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Koordinasyon Heyetinden Bugün 
Çok Mühim Bir Karar Çıkıyor 
Ellerinde Pamuk Bulunanlar Bugün 

Hükümete Birer Beyanname Verecek 
Bu Pamuklar Değer Fiyatlarla Müb~yaa Olunacaktır 

Ankara: 2 (Radyo gazetesinden) - Yarın. (hugüıı) elinde pa
muk bulunanları yakından alakalandıran 127 numaralı mühim bir 
koordinasyon kararı çıkacaktır. Seyhan, l'(el, İzmir, Manisa, Ay
dın vilayetleriyle lstanbul ctahilinde bulunan ve memleketin bütün ip
lik ve mensucat fabrikalarına şamil bulunan bu karara göre, bunlar 
ellerindeki bütün pamuk mevcudunu birer beyanname ile hükümete 

bildireceklerdir. 
Bu karar, iplik ve mensucat fabrikalarını göz. önünde tutmuı· 

tur. Bu fabrikalar ellerindeki pamuk ve iplikleri iılemeHc devam 
edecekler. 

Ziraat bankası lüzum görülen pamukları de~er bahası ile satın 
alacaktır. Bu alım satım kimıe için zararlı olmıyacaktır. 

BERLI~ VE 
EM DENDE 

YANGINLAR 

Tokatta tek tip ekmek 
dün piyasaya çıkarıldı 

lORO HA lif AISIN 

SON BEYANATI 
Vaşingtor: 2 (a a.) - fr.gilte· 

r~nin Vaşington büyük elçisi Lord 
1-Jalifaksın bir kaç gün evvel ver
diAi son beyanat Amerika hüku-
11Jetİ tarafından bir beyaz kitap 
~klinde neşrcdilcetktir. 

SON INGILIZ HAYA 
TAARRUZLARI BiLHASSA 

BERLINDE ÖLD0R0C0 

BiR TESiR YAPTI 

Ankara 2 (Türkaözü muhabirinden) Buraya gelen ma
lumata göre te'.ı tip ekmek bugün tokatta piya•aya çılıarıl-
mı,tır. 

Eden ve Dil 
Belgrada 

gitmemişler 

Londra : 2 ( A. A. ) - lngi
liı. hava nezaretinin istihbarat 
bürosu bildiriyor: Pazartesi ak
tamı Emdene karşı tevcih edilen 
hücum esnasında bombardıman 
tayyarelerimiı. şimdiye kadar kul
lanılmıyan en büyük bombaları 
atmışlardır. Bir tayyareninin ra· 
aıdı alevler çıkan ziya sayesinde 
bütüq yolların görüldü~ünü söy- Yunan Kralı lngili% 
1~rniştir. Tayyarede bulunanlar Şeflerini kabul etti 
bır çok enlaıın havaya uçtuğu· Londra: 2 (A.a.) Eden ile Dil · 
nu görnıüşlerdirdir. in Atineyi tekrar ziyaretleri haberi 

Yangınlar etrafı sarmış ve lıü- etrafında evvelki ziyaretlerinde 
Yülc hasar müşahede edilmiştir. olduğu gibi lngiliz resmi mah~ill~-
Y · b Al ri birşey söylememekte ve ıhtı-enı ombalann tesirleri man- d ' ı F k t 
larca lcabul edilmektedir. Alman yatlı hareket et.me~te ır ~r: a a 

mazi göstermişl•! _kı _h~rıcıye .na· 
tebJi~leri binalara nisbeten mü- zırının ziyaretlerını . mu hı~ . hadıs~-
him hasar ilc.a edildi2'ini bildiri- lerin inkişafları takıbetmıştır. lngı: 
Yorlar. liz siyasetini~ hc~~fi B~l~an.la~dakı 

Londra : 2 ( A. A. ) _ Alınan harbin mevzıleştırılmesını ıstıhdaf 
h b ettiği aşikardır. 8 erlere go-re, lngı'lı'r. hava kuv- "f d b't fi k Bu vaziyetin ı asın a ı _ara ı 
\'etlerinin Berlin üzerine yaptiğı ve istiklalini kuvvetle mudafaa 
son hücumlar öldürücü bir tesir ederek sulhu kurumak niyetini iz-
Yapmıştır. Bombalar, yangınlar ve har etmiş olan Yugoslav hükOme· 
Vukua gelen hasarlar halk arasın· tinin aldığı vaziyette lngilıereye 
da derin bir yeİI uyandırmıştır. müı.aharet edecektir. .Atinedeki 
Be ikameti esnasında Edenın Yugos-

rlin mahallelerinin birinde mü- - · ıı · ·1 t h' lav hükumeti mumessı erı ı e e-
b •mmat fabrikaları İngiliz bom- mas edip etmiyeceği malum de-
ardıman tayyarelerinin mükem-

ltlel l · ğildir. A . d b- _ a eşı ile parçalandığı ı.aman Londra: 2 (a a.) - tına ra · 
t Uyuk mikdarda telefat olmuş- osu Edenin dün Yunan Kralı ta 
ur. S. S. Kıtaları bir çok kim- ~afından kabul edildiğini bildir· 

senin hasarı ıörmesine ve ölen miştir. t · ı· 
thab 1 k Belgrad: 2. (a. a.) ~ Y1 m~ ~-
- a arı hakkında haber alma mat alan mahfıll_cr lngılterc hancı · 
~lre beklemesine mani olamamış- ye nazırı Eden ılc genel kurf!l~Y 
ır. Bu kıtalar halkın enkaz ara- başkanı general Sör Con Dıl ın 
•ında Ölülürin çıkarılmasını ıör- 1 Yugoslavyaya geldiklerinden veya 
nıt' elerinin de önüne geçememiş- Yugoslavyada . bul~nduklarından 
ır. malumatlar değıllerdır. 

------=---8-ü-yu-·· k~M~il;;-;-le---:t-

Meclisinde 
Son müzakereki yapılan 
ıayıhalar kabul edildi 

..a • • el ) - Büyük Millet ~nkara: 2 (TÜTka6zü Mahabırın en l 
~ecliai bul'in Mazhar Germenin rei•liğinde _top!andr. Dev:~ 
llerniryolları Umum Müdürlüğü 941 biıtçeaı mu~akale lay 
lacaa • • Tı Faklılteaı me~unları· 
rtın ı ntüzalıere oe kabul •dilmırtır. ıp ı ve Sıhhat Vekaleti 

mecburi hi%metten muaf tutulma• . . . . l 
1'ternar · • . 53 ü cü madd•aının tadılı yo un· 
Gc/lt. ın nıaamnamHının n 

ı layıhalar ta•vip olanmuftur · ltt 
Meclia l'•lecelt toplantı~ını Cuma pni yapaca ır. 

