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1 ÇlltçımlzlD ıstlladeal yolunda teşebblsler j ı··-........ - ...... , i Dün Kıbrıs'da ı BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİNDE Adanadaki Toprak Ofisiı ı Bombalandı i 

teşkili,f ı genişletildi 1bo~-:;;.t;a~ 1!~~~:L: İ 
Dfi Umum müdür muavininin bölgede tef kikleri 

Bölgede tetkikat yapmak üzere şehrimiz
de bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Umum 
müdür muavini Bay Hamitle Ofisin ekim şu
besi müdürü Bay Vasıf gerek Seyhan ve ge
rekse Hatay bölge'erindeki etüdlerini bitir
rnişlerdir. Ofis şefleri müstahsil mallannın ko-

layhkla alınması için Adanada geniş bir teş" 
kiıat vücuda getirmişlerdir. Yine bu cümle

den olarak geniş depolar kiralanmış. müstah-

sile kolaylık olmak üzere Borsa civarında da 

bir büro tesisi kararlaşmıştır. 

- . Ve diger Alman şehirlerine -

HÜCUMLAR 
.. Londra : 16 ( A. A.) - ln

gılıı bombardıman tayyareleri bu 
~ece Almımyadal<i hedefleri bom
ardıman etmişlerdir . 

N Berlin : 16 ( A. A. ) - D. 
:. B. ajansı bildiriyor: Hafıf ln

gılıı . filoları dün gece bah şimali 
~~ Şımal Almanyası üzerine akın
~r Yapmışlardır . Şimali Alman· 
~adab ~ şehirlc:r üzerine bir çok 
oın alı1r atılmıştır . 

h l\lınan • haberlt!re göre , ciddi 
,.asan olmamıştır . Düşman hava 
ılo!arından biri Berline hücum 
~tmc~e t.-şebbüs etınilJ ise de 
u~yY!1rc dafi b11taryalarının ateşi 
t erıne aııcak blr .kısım düşman 
8 .YYarcsi Bertin üıerine kadar 
~~ıc_bi~mi~tir. Bir İngiliz tayyaresi 
uşurulmuştür . 

N Londra: 16 (A. A.) - Hava 
i~taretinin tebliğ-i: 811 gece İn· 

~ lıı bombardıman tayyarelerin-

Irak petrol borularını himaye eden nöbetçi 

Kahire: 16 {a.a.)- --
cn nıüttşelckil büyük bir filonun 

h11ıptı~ı hücbmaa Hanöv başlıca 
tı:d~fı teşkil etmiştir. Sehrin sa
l yı mahallerinde büyük yangın-

lngiliz askeri sözcü 
sü şu beyanatta bu· 
lunmuştur~ Suriye Ü 

zerinde uçtukları ve 
çoğu bombardıman, 

Jraka yapılan 
Hava yardımı 

Rayak ve Halep 
tayyare meydanları

nın istıfade edilen 
meydanların arasın

dn bulundutu sanı!
ar çıkarılmıştır. Akır bom bardı· 
:an.' . tayyarclerimiıden bazıları 
h crlını, Hamburg, Suhafındaki 
it cdcflcre hücum etti~i gibi bir 
s!'hlı da Koleop Solon ve 

1Ycstclci doklara' hücum et-
~ltir. Tayyarelcrimizin dördü 
onmenılftir. Sa'1il servisine men

~up tayyareler bu gece Senvoıer 
rn~ ~oryandaki doklara hücum et
d l ı . 1 Dİ~cr baıı tayyareleriıfii'ı· 

1 c Yamoryen doldarını bomba
t111•thr. Bu harekata ittirak eden 

bir kaçı da nakliye tayyaresi ol
duğu evvelce bildirilen Alman 
tayyareleri lraka iiderken Suriye 
hava meydanlarından istifade et
mişlerdir. 

iı aç 

- maldadır. Alman tay· 
yarelerinden bir kaçının Suriyede 
kalmış olması muhtemeldir. Bu tay• 
yarelerin faaliyeti üç veya dört gün· 
dür devam etmektedir. Raşid Aliye 
temsili yardım yapılmıştır. 

• • 
ışı 

"Y:Yarelerimizin hepsi dönmüştür. -
BULGAR MECUS 

RUSI ISTif A ETTi 

Sıbbat Vekil.eti memlekette UAç 
meıeleslnl ebemmlyetıe ele aldı 

111
• Safyı : 16 (A.A) - Bulgar 
anıı b'ld' • . " İçti 1 ırıyor: Meclisin dünku 

toj ~a.ında Meclis Reisi Foıope· 
buı ıstı!asını vermiş ve istifası ka· 
tııı edılmiştir. Ba1Jvc1'1l, hükumet 

nıın4 ve ı· ·1_• • l . "1cb mec ıs ı~mcı re sı, 
lels.1t~•lar namına eski reise te
tej, '::udc_ bulunmuşlardır . Yeni 
........, gun seçilecektir. 

Razveıt ve Vlşlnln 
kararı 

Ankara : 16 ( Radyo gaze· 
lesinden ) - Ruıvelt beyanatta 
bulunarak , Suriyeden geçid ve· 
rilmesi meselesini mütareke şart· 
lariyle ve Vişinin vaadleriyle ka
bili telif görmediğini kaydetmiş 

tir . 

~~ 

Viti : 16 ( Berut - al Pete• yolaııu aydınlatmak 
~lld~~•unun 18 10 na&r8' için bize fırsat ve-
~t\lısın<ten) _ Ma- DID rraDllZ recektir. Fransır.ların 
e~al Peten Fran1tı: U tlll Rad şeref ve milli men· 

rnıııetine ract Od MI e e • faat yoııarıııda bizi 
buıun bir hitabed: yoda Beyanatı takip etmeıeri ıa-
butunrnuştur. Mareşal bu beya ıımdm Eğer çalışır:.ak Fransa 
~ahnd~ ezcümle şöyle dcmiotir: nın ma~lubiyeline galebe ç~la-
l Anııral Darlanın son zaman· biliriz. İşte ar.iz dostları~ aıze 
~tdıı Hitlerle görüıtü~nü haber şimdilik söyleyebileceklerım bun 

~ül!kat istikbalin dan ibaret~ ........ ~ .... ~._ .................. .....,..,...... r4ııı 

Ankara: 16 (Türksözü muha· 
birinden) - Alınan malumata 
göre ispençiyari ve tıbbt müstah-
zarlar kanununun baıı maddele
ri görülen lüzum üı.erine tadil 
ve kanuna bazı hükümler ilave 
edilecektir. Bunun için hazırlanan 
layiha, merkez hıfzıssıhha mües-
sesesinin inkişafına ait bir kısım 
hükümler ve bilhassa, her vası 

tadım istifade edilerek bir takım 

afişler ve filmler vaaıtasile rekl!m 
edilen ilaçlar hakkında bazı ta
savvurları ihtiva etmektedir. Ka
nunda lüzumlu görülen bu tadil· 
lerden sonra, müstahzarat sahip· 
!erinin gazetelerden başka afiş, 

sinema ve radyo ile reklam yap
malarına meydan verilmiyecektir. 
Kanuna ilave edilen hükümler a· 
rasında, tahlil neticesinde saf ve 
formülüne uygun olmıyan müs
tahzarların amilleri hakkında ı:a· 

ten mevcut olan ceza rnüeyyid· 
leri biraz daha ıiddetlendirilecek· 
tir . 

