Müzik : karışık ş 
13.20/ 
14.00 Müzik : Karışık 

18.00 

18,03 

18,30 

19,30 

19,45 

20,15 
20,45 
21,30 
21,45 

(Pi.) e 
Program, ve (llerıı 

ayarı -.;ı~ 
Müzik radyo~ 'ıı 
eti (lbrahıın od 
böcekleri) 
Müzik : Rad>'0 

faslı 
Memleket saat 
ajans haberleri· , 
Muzik : Solo ec; 

rışık prograrıı ) 
Radyo gazete.Si· 
Temsil J 

. il" 
Konuşma (lktıS 
Müzik : Radyo 

kestrası '' 
22,30 Memleket saat 

haberleri 
22.45 Müzik : Radyo 

111
1 

kestrası progr' 
:?3,00 Müzik : Dans 111 

23.25/ 
23 30 Yarınki pıogrıııı' 

_'"~ 

NfUAO' E[Ci~ 
Yeni posta~ 



lOENjN YUNAN Mill[f İNE 
HiTABI 

(Biriııci sayfadan artan) 
rıııı arıetmiştir. lki hükumet Bal
kanlar vaziyetini itinalı bir tekike 
tabi tutmuşlardır. O Balkanlar
ki bütün gayretleri harbin ge-

~
ııişlemesini önlemeyi istihdaf et
etmekte devam eylemektedir. Va
ıiyetiıı bütün veçhelerinde tam 
bir mutahakat halinde bulun-
muşlardır. > 

Alina : 6 l A. A.) - Eden 
Yunan milletine şu hitabede bu
l unmuştur : Unutulmaz bir saatte 

tı~ ~ ~~na~i::.tnnm misafiri olduk. Bi:e 
I>". gosterılt•n hüsnü kabulden derın 
IJll biı heyecan içinde) iz. Yunan mil

yel !etinin vahşiyane bir hücuma kar· 
şı gösterclig-i kahramanca muka
vemeti bi:ı bütün İngilizler aylar
danberi takip ettik . 

Şefleriniz tarafmclan hazırlanan 

ve ordunuz, donanmanı:ı:, hava 
kuvvetleriniz tarafından cesaretle 
tatbik edilen parlak menkıbeyi 
tehalükle takip ettik. 

2300 Sene evvel Atinada de
niliyordu ki ,.saadetin sırrı hürriyet, 
hürriyrtin sırrı ela cesart'ıtir, > Bu 

D büyük an 'ane)'e yeni bir hayat 
verdiniz, biz lngilizler sizlere yar-
dım etmek imtiyazına nail oldu
gumuz için şeref duyuyoruz. ls

etııı tikbal ıi.lıraplı olabilir. Fakat emin 
olunu7. ki zafer kazanılmadan ev-

1~,i, v~ı gayretlerimizi gevşetmiyece-
• i{ız. 

"ıı~ Alina : 6 ( A. A. ) - General 
bl~ Dil Yuııan umumi karargahını z.i-
ıl }aret etmiştir. Yunan Kralı JorJ 

ne: burada Gt>neral Dile mülaki ol· 
v~ ınuştur. 

f3 ·------------~1 • • 

ADANA TICAR(l V( SANAYi 

t' • 

ODASINOAN : 
1 LAN 

Sayın Adana tüccarlarına: 
Odamızda ka) ıtlı tüccarların 

1941 ) ılıııa ait kaycliyelc:riııi 1 Ka
ııunusaııi<len Maı t niha} dine ka
dar <ideıneleri laı.ımdır: 

Bu t uı ihe J. ac!ar ödenmemiş 
olaıı kaycli}eler l'ezalı ve üç misli 
(Jlarak icra vasıtasiyle tahsil olu
nur . 

Odam11a kayıtlı bütün tacir
lerin buna göre hareket eyliyer ek 
kayciiyeleriyle bit tikte kazanç ver

~ gisin~ !flUnı.am yüzde 2 O~la his
~eJerını Ticaret ve Sanayı Odası 

.,/ Veznesine vatırmalarını ehemmi-
ııı ) etle rica ·ederiz. 12768 4-7-10 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

CiNSi 
K1LO FİATI 

En az 
K. S. 