General Veyvel harekat sahasında bir kumandanla görüıüyor: 

Kahire : 2 (A.A.)-.-·-·-· ·-·-·-9 Londra: 2 (A.A.)-
lngiliz imparatorluk • AFRiKA HAREKA • i Asmara Eritredeki 
lrnvvelleri, Eritrenin ı Ti /NK}Ş.f.F EDiYOR i münakale yollarının 
merkezinden 120 ki·i INGlllZlER MOSAVVA i birlqtiQ-i merkeı-
lometre kadar me- i i dir. Şimali garbide 
safede Keren'in zapi 

1 
i bulunan Aımara Kc 

tından yalnız beş i KAPllARINA 6[l0 i rene dcmiryolu ile 
gün sonra Asma- i i bathdır . Cenupta 
raya girmişlerdir . r- .. -·-· ·-·-·-·· Hab~ıiıtana giden 

Kerene bir demiryolu ile bağh iki yol vardır. Bunlardan bhi A-
bulunan Asmaranın nüfusu 22,000 disababaya le.adar gitmektedir • 
kişi idi. Bu mevkiin zaptı İngiliz- Royter ajanımın bir muhabirinin 
lerin Musavvaya ileri hareketle· Eritro cepheainden gönderdiği tel-
rine yol açmıştır. Şap denizi ilıe- rraflar ltalyınlann lıiailiz kıtaa-
rinde son ltalyan limanı olan Mu· tının hareketindeki ıürate hayret 
savva Asmaraya 100 kilometre ettiklerini ve yolları kapamak 
kadar mesafedt:dir. üzere lcayalan dinamitle devir-

lngiltereye 
Alman taarruzu 

HASAR AZ, iNSANCA 
ZA YIAT YOKTUR 

Londra : 2 ( A. A. ) - İngiliz 
hava ve dahili emniyet peıaret

leri tebliği : Münferid uçan düş· 

man tayyareleri lngilterenin ce
nup v~ şark sahillerine mütead

dit bombalar atmıılardır. Bazı 

hasar olmuştur. lki düşman tay· 

yaresi düşürülmüştür . 

Londra : 2 ( A. A. ) - lngiliz 
hava ve dahili emniyet neıareti-

nin bu sabahki tebliği : lngilt~re
nin cenubu garbisi üzerine düşman 

tayyareleri bir kaç bomba atmış

lardır. Az hasar :vukua gelmiJtir. 

insanca zayiat yoktur. 

diklerini bildirmektedir . Kıtaatı
mır. burada bir çok esir almış ve' 
ehemmiyetli harb malzemesi it
tinam etmiştir • Asmaranın ele 
geçmesi yalnız Musavvayı tehdid 
etmel.:le kalmamakta , Kıııl de-

nizle Habcıist•n arasındaki bütün 
yolları nihai suretle "8patmak 
tehlikesine mırur. bırakmaktadır • 

Sarp aı azi Asmaranın beş kilo
metre ötesinde bitmektedir . Bu
radan itibaren arar.ijr altmıı kilo
metre mesafede bulunan Kıııl 
denize d~ru inmektedir • 

Kahire : 2 ( A. A. ) - Orta 
Şark lngilir. lcarargAhı tebliti: Lib
yada Maraa Bliaam ın do~ ıima
lindeki harekat devam etmekte 
ve ileri müfrer.eler.imiı. geri çe
kilnıektedir . 

Eritrede kıtalarımıı diln Aı
marayı ıaptetmiılerdir . Buradaki 

düşman kuvvetleri cenub ve dotu 
cenub istikametinde çekildiler • 
Mttsavvanın hentb ltalyanlar ta
fından' muhafaza edildiA"i zanne
dilmektedir . Habeşiıtanda hare
Ut bütün_bölaelerbe muvaffılı.ı-

. yelle inkiMftı_btrdtvamdır. 

GEHERAl DÖ60l 

HARTUMDAH 

KAHİR[YE GElDİ 

Kahire : 2 (A. A) -

General Dö Gol dün öA-
lcden sonra tayyare ile 

Hartumdan Kahireye gel
miş ve General Veyvl, 

hava Marcşalı Lonnu ve 

Fı ansız Generali Katro 

tarafından karşılanmıştır. 

~URDDA HEYECAN TEZAHÜRLER~ 

HükUmetimiz her 
tedbirini almışllr 

TORK Mİl[[Tİ, TÜRK ORDUSU HAZIR HAlDEOİR 
Ankara : 2 ( Türksöıü Muha

birinden ) - Ankaraya gelen mn
lümata göre, mebuslarımı7. yur · 
dun dört köşesinde konferansla
rına devam ttmektedirler. Bugün 
Giresonda, lskendcrunda, Bursa
da, Bayburtta, Divriğidc mebus
larımız Halkevi salonlarında ve 
meydanlarıncia heyt:canln koııuş
muılar ve halkın büyük tcrnhü 
ratına muhatap olmuşlartlır. 

Mebuslarımız bu konferansla-
rında bi\ha ı.a şunu tebarüı. ettir 
miılerdir: Türle milleti hazwlır. 
f-EUmetimiz yurdu müdafaa için 
bütün tedbirleri almııtır. Türk 
ordusu hazırdır. 

vu:ooslavya 
set erberliQi 
bugün bitiyor 

PRA VDA GAZETESiNDE 1 
ÇIKAN BiR YAZI 
(Yaıısı ikinci sa} fada) 

AMERİKADAN YUHANİSTANA 
HARP MALZEMESİ YOllANDI 

Nevyork: 2 (a. a.) - Şimali 
karolindeki Pra2' istihkiimlfırıncta 
bulunan mühim miktarda 75 tik 
top bi~er harp malzemesiyle bir 
likte Yunanislana sevkerlilmek 
üıere vapurlaıa yükletilmiştir. 

Roıvelt bu sevkiyatın icar ve ia
re kanunu mucibince yapılmakta 
olduğunu bildirmiştir. 

KA~AN İT Al YAH 

BA~ KUMANDANI 
Asmara: 2 (a. a.) - ltalyan 

başkumandanı Turiçi, lngiliz kuv
vetlerinin girmesinden iki gece 
evvel asmaradan kaçmıştır. Şeh
rin teslim olacağı saat 5,30 da 
belli olmuıtur. O saatte iki ital
yan mümessili:otomobille hareka
ta kumanda eden kumandanın ya
nına gitmek için yolda rast gel
dikleri askerlere, kumandanın ne
rede bulundu~unu soruyarlardı. 
bundan sonra ikinci bir otomobil 
le birinci otomobili takib etmişler, 
bu aubaylar pazar ğünü ölen Al· 
bayların cesedini götürmek için 
müaaad• iıtemiflerdir. 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ • • 
ı iHöHO ZAf ERi i 
j YILDÖNÜMÜHÜH 1 
~ YURTTA KUTL~MIŞI i 
i ~ i i Ankara: 2 (a. •·I - i 
i lnönU zaferi yıldönUmU i 
i nUn bUtUn yurdda mey- -i 
i denlarda ve halkveterln· i 
i de bUyUk tezahUratla i 
i kullanmı•tır. i . . 
t-·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-j 

DiKKATlER--
ERKEK LiSESiNE 

GiDEN YOL 

L
ise talebelerieden aldığımız bir 
mektupda deniliyor ki : 
Bütün bir kış mektebimize git· 

mek için çckmeditimiz güçlük, 
başımıza gelmedik iş kalmadı. Ça
murları diz kapatzmzza kadar çı
kan bir yoldan gıinde iki defa 
gidip gelmek bize az sıkıntı ver
medi. Şimdi bahar geldi. Çok şü
kür çamurdan kurtulclıık. Fakat 
bu defa da toz denilen belaya tu
tulduk. Şehrin çok işlek ve binlerce 
ta/ebesinin gidip geldi~i bu yolu 
bir kerecik olsun sulanmıyor. Ne 
olur, hiç olmazsa ötle paydosla· 
rzndan evvel ve akşam ıizerleri 
birer kere sulansa da biz de hiraz 
rahat mektcbimize gidip evlerimin 
dönebilsek .. 