ı rinden mürekkep küçük ı 
ı bir diı,man kuvveti dun ı 
ı llabah Krbrr•a hücam et- ı 
ı mir ve muhtelif yerlere ı 
i bombalar atmııtır. Üç ki· ı 
f ıi yaralanmı,tır. Haaar J 
ı çok hafiftir. ı 

Dün yapılan müzakereler 

ı ........................ ı 

AFRIKADA 
Babe,ııtanda yeni 
mavaltakıyetler 

AMBA ALAGl ETRAFINDAKi 
ÇENBER GiTTiKÇE DARALIYOR 

BINOAZIVE HÜC UMLAR 

INGILIZlER SOLLUMU 

· İSTİROAO ETTllf R 

Ankara : 16 ( Türksözü Mu· 
habirinden ) - Büyük Millet 
Meclisi bugün Şemsettin Günal
tayın reisliğ-inde toplanmıştır. Va
lc.ıflar Umum Müdürlüğü 938 malt 
yılı lcati: hesap mazbatası müza. 
kere ve kabul olunmuş harici} e 
vektileti teşkilatı kanununa ek 
kanun layıhasının da birinci mü
zakeresi yapılarak toplantıya ni
hayet verilmiştir. 

ALMAN TAYYARElERi 

SURIYEDEN TRANSİT 
Of ARAK 6f ~MİŞ 

Berut: 16 (A. A .) - Resmi 
tebliğde geçenlerde bir miktar 
Alman tayyaresinin Suriyeden 
transit olarak geçti~i bildirilmişti. 
Bunlardan on beşi Suriye tayyare 
meydanlarına inme~e mecbur kal
m~br. Mütareke şartlarına riayet 
eden bu tayyarelt!rin mümkün 
meı tebe süratle hareket etmeleri 
için tedbir alınmıştır. 

••• • •••••••• 
"Vaşington,, 
denize indi 
Ankara: 16 (Radyo Gazete

sinden) - Kı1.akta bulunan ııltı 

Amerikan harp gemesinden c.Va
şington > v<- kl inden altı ay evvel 
denize merasimle indirilmiştir . Bu 
gemi son siitemdir. Pı.-k mükem
mel toplara ve ı.ırhlı güverteye 
maliktir . 

••••••••••••• 
iNGiliZL[R SURIYEDf 

AlMAN TAYYARflfRİNf 
HÜCUMlAR YAPTI 

Kahire : 16 (A.A) - Rcsmit 
tebli ğ' : İngiliz hava.kuvvetleri Al
lan tayyarelerine karşı Suriyedc 
üç tayyare meydanına taarruı. et-

(Gcrisi üçüncü sayfada) Nayrobi: 16 ( a.a. ) - Dün 
Neşredilen tebli~dc, Adis · Ababa
nm cenubundaki bölgede yeni mu· 
vaffakiyetler kazanıldı~ını haber 
vermektedir. Perşenbe günü bir 
ltalyan mevziine hücum edilmiş 

ve 51'0 esir" alınnıış•ır. lki batarya 
toptan başka beş tank ve tank 
dafi topu iğtinam edilmiştir. Mevzi · 
Ierind~n lardcdilen ltaiyanlmn 
şehrin cenubunda bir hayli mesa
feye ric'at etmeleri üzerine Yavd· 
lonun ş'malinde bulunan E.lege İŞ· 
gal edılmiştir. Ncgello yolu üze
rinde bulunan Dalt'de yollann 
fena bir halde bulunmasına raQ'
men ltalyanların takibine devam 
edilmektedir, 

Bayrak koşusu teza
hüratla devamda· 

Kahire: 16 (a.a.) - lngiliz as
keri sözcüsü demiştir ki: Tobruk 
ve Sollum mıtıkalannda lrıgiiitle
rin tcşebbüs3 cllerınae bulundur
duklannı söyledikten sonra de· 
miştir ki: Habcşistanda Ambalagi 
etrafındaki çenber daralmakta ltaJ
yanlar her gün yeni esirler ver-
mektedirler . Şimalden ilerileyen 
kıtalar kahramanca harb ederek 
ilerileJTişlerdir. ltaJyanlar çok müş· 
kül bir vaziyetle gözüküyorlar. 

Kahire : 16 ( A. A. )- 12· 13 
Mayıs geceıi bombardıman tay· 
ya.relerimiz Bingazi üzerine tam 
isabetlerle neticelenen bir hücum 
yapmışlardır . 

Ankara : 16 ( Radyo gaıete

ainden ) - lngiliz kıtaları dün 
Sollum ve Hallaya geçidini işgal 
etmişlerdir • Ve Almanlara pelrt 
a~ır zayiat verdirmişlerciir . 

Men:ifon : 16 (A..A) Bü 
sabah saat 9,30 da Saın11un-Amas · 

ya vilayet hududunda teslim alı
nan bayrol< yollara dokülen bin
lerce halkın coşkun tezahürleri 
arasında saat on ikiye dogru 
şehrimizden geçti. Mer7.ifonlu at 
!etler yollarına devam ederek 
20,40 da bayra~ı koşunun 154 
kilometresinde Çorumlulara teı

lim ettiler. 

Hırvatistan'da 
ltalyanlara 

tabi olacak 
Ankara: 16 (Radyo gazetesin

den) - Hırvatistan hakkında ge
len naberler, bu memleketin ltal
yaya tabi olacatını anlatmaktadır. 
Hırvat tacı ya ltalyan Kralına 
verilecek, veya Hırvatistana bir 
İtalyan prensi getirilecektir. Hır
vatlar bir oyuna :kurban olduk
larını pek geç anlamı' bulunmak
tadır. 

lnglllz tayyarelerlnln taallyeff 
Kahire : 16 ( A. A. ) - ln. 

gilit tayyareleri 12 Adada Kala
tof tayyare meydanlarını bom
bardıman etmişlerdir . 

KOORDiNASYON HEYETiNDEN ÇIKACAK KARAR 

Çiftçi 
listesi 

otomobilleri 
gönderildi 

Adana ÇiFtfiler Birliğinin Çiftfi elindeki otomo6illerin 
•cıhibleri tarafından İfletilme•İ için müıaade verilmeıi yo· 
landa Koordinaıyon Heyetine müracaatta bulunJui unu ve 
Hey etin eaaı itibariyle bu talebi k abul etmi• oldui anu 
ve bu otomobillere aiJ bir liıte İıtedifini yazmııtılı · Dün 
haber aldrfımıza 66Te , Birlik bu liıteyi teıbit ve tanzim 
ederek Ankaraya 6ônclermİf bulunmalıtadır • 

Hes planlan 
ifşa etti mi? .. 