En çok 
K. S 

50,00 50,00 

---1----
63,00 63,00 
27,g- - 21,25 

iNCilil AlMAN 

ZAYİAT BlAN~OSU 
Londra ; 6 ( Resmi tebliğ: 

S, 21, 10 ı - Şubat ayı içinde 
tayyare zayiatına dair, Resmen 
şu rakkamlar bildirilmektedir: 

Orta Şarkta 120 düşman ta)· 
yaresi düşürülmüş ve 250 düşmen 
tayyaresi ek yerde imha edilmiş 

) ahut zaptedilmiştir. Yekun 3i0 
dir. lrıgiliı 1.ayialı 28 tayyaredir. 
Britanya üıeıinde , 36 Alman tay 
ya resi clüşüı ülmüş. 5 lngili1. taya
resi zayi edilmiştır. 

Almanya ve Alınan işgali al
tında bulunan yerlerde 49 lngi

liı tayyaresi düşmüş 11 düşman 

tan·are~i zayi olmuştur. Umumi 

yekun 417 düşman tayyaresi mu
kabil 80 lngiliz ta)) ares! 73) i ol
muştur. 

SAYIN MÜ~T[RİlERİMİZE 
Atelyemizde bulunan eş

yalarını, (10 Mart 941 pazar

tesi) gününe kadar almalan 

rica olunur. 
Aksihalde mes'uliyet ka

bul edilmiyeceği ilan olunur. 

Abidinpaşa caddesinde 

Elektrikçi 

Ethem Arsava - M. Ali 

İşlerçelik 

12769 5 - 7 

ilan 
ADAHA SITMA (NSTİTÜ

SÜ MÜDÜRlOGONDEN : 
17 Mart 941 tarinde baş· 

hyarak köy tatbikatı dahil bir 

buçuk ay devam etmek üzere 

Adana Sıtma Enstitüsünde sıt
ma mücadelesi küçük sıhhat 
memurları kursu açılacaktır. 
Bu kursa devam edebilmek için 

Orta okul veya eski Rüşdiye 
mezunu olmaları ve askerlik 

fili hizmetini de yapmış bulun
maları şarttır. Bu şartları haiz 

olan taliplerin aşağıda göste
rilen vesikaları kanun!bir şe
kilde tanzim ettirip 15 Mart 
194 l gününe kadar enstitü-

müze müracaatları lazımdır. 

1 - Ort mekt~p 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 - Halimedeıı.~ bayana-

ması 

7 - laşesile mükellef ol

dwğn kimselere ait beyanname. 

8 - 3 adet 4X6 ebadında 

fotoğraf .. . 
8 - Tercumeıhal varakası. 

12764 4-7-11 

r DOKTOR ~j 
Yalçın Mustafa Ozel 

Dahiliye Mütehassısı l 
Kızılay Ulucami caddesi İstiklal ilkokulu kardşısııhıda 

E k. · · t .. muayenehane e er 
s ı inan yazıhanesinde yenı aç ıgı 

4 
JO ~ 

&üıı hastalarım kabul eder, 12762 ~ 
~~__.,....,..._,.._,....._~_,_,,.,.---

ARNAYUDlUKTA YUNAN 
MUVAf f ~Ki YETİ 

Atina : 6 ( a. a. ) - Yunan 
resmi tebliği : Keşif muharebelni 
ve topçu faaliyeti olmuştur. Unıu 

mi emniyet nezaretinin lehliğine 

göre , memlekette sükün hüküm 
sürmektedir . 

Atina : 6 ( a . a. ) - Yunan 
matbuat nazırının beyanalına göre, 
Yunanlılar mahalli harekat esna
sında ltalyanlara ağır zayiat ver 
direrek mitralyöz mevzilerini ve 
bir tankı tahrib etmişler, beş suhay 
ve 160 asker esir :ılınmışlır. Bun
lardan başka Yunanlılar iki tank, 
üç tank daf ı topu ve külliyetli 
otomatik silah iğtinam etmişlerdir. 
Yunan piyade kuvvetleriyle bir
likte hareket eden topçu çok te
sirli bir ateş açmış ve Yunan tay
yareleri cephe gerisinde kıtaat tah
.';iİdalını ve mitralyöz mevzilerini 
bombardıman etmişlerdir. 