Biz la/ebe/erimize çok hak 
verdik. Belediyemizin de bizim 
gibi düşünerek mühim bir feda
kcirlık istemiyen arzularını yerine 
getireceJ!inden eminiz. 

CEBElOTTARIKTA YENİ 
BİR HAREKETE HAZIRUK 

Madrid : 2 ( A . A.) - Ce
belüttarıktan haber verildi~ine 
göre, dün sabah bu limanda ln
giliz harp gemilerinin büyük faa
liyeti görülmekte idi. ikisi harp 
malzemesi ve ikisi de~kıtoatla do-

" lu dört nakliye gemisi iki kruva-
zörle dört torpido muhribinin ve 
iki denizaltının refakatinde olarak 
limandan ayrılmı~lnrdır. Ô~leden 
sonra üıerinde1d tayyareler uç
mnğa hazır bir va1.iyette olnrak 
Ark:Ruayal tayyare gemisi ile iki 
kruvazörün ve altı torpido muh
ribi ile iki yardımcı kruvazörün 
limana iİrdikleri_görülmüıtür. 



Sayfa 2 TORKsôZO 

• 
ES K 1 VE 
YENİ ADANA 

-------- Yazan --------

KEM Al 
Yüce Türk inkılabından doğan 

şaheserlerden biri de on altı yıl 

kadar a~ bir zaman içinde inki
şaf eden Belediyeciliğin kuvvetli 
varlığıdır . Bu varlık her nerede 
kendini göstermiş ise orası ba
yındırlaşmış ve halkı da gerçek
ten gönenmiştir. 

Belediyecilik denilince akla 
alelade basit bir meslek gelme
melidir . Bu meslek çok önemli 
ve gayet şümullüdür . Kanuı•i ta
rifinden de anlaşılacağı veçhile 
Belediye beldenin ve belde seke
nesinin mahalli mahiyette müş 
terek medeni ihtiyaçlarını tanzim 
ve tesviye ile mükellef hükmi 
şahsiyeti haiz bir kurumdur . 

Bugün hemen hiç bir şey )Ok 
ki Belediyeyi ilgilendirmemiş ol
aun . 

Mesela ; bir bina yapmak is
teyen her hangi bir yurddaş yap
mağa karar verdiği binanın bir 
projesini dilekçesiyle birlikte Be
lediyeye verir. Belediye fen he
yeti verilen projeyi tedkik eder , 
tedkikatı neticesinde projeyi yapı 
ve yollar kanuniyle umumi hıf • 
zıssıhha kanunu hiıkümlerir.e uy
gun göı ürse kabul ve tasdik ec!e
rek gereken ruhsat tezkeresini 
verir ve yapıyı da her vakıt kon
trol edip tezkere hilafında inşaat 
ve ilaveler yapılmasına mahal 
bırakmaz. Yapı biter bitmez yine 
sıhhat ve fen idareleri tarafından 
teşkil edilecek bir heyet vapının 
fenni ve sıhhi bakımdan kabili 
iskan olup olmadığını inceler ya
pı matlub şartlar dahilinde ya
pılmış ise iskan raporunu verir 
bu rapor alınmadıkça yapıda ne 
yapı sahibi otur ahili r , ne de ya
pıyı aher bir kimseye kiralar . 
Hundan sonra halkın sıhhatini gö
zetmek ve ayni zamanda şehir 

planına :aykıı ı bir şekilde yapı 

yapılmasına meydan vermemek
tir. 

Sokaklara tükürmek yasaktır . 

AKMAN 
!"İne müsaade eylememek, onla
rın sıhhatini esirgemek ve temiz 
ahlaklarını kirletmemek yolunda 
} erinde müttahiz sıhhi ve ahlaki 
bir tedbirdir. Zaruri havayice doğ
rudan doğru.va diğer yiyeceklerle 
içileeeklerc lüzum husulünde aza
mi fiyat tesbit etmek ihtikara 
mani iktisadi bir tedbiri 

Parp, yüzme havuzu, plaj, 
mezbaha, hal, okuma odası, stad
yom, çocuk bahçeleri yapmak, 
şehirde milli tiyatro, sinema ve 
müzik yurdları açmak, her ne 
kadar belediyece ifası ihtiyari 
vazifelerden ise de her medeni 
insen için bu artık kati ve zaruri 
bedii bir ihtiyaç olmuştur. Buna 
binaen; her belediye belde seke
nesinin bu ihtiyacını nazarı itiba· 
ra almağa mecburdur. 

Şu kısa izahattan anlaşılaca

~ına göre beledi\ e beldenin ve 
belde halkının her şeyle alaka· 
dardır. Faaliyet sahası fevkalade 
vasidir. Yapaçağı işler sayısızdır. 

Bu vasi sahada masruf gayretten 
iyi bir randıman alabilmek de 
belediyecilik ve şehircilik ilimle
rini ö~renmeğe bağlıdır. Eski be· 
lediyeciler bilgiden yoksun idiler. 
Daha doğrusu işğal ettikleri ma
kamda ne yapacaklarını bilmez 
ve yapmak istedikleri nelerdir 
onları da tamamile kestiremezlcr
di. Du itibarla eski belediyeciler
den beldeler faydalaııamıyordı. 

Zira, geçmiş devirlerde belediye
lerin:kısmı azamına naehil beylik, 
ağalık ve asilzadelik iddiasmôa 
bulunan echel mütegallibe musal
lat olmuştu. Yeni belediyeciler 
arasında bu gibileri yok denilecek 
nisbette pek azdır. 

Cümhuriyet belediyecileri va
zifelerini müdriktirler. Bunun en 
canlı örneği ondört yılda az bir 
para fakat, çok büyük himmet ve 
gayret saıfile cennetasa bir hale 
getirilen modern Adana şehridir. 
Bu şehir 1926 yılına gelinceye 
kadar yalnız tabiatın kendisine 
bahşettiği güzelliğile herkesi ken
disine ısındıran bir şehirdi. Ben 
eski Adanayı kılık düşkünü ve 
son derece güzel bir köylü kızına 
benzetirim. · 

-Sonu var-

OIS MEMlEKETlEROEN · 

ALACAKll TÜCCARLARIMIZ 
Ankara : 2 ( A. A. ) - Tica

ret Vekaletinden tebli~ edilmi4-
tir. ltalya, Jsviçre ve ispanyadan 
alacağı bulunan tüccarlar ·on Ni
sana kadar Merkez bankasına 
müracaat etmel~dirler . Bu tüc
carlar hangi ihracattan mütevellid 
alacaklı olduklarını , alacak . mik-

• darını , ihreç tarihini ve malını 
• cinsi ile alacaklannın hangi ban

kaya mevdu olduğunu bildirme: 
lidirler. 