Berlln'ln endll}esı . 

Ankara : 11) (Radyo gazee· 
sinden) - Hes meselesi üzerinde 
Berlin arlık pek meşgul olmuyor. 
Fakat lngiltere bu mesele ile çok 
yakından alakadardır. Hes mese· 
lesinin en heyecan verici saf hası 
muhakkak' ki arkadadır. Hes Lord 
Hamiltonfa iki defa görüşmüştür. 
Bu görüşmeler kapandıktan sonra 
Çörçil Avam Kamarasında Hes 
hakkınca beyanatta bulunacaktır. 

Berlin Alman askeri plAn
lannı Hesin lngiltereye vermesin
den korkmaktadır. Ve muhakkak 
ki Berlini1 Londranın son günler
deki sükuneti endişe ile karşıla
maktadır. Acaba Hes Alman as
keri planlarını lngiltereyc verdi 
mi?. 

ıagmz • Amerikan 
kon aşmaları 

Vaşington : 16 ( A. A. ) 
Bir gazetenin yazdığına göre , 
Filipin adaları hakkında yakında 
İngiliz Amerikan şefleri arasında 
görfi~meler olacaktır. 

AM(RIKA , KANADA 

ARJANTiN B l O K U 
Londra : 16 (A.A) -
Vaşingtona gelen haberlere 

göre Birleşik Amarlka, Kanada 
ve Arjantın arasında bir blok ku
rulacaktır. Bu blok harp sonuna 
kadar devam edecek ve bu üç 
memleket lngilterenin iaşe ihti
yacını karşılayacaktır, 



5ayfa 2 TÜRKSOZO 

~ 

~BOYADAN NO~ 1 

Pamukçular 
ne haldedir 

~~--------~·--------~~-

Maliyet fiyatım azaltacak tedbir 
aramak ve bulmak ıazimdır 

Yüregir ovasında gördüğüm çift 
likte bina namına. açık tarafı. ce
nuba dönmüş (u) şeklinde birbi
rine bitişik sekiz on kerpiç oda. 
dan başka bir şey yoktu. Trak
törler, tohum atma makineleri, 
pulluklar açıkta duruyordu. Bu 
perişan durumun setebini sordum. 
Çiftliği işleten zat cevap verdi: 

- Ben kiracıyım. Gelecek se
ne de burada kalacağım belli de
ğil. Mal sahibi belki l-aska bir ki
racı bulur. Bu sebeple taş taş üs
tüne koyctmam tabii . Çiftlik. sa
hibi de şehirde oturduğu için bu 
sebeple birfey düşünmüyor. Esa· 
sen kendi çiftliğindeki binalar da 
bu gordüklerinizden halli değil. 

- Neden içinde rahat oturu
labilecek bir ev, makineleri yag
murdan, çamurdan muhafaza ede
cek. muntazam hangarlar yaptıı. 

mıyorsunuz? 
- Paramız yokta ondan. 
- Yahu durdukça merakım 

artıyor. Şu parasızlığım, borçlulu
ğun ıebeplerini bana anlatınız . 
Allah aşkına. 

- Efendim, pamuk tarlasının 

beher dönümüne normal senelerde 
vasati 'lltıyüz kuruş masraf ya
parız. Bu hesap da resmi tahmin· 
lere dayanıyor . Bir dönümden 
15, 17' kilo safi pamuk alırız. 
Şu halde pamuğun kilosunu 35-
40 kuruşa mal ederiz. 19J3, 1938 
yılları arasında bir kilo pamuğun 
satış fiyatı 35 kuruştur. Halbuki 
masraf altıyüz kuruşta kalmıyor, 

çok defa sekizyüz kuruşa yükse
liyor. Bakınız naaıl: 

1 - Topra~ın göneni (rutu
beti) kaçmadan yani Mart sonuna 
kadar tohumu ekmek lazımdır. 

Amele bulunmaz, makineler kafi 
geİmez, yahut kırılır, ,bozulur ve 
bu iş Nisana kalır. O zaman da 
toprağın rutubeti çekilir. Tohum· 
lar açılmaz. Emeklerimiz, manaf • 
!arımız heder olur. 

2- Tam itin civcivli zama
nında paranız tükenir. Ziraat Ban
kasına koşarsınız . Fakat orada 
da bir çok muameleler , formali
teler ve sıra beklr:mek var , bek
liyemezsiniz . Tüccarlara başvu

rarak yüksek faizle para almaya 
mecbur olursunuz . 

3- Makinistiniz kaçar. Derhal 
başka birisini bulamazsınız. Ame · 
le ararsınız, yok. Tarlaları ot ba
sar. Pamuklar · kuvvetten düşer , 
az mahsul verir. 

4- Şu tek şösenin halini gör
dünüz. Kamyon sahibleri araba
larının parçalanmasını göz önüne 
alarak nakliye ücretlerini arttırır
lar. Şehire gidip gelen adamları
mızın ayaklarında ayda iki çizme 
paralanır. 

5- Bazı seneler kurt çıkar . 
Kozaları yer bitirir . Elinize ya 
hiç bir ıey geçmez , yahut pek 
az hasılat alırsınız . Toplamaktan 
vazgeçtiğimiz seneler de olur. 

işte bu Arızalar ve bunlara 
benzer daha bir çok sebebler 
dolayısiyle maliyet fiyatı yükse
lir. 44 - 50 kuruşa çıkar . Bu 
rakamlar vaziyeti apaçık. gösteri
yor. Şimdi siz söyleyiniz : Kırk , 
elli kuruşa malettiği pamuğu yir
mi, otu:ı kuruşa satmak zorunda 
kalan Adana çiftçileri paralımı

dır, borçlu mudur? Pamu~un yir
mi kuruşa düştü~ü sene hepimiz 
halimize göre on binden yüz bin 
liraya kadar borca battık . HAia 
o borçları ödemek için kıvranı

yoruı. . 
- Bu deı din çareıi ? 

YAZAN 

Cemli Bardakçı 
Edıi Konya Valisi 

- Maliyet fiyatını azaltacak 
tedbirler bulmak ve pamuğun 
altmış kuruştan aşağı düşmesine 

manı olmak . 
- Bu tedbirler sizce ne ola

bilir ? 
- Gözlerimizi havaya dikip 

yağmur beklemekten kurtulmak 
için bir an evvel ovanın sulan
masını temin eylemek , işçi mes
elesini yoluna koymak . Lüzumu 
kadar sürme , ekme , çapalama 
makineleri tedarik etmek , kredi 
işini kolaylatmak . Ziraat mühen
disleri yetiştirmek . Şimdilik ha
tırıma gelenler bunlar. 