A lina : 6 ( a. a. ) - Ama 
vudluk ta ele geçirilen ltalyan ha~b 
esirlerine göre, dağ avcı kılaatını 

nakleden vapur torpillenerek ba· 
tınldığı 1aman 1500 IJatyan dağ 
avcısı boğulmuştur . ltalyan esir
leri ayni zamanda iki vapurun 
daha battığını bildirmişlerdir. Yu· 
nanlılardan biri kava ve lnanyo 

İlan 
OKSİJEN TESİSATI AUNACAK 

Elinde çalışır bir vaziyette 

oksiien tesisatı olupta satmak 

isteyenlerin evsaf ve satış şart
larını bildirir tekliflerini tetkik 

edilmek iizere en kısa bir za

manda Askeri Fabrikalar U
mum Müdü, lüzüne gönder

meleri. 
12781 7-9- 11-13' 

iNGil TERf'NİN 
Y(Ni YARDIMJ 
Elli destroyer 

daha rJerme işi 

Vaşington: 6 (a. a .) - Ami
ral Knoks şu beyanatta bulun
muştur. 

Mihver devletlerinin bütün 
kuvvetleriyle çarpışmak için kuv
wtli Amerikan filosunu vücuda 
getirmek icap eder. Bunun için
de lngiltereye yardım edilmeli<lir. 

lngilterenin maglüp olacagına inan
ın ıyorum. lng il tere elen izlere ha
kimdir. 

Almanların büyük Brilanya) a 
bir miktar asker çıkarabileceklr'
rini mümkün addederim. lngilte-

reye filomuzdan 50 kadar eski 
harp gemisi verilebileceğini zan
nediyorum. 

fırkasının 67 inci alayına teçhiıal, 
digeri de To:;kana fordları ismini . 
taşıyan alaya top nakletmekle 
idi. 

Yine esirlerin bildirdiğine gö
re , müttefik hava kuvvetlerinin 
akınları neticesinde ltalyanlar çok 
zayiat vcrmişlt· r ve aralarında kar
i'aşalıklar çıkmıştır. 

ilan 
ZAYİ ~AHAO[TNAME 
Niğde Orta Okulundan al

dığım 353 okul numaralı ve 

493 nolu şahadetnanıemi zayi 

ettim. Y euisiııi alacağımdan es
kisinin hükmü olmadığı ilan 

olunur. 

Hüseyin Nazmi Onur 

12378 

1 LAN 
S[YHAN MAARif MÜDÜRLÜGÜNDEN 

C. · M t · N Muhammen bedeli Teminatı 
ınsı e resı <>:...· - - ----------- -~ __:::.:.:.;.:__ _ _ _____ 510 660 

Lacivert kumaş 350 174 

1 - Adana Öğretmen okulunun eksiltmeye konulan 350 metre 
lacivert kumaşına verilen fi at muvafık görülmediğinden t'ksiltmesi on 

giiıı daha uıatılmışlır. . . .. 
2 - ihalesi 10 mart 1941 pazaıtesı günü saat 14 te Maarıf mu-

ğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
3 _ Taliplerin vesaik ve teminatlarile birlikte muuyy r-n günde 

komisyona müracaatları illin olunur. 12777 

. ... ... ~ . ... . 49 . ... . ~ .... . ... . _ . ... . ... . .. ... ... ,~ . ... . ~ ...... ._. . ... . ...... -. • ._ . .... . ... . .... i 
' . i ÇifÇİURiN NAZARI DİKKATİN[ l 
! . 
! 1 - En mükemmel. yalnız bir sene çalışmış çifte mib- ! 
! zerli altı hat götürür. çapasile birlikte yirmi beygir kuvve- ! 
! tinde işler bir halde bir adet FORMUL satılıktır. ! . , 
i 2 - Her tarafı temaın az çalışmış bir adet F ordson • 

! markalı B/ÇERDÔ VER satılıktır. Görmek istiyenler Ye- ! 
! ni Otelde İsmail Çoraf a müracaat edebilirler. 12784 ! . ' ! G-A 1-5 ! 
~- --·- ·- · - ·-·- ·- ·-·-·-·- ·-·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ! 

O[Vll T ORMAN i~l(TMESİ POS R[VİR AMİRlİGİNDEN 
1 - Pos ormanı imalatından 70 · 100 b:n parça Adana çeşidi ve 
diğer çap kerestenin su ile Trak deresi ve seyhan ırmağının bir 

kısmı vasıtasile Eğner, ltyas bo~azı mevkileri arasına nakil ve 
su kenarına istifi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 120 desimetre küpe kadar beher parça 
için kırk kuruştur. 