PROf. SADRİ MAKSUDI 
Bir kon fer an• vermek üzere 

ıehrimize gelecek 
6 N;sanda Genel Parti Sekre

terliği tarafından tertib edilen 
konferanslar s e r i ı i u d e n ol
mak üzere ıehrimize gelecek olan 
Profesör Sadri Maksudi tarafın
dan Halkevımizde [ Eski uygur 
Tür1'leri ve medeniyetleri ] mev
zulu bir konferans verilecektir. 

YENi NEŞRiYAT 

GÖRÜŞLER ÇIKTI 
Halkevimizin çıkarmakta oldu

du~u cGörüıler.t mecmuasının 33 
ün eli sayısı nefis bir kapak ve dol
gun bir mündericatla intişar et
mİf bulunuyor. Bu sayıda Halke-

• vi gençlerinden, Vahide Birken, 
Oıman Sumer, Cemal UAuz, Dr. 
izzet Bilgi, Naci Kum, Ferid Da
vul Tekelinin yazılarım ve Hamit 
Salih Asyalı, SclAhattin Sepici, 
Süleyman Şahin Tar, Raaim Gök
nel, Ziya Hazer, Mehmed Deli
gÖflül, Şahap Rıza Toy, Recai 
Dilan'ın güzel ıiirl~rini bulaeak
sınız. Görüıleri muhakkak okqyu
nuz. 

Yeni bir •eri 
pul ha~rla11ı10r 

Büyük Türk Amirali Bar~a
ros'un hatı,asını tizi1.en Ffoıta, 
Telgraf ve Telefon idaresi 6 pul· 
dan ibaret bir seri hatıra pulu ha
zırlamaktadır. 

Yeni tip i l-{ 

•İgara fıkıyor 

Puroluk Sumata ve Cava yap· 
rak tütünlerinin vaziyet dolayısiy
le tedarik edilememesi yüzünClen 
Puro imali bizzarur durdunılmuf· 
tur. Bunun üzerine inhisarlar ida
resi dolgusu ve sargısı tamamen 
yerli tütünlerle Puro imali imkAn
larını araştırmıı ve yüz.do yüz 
Türk tütününden olmak üzere 
bir (Puro) ve bir (Sigarillos) imal 
edilmiıtir. cToros> Puroları ile 
cF.sma> Sigaı illosları beheri 10 
ve 4 kuruı fiatle pek yakında pi-

. yasaya çıkarılacaktır. 

Amerika da 
grevi Qnleme 

MECUSE BİR KANUN 

PROJESi VERiLDİ 
1 

Vaşington: 2 ( A. A.) - Me-
busan Meclisi deniz encümeni re
isi Vinton bugün meclise bir ka
nun projesi tevdi etmiştir. Bu 
projeye göre grev yapıldı~i tak
tirde mim müdafaa hesabına ça
tııan bütün fabrikalara hukumet 
vaziyet edecektir. 

O~ AYDA AlMAN HAVA 

ZAYİATI 
Londra : 2 ( A. A. ) - lngiliz 

avcı tayyareleri ve hava dafi ba
taryaları 1941 yılının ilk üç ayı 
zarfında lngiltere üzerinde ayda 
vasatt elli tayyare olmak üzere 
yüz elli beı nazi tayyaresi düşür
müşlerdir. Bulnarın 94 ü avcı 

tayyareleri tarafından, 51 ri mü
dafaa bataryaları tarafınöan ve 
geri kalan 10 tayvare baraj 
balonları ve diker teıiaat tarafın
dan düıürülmüılerdir. 

Yugoslayva 
. Seferberliği 
bügün bitiyor 

(Birinci sayfadan artan) 

Roma : 2 (a.a.) - Stefani 
ajansının Budapeşteden öğrendi
tine JÖ~e. Yuıoslavyada sefer
berliQin 24 marttan beri1 başlamış 
oldutu ve 3 nisanda nihayete 
ereceti bildirilmektedir. Kıtaatın 
büyük bir kısmı halen Niı bölge
sinde tahıid edilmektedir. 

Moskova: ~ (a.a.) - Resmi 
Partinin gazetisi olan Pravda bir 
makale neıreden tanınmış muhar-
rlrlerden Vassavski, Sovyetler 
birli,R'i hükumetinin yeni Yugsslav 
hükumetine bir telgraf göndererek 
tebrik ctliQ'ini tekzip etmekte, fa 
kat ş4nlan ilive eylemektedir: 

- "Yugoslav milletinin şerefıi 
bir mazisi oldutu muhakkaktır. 
Yugoslav halkı bu maziye ve teb
rik edilmete layıktır. Tebrik telg· 
rafı gönderilmiş lılması fevkalade 
bir fey detildir. :;;ayet böyle bir 
telıraf iÖnderilmemiş ise Sovyet
ler Birliti tarafındın unutulmuş 
veya kimsenin hatırına gelmemiş 
demektir. 

Sebebi de tükrük vasıtasiyle her 
türlü bulaşık hastalıklar mikrop
larının belde sekenesi arasında 
yayılmasını önlemekten ibarettir. 
Sokaklar herkesin evinde bulun
duğu ve tam Tan yerinin ağar

mağa başladığı bir anda süpürü
lüp temizlenir ve yaz günlerinde 
de sulanır , bundan mahud ve 
muntazir fayda ise halkı toz, top
rak ve her çeşid muı.ahraf attan 
geçecek mikroplardan korumak
tır. Gerek ceza kanunu ve gerek 
Belediye mevzuatı gece saat yir
mi ıki ve yirmi üçten sonra eğ-
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lenceyi, ve gürültü patırdıyı men 
etmiştir.Ru da halkın sakit ve sakin 
bir surette uyumasını ve dolayı
siyle de vücudunun iyice dinlen
mesini sağlamak için alınmış sıh

hi bir tedbirdir. 
Dilenciliğe önge olmak Bele-

diyenin en belli başlı ahlaki ve 
içtimai vazifelerinden birisidir . . 
Çünkü; dilenciliğe alışan bir adam 
iı görmek istemez , çalışmaktan 
zevk duymaz ve benliğini kaybe
der. Zillet ve meskenet içinde ya
ıar en son serserileşir . 

Ve b;r gün gelir ki, bu serseri 
ruhlu insan cemiyeti beşeriyeye 

müfid olmaktan ziyade muzir olup 
sokakları elektrikle aydınlatmak, 
lağam, kaldırım yapmak, beldeye 
iyi, temiz içme suyu getirmek 
halkın sıhhi ve medeni ihtiyaçla
rından en önemlilerini tatmin et
mek demektir. Yoksullara bakmak 
da belediyece yapılması meşrut 
içtimai ve insani bir yardımdır. 