Bu sırada diger bir arkadaş 

söze karıştı : 

- Efendim , ben Avrupayı , 
Amerikayı dolaştım . Oralarda 
çiftçiler , çiftliklerinde otururlar
ken radyolarında her çeşid ziı a
ati ilgilendiren konuşmalar, kurs
lar, zirai hastalıklar hakkında tav
siyeler dinliyorlar. Seyyar ziraat 
sergileri, hatta seyyar mektebler 
de var. Akşam yaklaşmıştı. Kam
yonun için de sıçrıya, 1.ıplıya şe

bire döndük. 

Memleketimizden 
mal talebi 

lstanbul: 16 (Türksözü muha
birinden) - Almanya ve merkezi 
Avrupa memleketlerine yapılan 

satıılar devam etmektedir. Son 
günlerde Almanyaya satılan 200 
bin liralık tiftik.le yağlı tohumlar 
limanımızdan yüklenmiştir. Alman
yaya 107 bin liralık kuş yemi: 
kumdan, nohut ve iç fındık daha 
satılmıştır. Romanyaya satılan 25 
bin küsur liralık zeytin tanesile 
13 bin küsur liralık taze torik ba
lığı da Romanya vapurlarına tes
lim olunmuştur. 

Bir ltalyan firması, kuru keçi 
derisi almak üzere piyasamızla 

temaslar yapmakta ve bir kaç 
Çekya firması da satın almak Ü· 

zere piyasamızda temaslar yap
makta ve bir kaç Çekya firması 

da satın almak üzere piyasamız

da iç fındık, yemiş kuruları ve 
kaysı çekirdeği aramPktadır. 

İsviçre için geçenlerde 14 bin 
küsur liralık kuş yemi alan bir 
firma ayni maldan almağa devam 
etmekte ve diğer iki firma da 
akdarı ile iç fındık mübayaası 

için piyasada tetkikler icra eyle
mektedir. 

Almanya - Fransa 

Alman - Fransız anlaşması hak
kında pek fazla bir şey bilinme
mektedir . Yalnız bilinenler işgal 
masraflarını azaltmak ve endüs
tri sahasında iş birliği yapmak . 

Berlin ve Vişi diger cephe· 
ler hakkında süküt ediyorlar. Di-

ger taraftan Suriyeden Alman
yaya geçid verilmesi şayiası ta
hakkuk etmiş bulunmaktadır. 

Eden de beya!latında Alman
lara Suriyeden geçid verildiğini 

Ders yılı başı 
tesbit edildi 
Ders yılı başı tabirinin hangi 

tarihe muzaf oldu~u bazı teredd üt 
ve yanlışlıklara yol açtığından 

Maarif Vekaleti müdürler Encü
meni bu mesele hakkında bir ka
rar vermiştir. 

Bu karara göre, ders senesi 
başı tabirinden talebe için ders· 
inin başlıya cağı gün, ö~retmcnler, 
için derslerin başlıyacağ ından bir 
hafta eve li, başöğretmenler ıçın 

derslerin başlıyacağından 15 gün 
eveli anlaşılacaktır. 

Matbuat Umum 
Midir maavlnllğl 

Matbuat Umum Müdürlüğü 

Muavinliğine İldisad Vekaleti Mü
fettişlerinden B. izzetin Tuğrul 
tayin olunmuş ve yeni vazifesine 
başlamıştır . Hariciye ve lktisad 
Vekaletlerindeki mesaisinde tema· 
yüz eden sayın arkadaşımıza mu
vaffakıyetler dileriz. 

1 llkOkul talebelerinin 
alllAk notları 

inzibat komisyonu • bulurımı
y an bir veya iki öğretmenli ilk 
okullarda " iyi ., dereceden aşa
ğı ahlak antlarının tek öğretmenli 
okullarda bu tek öğretmen, iki 
öğıetmenli okullarda öğret-

menlar tarafından müştereken ka
rar altına alıuması Maarif Veka
letince muvafık görülmüştür. 

KOZAN HASTANER/ 
OPERA TÔRLÜCÜ 
Açıklan birinci sınır Operatör 

Dr. Melahat Yı ldız Ay 40 lira 
maaşla Kozan Hastahanesi operd· 
törlüğüne namzet olarak tayin e
dilmiştir. 

Ceyllamn atır 
ceza işleri 

Ceyhan kazası ağır ceza işleri 

Cebelibereketten alınarak Ac'ana 
ağır ceza mahkemesine bağlan
mıştır. 

Cenupta snma 
mflcadele işleri 

Mersin : 16 (Türksözu muha
birinden) - Valimiz Bay Sahip 
Ôrge'nin riyasetinde dün belediye 
meclisi salonunda Belediye reisi 
Bay Mitat Toroğlu ve şehir ma
halle mümessillerinin iştirakiyle 

bir toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantıda Mersin şehri ve 

civarı;ıdaki sıtma menbalannın i
zalesi için sıtma mücadelesi kanu· 
nun maddei mahsusası mucibince 
ve kÜçük say mükelleflerinin ça· 
lışma tarzları üzerinde bir hasbı
hal yapılmıştır. 

Verilen karara göre bu ay 
içinde mükelleflerden yapılacak 
tahsilat yapılacak tahsilat tamam
lanacak ve lüzumlu ameliye der
hal başlanacaktır. 

teyid etmiştir . 

İngiliiler , Fransanın bitaraf 

kalmasından başka Vişiden bir 

talepte bulunmamıştı . Fakat gö

rülüyor ki, Vişi bit'lraflığa riayet 

etmemiştir. Son vaziyetler lngil

terede büyük tesir yapmıştır. 

Diger taraftan İngiliz hükümeti 

Orta şark kuvvetleri Baş kuman

danına Suriye için vasi salahiyet 
vermiştir . 

Vişi hükümetinin bu kararı , 

Ceyhan ovasıiıda 
haSad başladı 

BU SENEKİ MAHSUl GEÇEfSENEYE NAZARAN AZ 
PAMUKlARIN DA BİTMEMESİNDEN KORKUlUYOB 

Mersinde yine 
Kahve buhranı 

Piyaıaya çıkarılan yüzl•rce 

Çuval Kahve ortadan 

süratle yok oldu 

Mersin : 16 (Türksözü muha· 
birindc:n} - Şehrimiz piyasasına 

bol miktarda kahve çıkarıldığını 
ve 165 kuruştan satıldığını evvel· 
ce yazmışlık. Filhakika birinci ve 
ikinci günü bir ~kaç kuruş farkla 
kahve bulmak mümkün iken piya· 
saya sürülen yüzlerce çuval kahve 
birdenbire ortadan kaybolmuş ve 
tekrar bir kahve buhranı başla

mıştır. Piyasaya çıkarılan kah'w'e· 
!erin şehrimizden harice gitmedi
ğine şüphe yoktur. Vaziyet bu 
merkezde olmakla beraber tekrar 
kahve buhranının başlaması şaya
nı dikkattir. Alakadarlaı ın bu işe 
lazım gelen ehemmiyeti verecek
lerine emin bulunmaktayız. 