3 - Eksil tme 7 nisan 941 tarihinde saat 15 de Adanadct Devlet 
Orman işletmesi Pos Revir Amirliği binasında yapılacaktı". 

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 pı ojeleri orman Umum 

Müdürlüğü, Ankara, lstanbul, Adana, Mersin Çevirl{e müdür
liikleı ile Pos Revir Amirliği ve Alanya Bölge ~er.ilderirıden 

200 kuruş bedelle lemin e<lılcbilir. 
12783 7-18-'25-5 

:···· .. •••••••• .. ·········: 
I ASRi SiNEMA i· 
• • 
: SU\'ARI< Bu AK ş A M SUVARE 1 1 8.45 8.45 : 
: Şaheserler serisinden 1 
e Dt•dikosu bütün dünyayı saran, romanı beş milyondan e 
e fazla satılan bir eser • 1 ROBERT ROSALlND 1 
• DONAT RUSSEll • • • • iN YARATTIKLARI • 

l~J HATA Q= I • • 
: AYRICA · Dünya Havadisleri 1 • • • • • 
1 =: IF2>e k y aı k o rFil «:11 a 

• DÜNY AHIN EN ME~HUR, NEZİH KOMİGI • 
1 HAROlD LOYO'IN 1 
1 •• I ır \Üiır~çe s~aı:Wı I 
1 FI RAV.N';IN Kili 

12154 

1 
......................... .ı 

ON ZİRAAT MEKT[Bİ MÜDÜRlütONO[N : 
Muhammen Depozita 

Miktarı bedeli miktarı 

Erzakın cııısı Kilo Ku. Sa Lira Ku. Gün ve saat -
Ekmek 11000 15 00 123 75) 
Sadeyağ 1000 150 00 112 50) 
Zeytinyağı 250 60 00 11 25) 
Pirinç 1200 35 00 31 50) 
Şeker 700 40 00 21 00) 
Çay 6 600 00 2 70) 12.3.941 
Zeytin tanesi 300 30 00 6 75) Çarşamba 
Beyaz peynir 250 60 00 11 25) 15.30 
Şehriye 100 40 00 3 00) 
Tuz 200 06 00 o 90) 
Un(4 Yıldız) 500 18 00 6 75) 
Sabun 300 50 00 11 25) 
K. Fasulya 600 25 00 11 25) 
Makarna (Y e-rli) 200 35 00 5 25) 
Mercimek 150 20 00 2 25) 
Bulgur 400 20 00 6 00) 
K. Üzüm 150 
Maden komürü (Zon-

20 00 2 25( 

guldak) ton 26 3307 00 64 49) 
Benzin 687 36 40 18 75) 12.3.941 
Petrol 81 l 22 50 13 69) Çarşamba 
Mazot 3150 14 40 34 02) 16 da 

Vakum 100 73 00 5 48) 

Adana Ziraat ve Makinist mekteplerinin 194 l mayıs sonuna 

ka<lar yukarıda cins ve miktarları yazılı erzak. ekmek ve me

ddı n i .i ı ' . • I! .n ıl .! ı kömürü hizalarındaki gün ve saatler

de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Eksiltme Ziraat müdürlüğünde toplanacak komisyon tara

fından yapılacaktır. isteklilerin 2490 sayılı kanun mucibince la
zımgelen vesikaları ve yüzde 7.5 muvakkat teminallarile ebilt
me saatinden evvel komisyona müracaatları. 

12738 26-2-7-11 

HAlK(Vİ RUSliGİNDEN: 
(Seçim) 

Evvelce yapılan ilan ınucubincc, Spor, Sosyal yardım ve Halk ders· 
haneleri komitelerinin intihabı ekseri yel olmadı~ından 12/3/941 tarihine 
tehir edılmiş olmakla aşağıda yazılı gün ve saatlarda alakadar arka
daşların 1 lıtlkcvine teşrifleri rica olunur. 

Komitesi Tarih Saat 

Spor Komitesi 
So~yal yardım., 

Halk dersaneleri komitesi 

6-7 12779 

12/3/941 
12/3/941 
1~/3/941 

17,30 
18t10 
19,30 
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YILDIZ M Ö 8 LE E y·j VE ATE l YE Sİ i. u· d ı 
Abidinpaşa cad. Vakıflar apartımanı altında i Z~n zaman an i 

YILDIZ'I Ziyaret ediniz iberı beklenen yeniil 

İl A R ı F. E v E ş Y A s~ ı ~ 

~ d 1 l • i ra yo a.rımız ı 

l gelmiştir j 
~I li ::: RADYO MESHERİMİZİ MUTUKl GORONOZ ... 