Taze bir fidana benzeyen ve 
henüz onsekiz yaşını doldurma
mış olan çocukların gazino, bar, 
baluı ve danıinalerde ej'lenmele-

Sinir harbi 

Yugoslavyaya karıı Almanya 
tarafından açılan sinir harbi bü
tün şiddetiyle devam etmektedir. 

Bu vaziyet tıpkı Çekoslovakyaya 
tatbik edilen harekete benziyor. 

Amerikan gazeteleri Seriinin 
bu manevrasında bir yenilik gör
melc.tedir. Macar radyosu da Yu-

goslavyanın istikbalini karanlık 

görme1t edir. Bulgar radyosu da 
ayni tempoya uymakta ve Sırp-

larla Hırvatların ayrılmak !]zere 
olduğunu kaydetmektedir. 

Şimdi Mihver bütün kuvvet- · 
!eriyle Yugoslavyaya karıı hare-

kete geçmiştir . Avala ajansının 
verdiği malumata göre ise , Yu
goslavya tam bir sükun içinde , 
hazırlıklı ve hadiselerin inkişa

fını beklemektedir . 

Mat•uokanın ziyaretleri 
Matsnokanın Roma ziyarc!ti 

neticelenmiştir. Mumaileyhin tek
rar Berline dönece~i söylenmek
tedir. Matsuokanm Romayı ziya
reti pek fena günlere tesadüf et-

i miıtir. Çünkü Akderıizde ve çöl-

de ın biı kaç gün içinde bir çok 
ltalyaA hezimetleri oldu. 

Amerikanın 
1 • • 

vazıyeti 

Mihver, Amerikaya karşı mü· 
temadiyen düıman göstermek is
temektedir . 

Viıi - /ngiltere 
Vişi hükğmetile lna-iliz hükıl· 

meti arasındaki münasebetler ait· 
tikçe gerginleşmektedir. Bunun ye· 
g-ane sebebi lngiliz abluka kont· 
rolüdür. Nitekim bir kaç gün ev· 
vel Fransız g-emileri lngiliz kont
rol gemilerine ateş açmıştı. Vişi 

hükumeti ogün sefer yapan ıemi
lerde kaçak eşya olmadığını söy· 
!emekte, İngiltere de mademki ka
çak eşya yoktu neden bu gami
ler kontroldan kaçtı? Diyor. Ve 
Viıi h~kümeti bu suvala cevap 
veremıyor. 

/ngiliz ma•ralı 
lngiltere ieçen sene d6rt mil· 

yar kadar lngiliz lirası masraf 
yapmıştır. Yani dakikadaki masraf 
7000 sterlinden fazladır. 

Fakat lnailtcre bu masraflar
dan daha büyük masraflar tasav 
vur· etmiş ve tahminlerden az mas· 
raf yapıldıtı neticesine varmıttır. 

AFRiKA HAREKA Ti 

lngiliz kuvvetleri Afrikıda bü
yük bir süratle ilerilemektedir. 
Adisl\b&banın işıah beklenmekte
dir. halyan o:dusunun bu vaziyc t 
karşısında teslim olmaktan başka 
yapacatı bir ıey kalmamıştır. 

DENiZLERDE HAREKAT 
Alınan haberlere göre bir ltıl

yan harp gemisi kızıldenizde İn
giliz tayyareleri tarafından batı
rılmıftır. Şimal denizinde de bir 
Alman muhribi, lniilizler tarafın
dan batırılmııtır. 

YEN/ TIP BOMBALAR 
Son zamanlarda lngilizler müd

hiı infilak kudretli en yeni tip 
bombalar kullanmalc.tadırlar. Bom
balar hacim ve sıklet itibariyle. 
diğ'er bombalardan küçük olmak
la beraber tesirleri müdhiıtir. 
Şu da kaydedilmektedirki İngiliz· 
ler bu bombaların tecrübelerini ya
pabjhnek için, lngilterede genif, 
halt bir araziyi bulmakta müşki- ı 
lit çekmiılerdir. Bu yeni bomba · 
ların teair aahası kilometreleri 
bulmaktadır~ 

Arnavudlukta 
savaş mevzii 

I YUNA H [D[lllll 
MUHlREBEMİN TA 

·--.. ·--· 
! Yunanlılar ltalya•lar- j 

dan bir mikdar esir ve t 
; mal%eme aldılar * 
! .. __ .. ·--.. 1 

Atina : 2 (A. A.) ·- Yunan 
Resmi tebliği : Keşif ve topçu 
faaliyeti olmuştur. Sabahın ilk sa
atlerinde bir dü~man müfrezesi, 
dün zabtetdiğimiz bir düşman 

mukavemt>t merkezine yaklaşarak 
otomatik si ahlarla ateı etmişler
dir. Mukabil gücuma kalkan miif
rezelerimiz düşmanı püskürtmüş 

ve 80 esir almıştır. F.sirlt'r arasın
da bir de Subay vardır. 

Atina : 2 ( ı\. A.) - Alma 
rad) osu matbuat nezaretinin bül
tenini neşretmiştir. Bültene göre 
Yunanlılar, Arnavudlukta ki harı -
kAt esnas~nda iki ltalyan bölüğü
nü imha etmişlerdir. 

Atina : 2 (A. A.) - Yunan 
Umumi emniyet nezareti tebliği: 

Düşman hava kuvvetleri. Eğe de 
nizi sularından birinin koyunda 
bulunan sandalları bonbarduman 
etmişlersede hasar ve insanca za
yıat olmamıştır. 

Bir Alman 
gemisi batırıldı 

Londra : 2 ( A. A. )- Ami
rallık dairesinin tebliği: Hindistan 
sularındaki filo baş kumandaeının 
bildirdiğine göre , 4188 tonluk 
hir Alman ticaret vapuru Mosov 
vadan kaçmak isterken Rotsonun 
kumandası altındaki Kandhar ge 
misi tarafından batırılmıştır. 

İntihar eden 
A iman gemisi 

Lima : 2 (A. A.) - Aşagıda

ki resmi tebliğ neşredilmiştir. Kal
lao koyunda demirli bulunan dört 
Alman vapurundan ikisi, haber 

vcrm~den ve izin almadan pazar· 
tesi akşamı hareket etmişlerdir. 

Alman vapurlarını geri getirmek 
üzere iki harp gemisi tahrik edil
miştir. 

Salı günüde takip için bir ha
va filosu göncleıilmiştır. diğdr iki 
vapurların kaçmaları için lazım

gelen tedbirler alınmış ve bunla
ra beynelmilel kaideler mucibin
ce demirli durmaları emir e<lil
miştir. Bu vapurların hareketine 
mani olmak için gönderilen harp 
gemilerinin muvasalatından evvel 
alman gemilerinin mürettebatı 
vapurları ateşe vermişlerdir. 