Agora Balrlyatı 
Türk tarih kurumu tarafından 

verilmiş olan para ile devam edi · 

len eski İzmir "Agora" hafı iyatı, 
bitmiştir. Agoranın a-arp ve şimal 

k'.ısımlarında şimdiye kadar yapı
lan hafnyatta bazı eserler meyda

na çıkmışsa da bunlar, fazla kıy
metli eserler değildir. Fakat mü-

tehassıslar, hafriyatın derinleştiril 

diği takdirde bir çok eserlt r, ki-

tabeler bulunacağı mütaleas nda· 

dırlar. 

Erlere izin 
meseıeıı 

Evlenme muamelelerini tescil 

ettirmemiş muavenete muhtaç as

ker ailelerine mukta1.i yardımın 

yapılabilmesi için erlere bu işle

rini ikmal etmek üzere münasip 

müddetle izin verilmesi Milli 

Müdafaa Vekaletinden Orduya ya

zılmıştır. 

Şehirde Boks 
Mlıabakaları 

Adana ya gelen tayyarecileri· 

ıniz arasında boksörler;n bulundu· 

ğu ve bu boksörlerle epeyce za· 

mandanberi muhitimiz boks haya

tını canlandıran Milli Mensucat 

gel'çlik kulübü boksörleri arasın

da ciddt gösteriş boks müsabaka

ları yapılacağını haber aldık. 

denebilir ki Balkanlardan sonra 
harbi yakın şarka yaymak için 
bir amildir . Vişinin kararı Hür 

Fransa taraftarı olan Fransızlar 

üzerinde de çok müessir olmuş

tur. Hür Fransızlar Vişinin son 
kararını nefretle karşılıyor. 

Iralı bankaıı 

Irak Maliye Nazırı Irak milli 
bankasının tesis edildiğini bildir

miştir. Bu banka 17 Mayısta fa
aliyete geçecektir . 

Ceyhan: 16 (Türksözü mu 
habirinden) - Çukurovada hasad 
başlamıştır. Bi r tarafdan müstah
sil arpa mahsulünü biçerken, di
ğer tarafdan da harman haline 
getirilen bu arpa mahsulleri har
man patozlarile harıl harıl :çekil
mektedir. Ayas bölgesinden ge· 
len haberlere nazaran, bir kaç 
güne kadar buğdaylarında biçil
mesine başlanacaktır. Bu bölge
nin hububat mahsulleri geçen se
nelerde olduğm gibi müstahsilin 
yüzünü güldürecek derecede iyi 
ve verimli olduğu söylenmektedir. 
Fakat diğer bölgelerde ki hubu. 
bat mahsulünün evvelki yıllardan 
dün olduğu haber verilmektedir. 
Zira hububat mahsulü henüz ike
male ermeden arız olan kınacık 

hastalığının, gerek kalite ve ge
rekse rekolte bakımından müstah
silin aleyhine olarak hayli mü
essir olmuşdur. Mamafi, elde e
dilecek hububat mahsulünün he
men şimdiden Toprak mahsulleri 
ofisi vasıtasile mOstahsilden mü
ba yaasına başlandığı takdirde ki, 
bugünlerde Ofisin bu vadide faa
liyete geçmesi pek muhtemel gö· 
rülmektenir. Randıman ve kalite 
düıkünlüğünün izalesi cihetine ai
dilmiş olunabilecektir. Fakat ne· 
de olsa ve bilhassa bölge l:öylü
lerinin umumiyet itibarile anlat
tıklarına nazaran, bu yıl ki hubu
bat mahsulünün geçen seneki re
kolteden daha çok olması bek
lenirken bazı tabii engeller yü
zünden yani havaların müsaid 
gitmemesi ve hububat biderinin 
ekildiği günlerde yağan şiddetli 

ve devamlı yağmurlar neticesi o
larak, müstahsil tohumunu tam 
ve vaktinde ekmemiş ve tarlası

nın bir kısmı boş kalmışdır. Keza 
şu günlerde yağması beklenen 
bol ve bereketli yağmurlar da 
yağmadığı takdirde, kısmı küllisi 
halen toprak içerisinde bulun an 
ve kuru toprakdan bir türlü gıda 
alamıyarak. toprak üstüne çıka

mıyan :pamuk biderlerinde çürü
mesi ve bunun neticesi olarak bu 
yılki pamuk rekoltesinin de umu· 
landan aşağı olacağından müstah
sil endişe dmektedir. 

M. SELÇUK 

SIHHI BAHiSLER 

Çocaldarmuıı 
nasıl beııemeu 

A ltı aydan bir yaşına ka
dar olan çocuklarımı:ıın 

gıda maddelerile alakadar olma
nız icab eder. Bu yaşta olanlara 
yalnız süt kafi gelmez. A. B. C. 
D, vitaminini ihtiva eden madeni 
maddelere, demirli ve kireçli gı

dalara, sebze ezmelerine ve unlu 
gıdalara ihtiyaç vardır. 

Sebze püreleri için nohut da 
dahil olmak üzere bütün kuru 
sebzeler. iyi pişmek oartile iyidir. 
Ekmek de pek az miktarda ve
rilebilir. 

On sekiz aylık çocuklara, be
yaz ve kırmızı et, balık, beyaz. 
peynir. Bir yaşından · i yaıına 

kadar olan çocuklara, y ş sebze, 
yumurta veya ince kı}· ılmış ko
yun eti, unlu maddeler ve yq 
meyve verilebilir. 

İki yaıından itibaren, ·sabah
ları 250 gram sütle on beş, yirmi 
gram un, beş gram tereyat ve 
bir miktar şeker veya tuz.dan ya
pılmış bir çorba. 

Öğleleri: Yirmi bef, otuz 
gram koyun veya dana eti veya 

Sesli, sözlü, şarkıb 
dan sonra renkli.ı. 

sinemacılık alemi yeni bir 
kaydediyordu. Bundan 
cessem sinemaya dotrU 
en tabii inkişaf yolunda 
olurdu. Hatta bazı sincıll• 
!erinde kokulu film y t 
ileri sürüldü. Kokulu r....r 
seyr"tmediniz amma, 
filmin bir iki tecrübesini 
ve itiraf edelim ki hiç dl 
fak olunmuş şcyltr de~· 

Şimdi lvanof ismindeki 
mühendisinin mücesstdl 
selesini tamam~n halletı11İf 
nu öğreniyoruz. 