; t 
;a; En iyi radyo ile .-ıı iyi servisi bulacağıııız i 

Salon ıakıı~a~, !.~d~r~p~r. Y~t!k~a~ıı~a~ı. !.~menjerler. i Muharrem Hilmi Remo i 1 
:J<oltuk. Sandalya, Tabure. Büro takımları , Maruken takımlar -0- • 

-0-
.ZEVKiNİZE UYGUN HER 1 ÜRLtJ MODEL3 

~YILDIZ AteiY0sinde] 
Kı•a bir %amanda, arzu ettiğiniz 'ekilde yapılır 

TASRAOAN SİPARİŞ KABUl EOiliR 
ADRES : Adana Abidinpaşa Cadde~i Vakırlar Apartmanı 

Altında "YILDIZ,, Moble Evi 

L 12759 Sahibi: Kadri • Talip 

iŞ BANKASI 
KÜ~ÜK TASARRUf H[SAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

l\.li:ŞlüELl-:1{: 

4 Şıılıal, 2 Mnyı-ı, l Agu ... to .. , 3 lkiıwi t . $ 1'İıı 

larilı leriıııle .r ıtp.lır. 

i 94 J IKRAMIYELEl{t 

1 A.ld 2000 Liralık - 2.0110 Lirıı 

s 
" 

1000 
" - 3.000 

" 
~ il 7!i0 

" - 1.600 " 
4 .. f"J()O .. - 2.000 

" 
8 .. 2f>4l 

" - ~.000 •• 
arı 

" 
100 

" - !L!"ıOll 
" 80 

" 
;,o 

" - Jt.1100 
" aoo 

" 
20 .. - 11.000 .. 

_.J 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yall rııı para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi d~ denem iş olursunuz. 

· Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARIHI HER GÜN MUSTAf A Rif AT 
ECZAHANESİ ÜSTÜND[Kİ MUAY[HEHAN[SİND[ 

KABUl EDER 
- ------------------

•w oo w w w ++ oo w ww oo •o w ou w +u w ww ·~· •• •• • 

D. Muzaff e lokman 
Dahiliye Mütehassısı 

HASTALARINI HER GÜN MAYENEHANESİNOE 
KABUL EDER 

•• ••o· 00 M o· O' 00 et 4• Ot •• tt #*o· .. o· o· et« 

ı Abidin paşa cad. No. 112 Telgraf: Remo ·Adana 

tQt • Telefon: 110 

'°' 12755 

'°' ·~~~~~-o+~~~•+o-•~··•+o++o-+o+ 
,.--------------

FEMil 
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~yalnızt · 
(FEM/L l kullanmalıdır .. Rahat,~sıhhi. pratik. bir köı;y=
lıktır. (FEMIL) in hususi BAGLARI da:vardır. 

ECZANElEROEN VE TUHAfİYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARINOAN ARAYINIZ 

1 
Cenup Mıııtakası deposu : Bahri Diril Ticarethaneai 

Y ağcamii civarı No. 71 

~- __ J 

ı 21s6 HER ECZAHANEDE BULUNUR 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

·Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeıi : 100.0fXJ.OOO Türk Liraıı 

Şuhe ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi hanh muamdeler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcsaplannt 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekil"cck kur'a ill 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" i>OO • 2000 
" 4 

" 250 il 1000 
" 40 

" 100 " . 4000 .. 
100 .. 50 il 5000 

" 120 
" 40 

" 4800 
" 160 il 20 3200 il " 

DIKKA T : Ht-saplarındaki paralar bir sene içinde 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde .. 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa. 1 - EylUl. 1 Birincikan 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

DOKTOR - ...... w •••••• ' 
• w •• w. 

Ziya Rif at Tümgören 
BİRİNCİ SINlf RONTGEN VE ElEKTRIK 

ı Her wün h~~!~!!.~~ ~~~~~~~,~~dde•i ız5 
ı 

numaralı muayenehane.inde kabul ile 
23-30 teıhiı ve tedavi eder. 12 

~ DOKTOR ~·~~,..._,.,._, 

Mazhar Cemil Es 
SİNİR HASTALIKLARI MOTEHASSISI 

Reıadbey mahalleıi Savatlı Bay 

12678 