Alman, ltalyan, Danimarka 
vapurları müsadere edlldl 

Vaşington : 2 (A. A.) Bildiril
diğine göre bu hafta içinde mu
sadere edilen Alman, ltalyan. ve 
danimarka ;vapurlatının mecmuu 
tonajı 296.i15 tondur. Ruzvelt 
seyahatten dönerken trende ga
zetecilere yaptığı beyanatta bu 
vapurların müsaderesini kendisi 
emrettiğini söylemiştir. Ruzvelt 
başka bir mütalaa serdetmekten 
imtina etmiştir. 

Memleket Hastanesi 

Alina : 2 ( A. A. )
harb gemilerinin müzah 
İngiliz donanma81nın k 
parlak zafer Balıcanlard• 
genişlemesini önlemett' 
gayretleri tam zamanındı 
essir bir sutette-takviye 
Bugünkü haıbde- Şarkf 
mmtakasının kontro1üniiıı...,. 
lerde olduğu aşikat su~·:" 
rülmüştür . Ve ılalyan 
rinin artık tamamiyle ~ 
duğu anlaşılmıştır . . 

ltalyan filosunun heıı 
sonra artış1 Balkanlar k 
cağı gibi, hiç kimse ya 
cüretkarane hesablarla 
yan filosunun bundan 
saba katmayacaktır. Gö . 
Akdenizdeki lrıgiliı. ı.aftt't 
mesut neticeler doğur1P 
giliz ve Yunan hükülll 
milletleri gibi, harbin 811 

gerıişlemesirıi istemiyenlet 
ferden dolayı ne kadar 
olsalar haklıdırlar . 

Londra : 2 A. A. ) ""' 
denizinde İngiliz zaferi, 
ehemmiyetli bir rol oyP1 

yare gemimizin ~.ıc,,ptan1 
Roydz kayboldu~u taYY 
birinin salimen döndilf 
dirmiştir. Bv suretle 111 

kaybı yalnız bir tayy•~ 
oluyor. Son raporlara .1 dfl!9'".:J 
rılmış olan üç ve belki tJJll!'!!f: 
yan lfruvazörü ile ÜÇ ~ 
başka diger iki kru" ~ 
muhribin daha tayyare ..-ı! 
rının tesiri ile ciddi h 
radıkları anlaşılmaktadif ' 
Vittorya sınıfından bir A 
da hasara uğradığı OJSI 

8.00 
8.03 
8.18 
8.45/ 
9.00 

12.30 
12.05 
1 '2.50 
13.05 

13 20/ 
ı .ı.oo l\J üzik : Kartrt' 

(Pi.) • ,;';; 
t 8.00 Program, ve MI 

Ayarı. , .. 
18.03 Müzik : Rad)'Ôsı" 

rası (lbrahirn 

sinde) ~ 
18.40 Müzik : Solo .., 
19. 10 Konuşma (Se'f/ 

tajlarr) l 
19.30 Memleket _S~,i. 

AJANS HabC'~ 
19.45 Konuşma : Zi 'ıiJ. 
l 9 50 Müzik : RadY0 

Heyeti. • 
20.15 Radyo gazett51-
20.45 Müzik ·: Beet 

21.00 
21.30 
'21.45 

22.30 

~2.45 
23.25/ 

yasyon'lar ~ 
Müzik : Di ıerı;. 
Konuşma Sıhh' 
Müzik : Rad>'6 

23.30 Yarınki 

DR.DPERATOR Saim Erk 
Kadın, erkek idrar yolları (b6brek, m••""',. 

tena•iıl ha•talıklarını) 

Kızılay Caddesinde, l•tlklll Okulu k•r••: 
muayenehanealnd• tedevlye ll•f.. : 

1~778 20- 30 TelefoP • 



tz 3 N~n 1941 
1 

CEYHAN KOYlOSONE 

PARA YAROIMlARI 
ZiRAAT BANKASI F AALlYETTE 

Ceyhan: Husuıi - Bölgemiz
de havalar artık tamamen açıl
mış ve toprak.. ısındıA-ında müstah
sil pamuk tohumu ekmeğe hara· 
retle devam etmektedir. 

Diğer taraftan, Ziraat bankası· 
nınlmüstahsile yaptığı ikrazat böl
ge müstahıilini memnun bırakmış
tır. AIAl<adarlardan aldığımız mü
temmim malumata nazaran, şim
diye kadar para almak ü1.ere 
bankaya müracaat eden köy ade
di 60- şı geçmiştir. Koı.a -40-
köydcn -2000- müstahsile bu gü
ne kadar Pamuk tohumu temin 
etmek üıre para verilmişdir. Dün
kü gün yalnı1. mustafabeyli, Bü
yük mangıt, Tatarlı ve Mencin 
köylütarine -10· onbin liraya ya
kın ikrazatta bulunmuş ve bugün
de Tatlık.uyu ile Toktamış köyle
ri paralarını almışlardır. 

Bölgemizin .90. küsur köyü 
oldufuna nazaran, hepsinin ziraat 
banlcasından para alması muhte
meldir. Ceyhan müstahsiline ban
ka tarafından yapılmakta olan i
krazat yel.:ünun un üç yüz bin lira
yı geçece~i tahmin olunmaktadır 

Para verme işinde artık sıra usulü 
kaldırılmış olup bütün muamele
sini mükemmel ve çabucak yap
tıran köylüler daha evvel parala 
rını alabilmektedirler. Mayıs niha
Yetine ~adar ikraıat hitam bul
muş olacakdır. Banlı:a müdürü 
Rasim Uras bu para verme işin
de azamt gayret ıarf etmekde ve . 
her bakımdan müstahsilin mena
f ıni gözellği müşahede edilmek-
tedir. - M. SELÇUK 

Nakil Va•ıtaları Tipi 
M eaele•i 

Maliye Vekaletinde teşkil olu
nan bir komisyon devlet daire ve 
11\Üesselerinin kullanabilecekleri 
bütün mt>törlü nakil vıısıtalatının 
tip ve nevilerini teşbit etmiştir. 
Bundan böyle devlet tarafından 
satın alınacak motörlü vasıtalar 
bu tiplere uygun olacaktır. 