Şimdiye kadar m 
teri ancaK. bir hususi ıö~ 
sinde seyrediyorduk k 
sinemacı'arının meydaıı• 

lan bu gözlütün adı St 
pik gözlüktür. 

olununuı. · 



Berlin - Vişi 
konuşmaları 

r bitmiş değil 
~ Alınan ll . • . .. 
f'. arıcıyecısının ga%e· 

t tecilere verdiği malumat 
ııı~-' 

b" Bertin 16 (a.a.) - Yarı resmi 
·., ~ Fır mahfilden bildiriliyor: Alman -
1 

; ıansıı; müzakereleri Berlindeki 
~dl Y~ban~ gazeteci mahfiJlerinde bü· 

Y k bır alaka uyandırmakta de
~ Vım ediyor. Bir suale cevap ola-
P" rak ha · · · • k 1 h _. rıcıye nezaretı, muza ere ~r 
~ A~nuı sona ermediğ'i cihetle bır 

t.1' illan - Fransız anlaşmasın
'/"'. dan , bahsetmenin tamamiyle 
~ l'antış bir şey olacatım bugün 

kaydetmiştir. Diker taraftan siyasi 
hıahfillerde işaret edildi~ine göre, 

i•~ ~ltnarıya hiç bir zaman Avrupa 
bl '1.c Amerika arasında yaptı~ı lef
~hdf ~k kadar sarih d ;r tefriki Avrupa 
P' tlc Af · A. rika arasında yapmamıstrr. 

' ~rupanın, Afrikanın dahili işlerine 
~ :~ahale etmesine lüzum yoktur. 
"".J rı·a at Amerikanın da Avrupa işle
' ilde · · . 

1
. . ışı yoktur. Akdeniz bölge 

. ; ~l~n ise eski dünyanın bir kısmı 
Uiu şüphesizdir. 

., ~loaıaya iki Japon 
~'•kırı beyetl geldi 
,il 

11 
R.orna : 16 ( A. A. ) - jur

ııı bale Ditalya gazetesi Pazar günü 
ııf• "Orrıa .iti . Ya ıki Japon askeri heye. 
r h nın icldi~ini yumakta ve bu 

eO .Jt;(,~tleri~ Şark cephesini ıiyaret 
· r b 1 lerlnı ve ltalyada bir kaç 

dafta kalarak İtalyan cephesini 
, c t" 

t,d 'Yatet edeceklerini l' aımak-
,_k ır • 
il" -........._:_ 
. f -,...--~--~~~~-

( "1 k ı • >7 • • 
~ -
f 7'0R.KIYE Radyosu 

~ 
8.oo 

'f 8.03 
8.ıs 

j 8.151 
19.(Xj 
/13.30 
w 

t '13,33 
3.so 
ı1.os 

1.20 

ANKARA Radyosu 

Cumartesi 17 .5.1941 

Proa-ram ve memleket sa· 
at ayarı 

AJANS haberleri 

Müı.ik : Hafif program 

E.v kadını - Yemek 

Program ve memleket sa· 
at ayarı 

Müz..ik : Türkçe plaklar 

AJANS haberleri 

Müzik : Türkçe plaklar 
Programının devamı 
Müzik : Riyaseticumhur 
Bındosu 

Müıik : Hafif sololar 

Program ve memleket sa
at ayan 

Müıik : Radyo caz orkest· 
raaı (1. Ôzgür idaresinde) 
Mü ·k t( 11 : Saz eserleri 

1 
Onuşma (Günün mcsele

eri) 

Müzik : Halk türküleri 

Memleket saat ayarı ve A . 
JANs haberleri 

Konuşma : Ziraat Takvimi 

Müzik : Solo sarkılar 
R~~YO GAZETESi 
~Uzık : Fasıl heyeti 
M~n~şroa (Kitap saati) 

k uıık: : Radyo Salon Or· 
cstrası (Violonist Necip 

2.30 Aşkın idaresinde) 

Meın~ket saat ayarı aı·ans 
Jf hab · ' r, T erlerı; Ziraat, Esham -
;I k ahvilat, Kambiyo - Nu-

JJ 2.45 M~t .borsası (Fiyat) 
,, f a.25, U2ık : Dans 

,1.3o y 
JI arınki ,,. ruı proiT~m ve kapa-

r ...................... ,l 
1 Uzakşarkf a 1 
ı ı 

f 120,000 ÇiNU f 
f MUHASARADA İMİ~ i 
ı ı 
ı Tokyo : 16 ( A. A. )- ı 
ı Bir kaç zamandanberl ı 
ı devam eden askeri ha- t 
ı reklt 120,000 Çlnllnln ı 
ı Şans eyaletlnde muha- t 
ısarası ile netlcelenmı,ıır.ı 
ı iki kolordu kumandant ı 
ı öımu,, be• tUm General ı 
ı de ölmüş ve yaralanmış· ı 
ı tır. Veyahud da esir a· ı 
ı hnmı,hr • ı 
ı ı .......................... 

Din flç Alman 
gemisi batırıldı 

Londra : 16 ( A. A. ) - lnki 
liz bombardıman tayyareleri dün 
Azun adaları açıklarında himaye 
altında seyreden bir düşman va· 

pur kafilesi ne hücum ederek 
2000, 4000 ve 5000 tonilatoluk 
üç düşman vapuru batırmışlardır. 

Avcılarımıza hücum edeıı düşman 
tayyarelerinden birisi düşürül· 
müştür. Bir lngiliz tayyaresi dön-

memiştir . 4 

İngUlzler Surlyede 
Alman tayyarelerine 
blcamıar yaptı 

(Birinci sahifeden artan) 

mişlerdir. Banlar Şam, Rayak ve 
Tundur tayyare meydanlarıdır. 

Bunların hepsine dün taarruz 
olunmustur. Töndürde üç Yun· 
le.erle ve diğer iki Alman tayya
resi ve bir Katoni mitralyöz ate
şine tutulmuş ve en az üç tay
yare ciddi hasara uğratılmıştır. 
bir tayyare de yakılmıştır. Yu
nadistanda Alman işgali altında 
bulunan tayyare meydanlarına da 
taarruz edilmiştir. 

Londra : 16 (A.A) - Alman 
tayyarelerine Suriyede kolaylık
lar verilmiş olmasına Londra mah
fillarinde teessüf e<lilmekle be 
raber telaşa düşmeğe mütemayil 
bulunulmamaktadır. Vaziyetin ciddi 
oldnğu söylenmekte fak at vazi
yete askeri bakımdan hakim olu-

nabileceği ilave edilmektedir. Bun 
dan başka Amerik birleşik dev · 
letlerinin Frıms :r. milletinden Al
manya için dostluk ve A~e·ri·k~ 
için dostluk şıklarından bı~ı~ını 
tercih •etmek suretiyle Vışıde 
yaptığı• resmi işer hakkındaki ha· 
berler alaka ile okunmaktadır. 
Arap devletleri ıima~darl~r'.ndan 
herhanki birisinin Raşıt Alıyı tut
için hiç bir temayül mev~ut o.ı 
madığını ve bu devletlerın lngı-

, 1. h""kiimetiyle dostluklarında 
il u . 
sadık kalacaklarindan şüphe edıl-
mediğini göstermektedir. 

Mal taya 
bava 

yeni bir 
btlcama 

Kahire : 16 ( A. A. )- 13-
14 Mayıs gece düşman ~ayya_re
leri Maltaya hücum etmışlerdır . 

Hasar azdır · 
Malta : 16 ( A. A. )- Resmi 

tebliğ : çarşambayı Perşembeye 
bağ-layan gece küçük bir düşman 
hava teşekkülü tarafından ada I 
üzerine yapılan taarruz esnasında 

1 
.• 1 meskenlerde mühim hasarlar 
~·:~ua gelmiş, bir kaç kişi ölmüş-

1 tür. Bahriyeye ve hava kuvvet
lerine aid binalar üıerine de bom-, 
balar atılmışsa da hasar ve za-

yiat olmamıttır • 

TÜRKSOZO 

AlMANYA İLE 
TİCARi MÜBADELE 

lstanbul : 16 (Türksözü muha 
birinden) - Almanya ile aramız 
daki ticari mübadeleler son gün
lerde yine bir inkişaf sarhası ar
zetmek tedir. Almanya ya satılan 

mallardan bir kısmına mukabil 
külliyetli miktarda tıbbi ecza si
parişi yapılmıştır. Şehrimizde bu
lunan muhtelif Alman firmalarının 
mümessilleri, millr mahsullerimiz· 
den bir ço~u üzerinde tüccarları

mızla temaslar yapmaktadırlar. 
Bunlar alacaklan mallar mukabi
linde faydalı tekliflerde bulunmak
ta ve taahhütlerini çok kısa bir 
zamanda ifa etmeğe hazır bulun
duklarını da ilave etmektedirler. 

Bu firmalardan biri yağlı to· 
humlarla zeytinyağı, diğeri de mu· 
kabilinde kimyevi madde ve tibbt 
eczalar vermek üzere külliyetli 
miktarda koyun derisi, yaprak 
tütün, nohut ve kuşyemi aramak 
tadır. 

iNOİLTEBEYE 
BAVA B0CDMD 
Londro : 16 (AA) - Hava 

ve emniyet nezaretlerinin tebliği: 

Bugece düş:r:anın büyük Britanya 
üzerindeki hava faaliyeti küçük 
mikyasta olmuştur. Ekserisi sabi! 
bölgelerinde olmak üzere dağınık 
yerlere bambalar atılmı~tır. Sa
hilde ba1.ı yerlerde hasarlar VU· 

ku bulmuş ve bu yerlerden birin
de az. mikdarda ölü ve yaralı 

kaydedilmiştir. 

i ı an 
BOROCEK KÖY 

H E Y E T i 
iHTIYARiYESINDEN. 

Sayın Blrlcek 
Yaylacııanna: 

Köyümüzün mühim ihtiyaçlann
dan olan nakil işini düşünen ihti· 
yar heyetimiz sayın yaylacılan· 

mızın gerek kendilerinin ve ge -
rekse iaşelerinin nakli hususunda 
Seyhan suhulet nakliye şirketiyle 
aktedilen mukaveleyi aşağıya ar 
zeyliyoruz. 

1 - Seyhan suhulet nagliye 
şirketi ile mutab k kaldığımız üze
re 19 Mayıs 941 tMihinden itiba· 
ren Bozantı - Bürücek arasında 
otobüs servisine muntazaman baş 
!anacaktır. Mezkur şirket tarafın
dan bu hata biri otobüs diğeri 
kamyon olmak üzere iki nakil va· 
sılası tahsis olunacaktır. 

2 - Bozanlı - Büı ücek ser
visinde her şahıs için 70 kuruş 
nakil ücreli alıııacaktır. 

3 - Yatak (Mafraç) ın beher 
kilosundan bir kuruş nakliya üc
reti alınacaktır. 

4 - Sebze ve sair gıdai 
maddelerle çimento ve çinkonun 
beher kilosundan 70 santim nak
liye ücreti alınacak ve bundan 
başka haftada iki gün (Salı - Cu
ma günleri) suhulet şirketi yazı· 
hanesinde Üzerleri açık adresli 
toplanacak sebze, ve saireyi sa
bahleyin alıp Adanadan Bürüceğe 
kadar naklederek,Bürücckteki ga
rajlarında yukarıda gösterilen üc
retleri mukabilinde müracaat eden 
sahiplerine verecektir. Yalnız mal 
sahiplerinin müracaatları lazımdır. 

5 - Bürücekteki tekmil dük· 
kanlar, furun ve kasapların 10 
Mayıs 941 tarihinden itibaren 
açılacagını sayın Büı ücck yayla
cılanna malümak olmak üzere 
ilAn eyleriz. 2-2 130 l2 

HAlKf Vi REISUGINDf N : 

(Seçim) 

Köycülük komitesinde açı
lan bir azalık için 23-5 - 941 
Cuma günü saat J 6 da intihab 

yapılaca~ından bu şubeye ka
yıtlı arkadaşlann gelmeleri rica 

olunur. 13026 

HAlKEVI REiSLiGiNDEN : 

(Konser) 
17-5-941 Cnmartesi gü

nü akşamı saat 21 de ev"mizde 

bir Konaer verilecektir. Giri~ 
advetiye iledir • 130~7 
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Dablll, (müteaddit vantilatörlerle 
yayla gibi serlnlettlrilen 

ASRi SiNEMA 
NlN VASi SALONUNDA • • 

• SUVARE. - 8 u A K ş A M 1 8.45 8.45 

• • • • • 1 • • 
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Misilsiz zafer ı .. 
BEDY 

LAMARR 

Halkın akın ettiği 

ROBERT 

TAY LOR 
Tarafından Şahane Bı'r Suretle Yaratılan 

• • 
1 • • 
• • 
• • • • • 
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• • • • • • SEYHAN VllAYETI VAKlflAR ! 
MOOORlOtOHOEH: 1 v 

E 
1 

• • Asfalt cadde üzerindeki 

Avukat Nazif Kurdo~fonun o· 

turduğu vakıf hanenin şimalin

deki arsa kiraya verileceğin· 

den on a-ün müddetle müzaye

deye çıkarılmıştır. Lhalesi 26/ 
51941 Pazartesi günü saat 14 
de yapılacağından isteklilerin 

Vakıflar idaresine müracaat

ları. 17-20-23 13024 

i LAN 
CEB(llBER[KET SUlH HU
KUK MAHKEMESİNDEN : 

No. 188 
D~vacı Osmaniyenin fakı 

uşağı köyünden Halil oğlu 
Hacı ökkaş müddeialeyh Cey
hanın Hamdilli köyünde otu· 

ran Aydınlı aşiretinden Bahç 
Osmanda 15-5-932 tarihli se
netle yüz lira alaca,A'ınm tah
sili için ikame eylediği dava

nm Cebelibereket sulh hukuk 
mahkemesinde cereyan eden 

duruşmasında müddeialeyhin 

ikametgahının meçhul bulun

duğu namına çıkarılan dave

tiye varakasına verilen meş· 

ruhatdan anlaşılmış ve ilanen 

tebligat ifasına karar verilmiş 
olduğundan dava olunan balıç 
Osman duruşma günü olan 

30-5-941 cuma günü saat 9 
da mahkemede hazır bulun

madığı ve kendisini bir vekil 

ile de temsil ettirmediği tak

dirde mahkemenin gıyaben 
devam olunacağı i an olunur. 