B6,.e gür•ıfilerinin 
antremanları 

12 Nisan 1941 tarihinde Ada
n~da yapılacak Türkiye serbest 
iUreş birinciliklerinde bölgemizi 
temsil edecek yedi kişiden mü
r~kkep takımımımız ve ihtiyatla· 
rıylc beraber 68 güreşci her ak
la~ Beden terbiyesi seyhan böl· 
Resı altındaki güreş salonunda 
antremanlarına devam etmektedir. 
i~reş takımımızı bölgemiz güreş 
aıanı Bay Şeref Çetin çalıştırmak· 
tadır. 

ilan 
BlllOIYE RiYASETİNDEN: 

ENKAZ SA TJLACAK 

Eski buğday pa:ıan civa· 
tı~da ve divan yolu üzerinde 
Yı tınlmakta olan bina enka· 
Zından çıkan muhtelif çapta işe 
~arat bir çok kereste, .mamul 
a~u, J>encere, pencere çerçi· 

Vcs1 M . ve camı, dolap, tuğla, 
•tsilya kiremidi, Çimento ka· 

~e, Yontulmuş taş merdiven 
asamağı, kınk . tuğla ve mü· 

nuısili inşaat malzemesi Nis~
~ın dördüncü Cuma, beşinci 
u~artesi ve Yedinci Pazar· 

teaı o"" l . k 6 un erı sabahleyin saat do-

1. udzdan on ikiye kadar mahal· 
ın • rtt ~ 8 ırrna usuliyle sahlaca· 
ılndan isteklilerin yukarda ya· 