13023 

ilan 
INHISARlAR ADANA BA~-
MODORtOGONO[N: · 

Tütün ve Müskirat bayile

rinin ellerindeki ruhsat tezke

relerinin müddeti 31--'-941 ta

rihinde hitam bulacağından 94 l 
Mali senesi için de tezkere al

mak isteyenlerin 1-6-941 ak

şamına kadar idareye müraca

at ile tezkerelerini tecdiden al· 

maları lüzumu ilin olunur. 

15-17 13017 

zarı makbuz 
Malsandığma yatırdığım 13 

lira 35 kuruşa aid 12-12-
940 tarih ve 873067 No. vez
ne makbuzunu yitirdiğimden 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

13024 Eğri ağaç köyünden 

Nushi Göz 1 

• • • • : • ı· 
1 • • • • 

İLAHI 
YILDIZ 

K A D N 
-2-

Doroty Lamour 

• • • • • • • • • • • • • • 1 Tlrkçe Sizli 1 
• Filmlerinin gördüRii rafbet ıizerine birkaç gün temdit edilmiştir . • 

• BUGÜN GÜNDÜZ MATİNEDE • 1 Seven kadın • Dişi Tarzan 1 
• • 
: GELECEK PROGRAM 1 
e JEAN GABİ~'' in şaheseri • 

İ SON ÜMİT İ 
• • ••••••••••••••••••••••••••• 

iLAN 
Devlet Demlryolları 6. ıncı İşletme Sa

tınalma Komisyonundan : 

Muhammen bedeli 11516.50 lira olan 632 takım yazlık 
elbise ile 309 kasketin dikimi 19 Mayıs 941 Pazartesi saat 

15. de kapalı zarf usulü ite Adanada İşletme Müdürlüğü bina· 

smda toplanacak komisyonca ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 863,75 ıiralık muvakkat temi

nat akçaları ile kanunun tayin ettiki vesika 'arı ve tekliflerini 

ayni gün ve saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la

zımdır. 

Şartname ve mukave'eler Adana işletme Komisyonundan 

Adana, Koııya, Mersin Gar Şefliklerinden görülebi'ir. 

3 - 8 - 13 - 1 7 12984 
-----------~------------
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• c . . 
; DOKTOR t 
• 1 

! Yalçm Mustata Ozel ! . . 
! Dablll Hastalıklar Mltebasıısı J 
! . 
• Kızılay Ulucami caddesi istiklal ilkokulu karşısın- ! 
! daki muayenehanesinde her gün hastalarını kabul eder. ! 
• • i S. P Cs. 8-30 ! 
• • 
'..., • ._. .. .......... t . ............. ._. ,,~ • ..,, ..... ._. ..... ._..~.--· ... ·~·~·~·.-. .............. .. 



Sayfe 4 TÜRKSÔZÜ 
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Eşsiz bir muvaf f akiget· 

f 
1 
ı 

l 

Muhtelif veya 
toplu -aile gczintile· 

1 
rinde, şehirde, köy· 
de, dağda, bayırda 
velhasıl her yerde 

1 
ve en gayri müsait 
şartlar altı oda (lç"-
risinde hariçten hiç
bir madde ilave et-

• 
meyi düşünmeksizin) 

en acele ve en dar 
zamanınızda nefis ve 
lezzetli: 

ÇAPA ·~ 

! marka -
• e ÇORBALIK ~ 

1 Hububat sebze, 
komprime ve 

ı pürelerini 

1 
Beş on dakika 

zarfında ha7.trlıyabi · 

lirsiniı. Bir kompri
me evsaf ve yüksek 

• bir kalitesi itibariy-
le bir güıılük kalori 
sarfiyatınızın karşılı

ğıdır. Her yerde 
bulursunuz. 

Kallteılyle ve sesinin temizliğiyle her ilesi hayrete ........ Re,iktaf ÇAPAMARKA Kurulur tarihCl!llS 

dtl,ıren radyo ı ........................ ı 

MUHARREM HiLMi REMO 
ımzmetçl Aranıyor ı 
ı . l . . - b.l k ıı ı Ev ıf erını gore ı ece 
ı bir kadın hiz.met~i ara- ı 
ı yor. Matbaamıza müra- ı 
ı caat etmeleri ! 

TlcaretbaneslDdenı abaız 

: ........................ . 
' 

ABIOiNPA~A CADDESİ MO. 112 - TELGRAf : REMO AD AHA - TElEf ON : 112 

DIBKATI.. DiKKATi. DİKKATi .. 

Saatçı Vehbi Çömelek 
saat kalası kar,ı ımda 

zeaıt, arıoa, aeller,nacar, lltılon kadın 
ve erkek ıon model saatlerimiz yedek· 
ıert,ıe bera'lter gelmlıtlr. Ber tirli ta-
mirat kabal edWr... 12749 &-15 

, 
FEMil 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

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

manlannda bu gibi hastalıklardan korunması için yalnız 
(FEM/L) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEM/L) in hususiBAGLARl da vardır. 

ECZANElEROEN YE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARINOAN ARAYIHIZ . 

Cenup Mıntakası deposu : 

L--
Balari Diril Ticarethane•İ 

Yaicamii civarı No. ~ 

• 
iş Bankası 

Klçlk tasarral hesapları 

1941 
İkramiye plAlll 

KEŞIDELER 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 /kincitefrİn 
tarihlerinde yapılır 

• 
1941 ilı mi 1 1 ra ye er 
. 

1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 

3 ) 1000 > - 3,000 > 

2 > 750 > - 1,500 > 

4 > 500 > - 2,000 > 

8 > 250 > - 2,000 :1 

35 .. 
~ 100 > - 3,500 > 

80 ~ 50 > - 4,000 > 

300 ) 20 > - 6,000 > 

I 

TUrklye ı, Banka•ına para yatlrmakla yalnız para 
biriktirme olmaz, aynı zamanda tallhlnlzl 

denemlf olur•unuz 

En Büyük Ha·kik 
R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
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· N oıs Mıculm ueımıı 
CAZiBE YE GOZElliKTm 1 

"Radyolin,, harikul.Ade mües- de parlak -~ 
sir terkibi, daima tazeliği ile "Radyolln,, sisi 
temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç mis11 

kişinin tercih ettiği ye2'ine diş müstahzarlanndaJI 
macunu haline ielmiştir. Diş 
hıfzıssıhhasında ve ıüzeUitin- ni kılmıştır. 