Zı ı o"' 
h 6un ve saatlerde satış ma· 
allinde bulunmaları ilan olu· 

~ 12874 

~~~~~~~~~~~ 
Nöbtçi Eczahane 

MUSTAFA RlfAT ECZANESi 
l'a Je kapueund• 

rORK.ŞQZO 

·i ·. HAB RLER~: 
Ankara ve Adana 
Elektrik şirketleri 

BUNLARIN iDARE VE iŞLETMELERi iÇiN 
BiR KANUN PROJESi HAZIRLANDI 

Ankara : 2 (Türksöıü muha
birinden) - Selahiyetdarlardan al· 
dığtm malüm .. ta iöre. Ankara e· 
lektrik ve hava gazı ve Adana 
elektrik şirketlerinin idare \'e iş

letmeleri hıkkında bir kbnun pro
j,.si hamlanmıştır. 

1 

Bir adamı demirle 

baıından yaraladı 

Abdullah adında biri Kozanlı 

Ali oğlu Veli Üncü'yü başından 
demirle yllraladığından yukalana
rak hakkında kanuni muamele ya
pılmıştır. 

MAARİf MÜDÜRlüGOND(N: 
l - Adana müze bina

sında yapılacak tamirat keşif 
tutarı olan (788) lira 38 kuruş
la açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 16-4-1941 
tarihine müsadif Çarşamba gü 
nü saat 10 da Maarif müdür
lüğünde teşekkül edecek ko· 
misyonda yapılacaktır. 

3 isteyenler bu i~e ait 
keşif evrakiyle şartnamelerini 
görmek için Maarif Müdürlü
ğüne müracaat edebilirler. 

· 4 - ısteklilerin (59) lira 
13 kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve bu gibi işleri 
yaptığına dair ehliyet vesikası 
almak üzere evrakı müsbitele· 
riyle iki adet vesikalık fotog
raflarını ve bir adet (38). bir 
adet (8) bir aded te ( 1) kuruş
luk tayyare pulunu dilekçele
rine bağlamak suretiyle ikinci 
maddede yazılı günden üç 
gün evvel vilayete müracaat· 
ları lazımdır. 

30-3-8-12 12846 

ilan 
ADANA ASKERİ SATIN ·AlMA 
KOMİSYONUNDAN: 

1 - Tahminen beher ade· 
di 200 liradan ordu tipi 90 a
det araba pazarlıkla yaptırıla-

caktır. 
2 - Pazarlığı 7/Nisan/941 

günü saat 16 dadır. ilk temi-
natı 1350 liradır. . 

3 _ Evsaf ve şartnamesı 

her gün komisyonumuzda gö
r ülebilir. isteklilerin belli gün 
ve saatta Adana Askeri Satın 
Alma Komisyonuna müracaat-

ları. 12869 

BORSA 
Pamuk - Hububat . 

KiLO FIATI 

CiNSi En az En çok 
K. S. K. S -

Koza 
Mıl. Parla~ı ~4--9~,2..,,.5_.;-~50;:,;;ıı;oo:--ı 
P. Temiii 47,00 4i00, 
Kapı malı 

v-:Pamuğ'u 
---1----

Klevland ( 59,50 59,50 
· Susa~ _ . 27,00 ı 27,00 
· K:-Butday 
Butday To. 
- Yerli .. 
Arpa 5,55 5,55 
Vuıif 6,375 6.375 

2 / 4 / 1941 
Kambiyo ve Bor•• 
(f Bankasından alınmıştır_ 

Rayiımark ----,, __ __. 
frank (Fransız) 

1 ~s~te~r~lin~(i,:.:.ni.;..,i'i"'li~i)·---ı- ~·24 

Ll)~o!:l•:;_r ~(A;.;:.:.,m:-:-c':'.:rik:.-a..._ı) __ , =-13_2.2 
"F'raak (ııv~re) ..... 

Hava Kurumumuzun 

rı rdiğt madalya 

Hava kurumuna yaptığı muh
telif yardımlar ve yıllık bin lira 
taahhüdünü munta7.aman ödeyen 
şehrimiz fabrikatörlerinden Bay 
Gilodoya kurum tarafından bir 
altın madalya verilmiştir. 

Hususi idarelerin 
ıılahı me•ele•i 

yetlniı in ıslahı ve halen maruz 
bulundukları mali güçlüklerin teh· 
vini nıaksadiyle bir kanun projesi 
hımrlanmıslır. Proje, mütalaaları 
öğrenilmek üıere alakalı vekalet- · 
lere dağıtılmıştır. 

ilan 
ADANA ASKERi SATIN AlMA 
KOMİSYONUNDAN: 

---.~~~--~----~ 

DOKTOR ~ 

Yalçm Mu safa Ozel ( z.lcir ) 

~ Dahiliy• ~üte~a••••.• 

l 
Kızılay Ulucaıı ıi caddesı lstıklil İıkekulu karıısıntla ) 

Eski inan yazıhanesinde yıni açtıtı muayenehan.Ce her ~ 
iÜn baıtalannı kaoul eder. 12762 ~--~-~J 

A b one ve 1 l a n 
Ş ar t l a rı 

Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 .. 
Üç aylıta 300 .. 

Aylık ta abone edilir. -
llAnl•r için ld•r•r• 

TÜRK.so~ 
' ,...,..... CAD"ll - ... , ...... 

Sahip ve B~muharriri 
FERiD CELAL GÜVE N 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD GUÇLU 

Baald&tı yer : TÜRKSôZO MatlNul mUr•ca•t etmelldlr. 

~----------;o,;;,;~;,;.;;,--------------------------------·· 

Sayfa 3 
n:ı:ıs 

F AlMA RÜŞTÜ 
nün ibdakerdesi 

ISaadet Yuvası l 
TÜRKÇE S :1zl1 , sözlü, ARAPÇA farlulı 

Yakıcı ve hüzün verici şarkılar arasında geçen bir aşk 
faciası ... Namus ve şerefine sadık bir kıztn romanı ... 

Şehvani ht!veslerini tatmin için genç kızlan iğfal 
etmek istiyenlerc karşı iffet ve ismetini 

mudafaa etmeği bilen bir genç kızın 
mücadelesi 

Müdüriyet, ana, baba ve bilhaHa ııençlere 
bu filmi hararetle tarı.siye e<Jer 

• 

ilan 
SEYH~M TAPU SİCİL MUHAflltiGIMDAN 

Mahallesi Cinsi Miktarı Hududu 

• 1 • • • 
1 • 1 

1 

Ev (200)M2. Şarkan : Tahir eşi Arife ve 
Hüseyin evleri Garben: Dük
kan ve kısmen yol, Şimalan: 

Tahir eşi arife evi, Ccnuben: 
Yol ile. 

Süleyman kızı Emine tarafından tescili istenlen yukarda evsa· 
fı yazılı evin kaydı bulunamadığından senetsiz hakkındaki ahka
ma tevfikan tahkikat yapılmak üzere 1314/941 gününe müsadif 
Pazar günü saat onbeşte yerine memur gön<lerileccktir. Bu ev
le alakalı olanlar varsa bu müddet zarfında ellerindeki vesaik
leriyle birlikte muhafızlığımıza ve yahut keşif günü yerinde ke-
şif memurına müracaatları ilan olunur. 12871 

Cinsi 

ı ı a n 
SEYHAN MlARlf MÜDÜRlü~ONOEN: 

Miktarı 

Takım (150) 

Muhammen 
Bedeli 

K: 950 

% 7,5 
Teminatı 

L: 107 

1 - Adana öğretmen okulu talebesi ihtiyacı için yukarıda 
cins ve miktarı yazılı elbise dikimi 20f31941 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 4 411941 tarihinde cuma günü,saat 14 te Ma
arif müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin 2490 sayılı kanuıı 2,3 maddeleri mucibince 
ierekli vesaik ve % 7 .5 teminatlarile birlikte ihale iÜf1Ü komİJ· 
yona müracaatları. 20-25-29-3 12820 

ilan 
ADANA SUlH BIRINGi HUKUK MAHK(MESIND EN: 

Fabrikatör Hasan At~ izafeten vekili avukat Abdullah Hil
mi Türkucunun Ocak mahallesinden Azmi Öcalan aleyhine gay
ri menlul satış bedelinden 100 Liranın Faizle birlikte tahsili 
hakkındaki açtığı davanın yapılan duruşmasında Müddeiale) "1in 
ikametgahı meçhul olduiundan kendisine tebligat ilanen yapıl
dığı halde mahkemeye gelmemiş ve dovacı vekili Gayri menkulü 
satmak bahanesiyle müvekkili Hasan Atıldaıı emaneten Yiiz Lira 
almadığına ve bu yolda imzası altında bir senet vermediiine 
dair yemin teklif etmiş ve mahakemesi 14/4 941 Günü .saat 9 za 
talile edilmiş bulunduğundan Müddeialayh Mezkur Günde mah
kemeye gelmediği takdirde vakıaları ikrar ve yeminden çekin-
miş addolunacatı illn olunur. 12873 



Sayfa 4 
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i Radyoların Şahı i 
9 ~ 
o o 
~ 9 
9 • o 

! MEDIAT R i. 
9 o o 9 • • 9 ~ 

ı Her modelde ve h er ı 
: keseye elverişli ye ni : 
ı gelen radyolarımızı ı 
: gör meden başka ı 
~ . 
ı m a kine almayınız + 
ı i 1 Muharrem Hilmi Remo 
~ 

A ,,iJin l'•f• caJ. Ne. ııa Telv a f: Rem• - AJan• 

- Telefon: 110 

Bayan larnı 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-

manlannda bu gibi ~hastalıklardan korunması için~yalmz 
(FEMıL) kullanmahdır._.Rahat, sıhhi. pratik, bir kolay
lıktır. (FEMJL) in hususiBAGLARI da vardır. 

[CZAN[lfRDEN YE TUHAFİYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARIHDAN ARAYINIZ ' 

Cenup Mıntakası deposu : Baltri Diril TicMethane•ı 

L Ya;camii cİti•r• No. 7 l 1 - ------

T()JtKSOZO 

1 TÜRKİYE CUMHURİYETi 

1 Ziraat Bankası 
Kurul u• tarih i : 1888 

1 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi ban1'a muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraaı Bankac;ında kumbıralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 drfa çekil· cek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
'4 .. 500 2000 " 4 

" 
250 .. 1000 " 

40 .. 100 .. 4000 .. 
t()Q .. 50 .. 5C 80 it 

120 .. 40 it 4800 
" 160 

" 
20 .. 3200 ti 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
lirada~ aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkhğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kwalar aene:le _. defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
11 Mart ve 11 Haziran:tarihlerinde çekilecektir. 

·----------' 
ç 

3 Nisan~ 

YUVANIN SAADETi 

PAMA K tı 
Milstahıara 

Sıhhatinizin. neyenizi.n, sofranızın hadin~ 

SEYHAN NAf İA MODÜRlÜGÜHOEN : 
r~ 

1 - Adana Abidin Paşa caddesinde Maliye ti 
besi ittihaz edilmiş olan eski Türkkuşu binası tamirat 
lit işi keşü tutarı olan ( 3000 ) lira ile açık eksiltmeye 
muştur. 

2 - Eksiltme 12 / 4 / 941 Tarihine müsadif cıı 
günü saat 11 de Nafia dairesinde yapılacaktır. ~ 

3 - lstiyenler b•J işe ait keşifname ve şart 
görmek için nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler· "eı/ 

4 - isteklilerin ( 225 ) lira muvakkat teminat ·bi 
ve ikinci maddede yazılı günden 3 gün evvel bu g~ R 
yaphğıııa dair evrakı müsbitelerile iki vesika fotoğr l>if 

DER HA l.J J<ES ER • bir adet 38 kuruşluk, bir adet 8 kuruşluk tamga "\ ,1 't 
- . - de bir kuruşluk tayyare pulunu dilekçelerine bağlaıtı;0,..j . 

• 12567 RER. ECllHIHEDE 8UlUHUR vililyetc müracaatları litzimdır. 12830 ~ ~ 

.................................................... - tha • • • 

• • 1 • • •• 
ö z o 

• ı GAZETEveMATBAASI •i 
• ili 
• B 

f ~TTM<rFöJ1 i T üksözü Gazetesi oKuvuculARIHA. DONYANı~ ~ER TAR~nnoı '~ ~~ 
I~ [ABDEST BOZAN) DEOiGiMiZ $ERİHER l 1 =================· ~~ BULAN HADiSELERi GUNü GUNUHE VERiR. ~; 

1 Bunlann uzunluklan. dört metreden on metreye kadar 
olur. Bunlar bağU'saklarda kanlanmızı emerek iştihayı ke
ser, karında ağnlar, sancılar yapar. Zayıf, kansız, derman
sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedavi ile vu
cuttan atılmazsa. insanı ölüme kadar götürür. 

Tİ M OFÜJ 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların içinde kul
lanış tarzıJyazılıdır. Hu Eczanedeı bulunur Sıhhat Vekale-
nin müsaadesini haizdir. 12761 

• 
i . . . . . "'"' 1 T .. k .. .. M lb KiTAP, MECMUA ~EK, BllET, Afi$, PLAN ~ 
• ur SOZU· a ası BİLÜMUM MATBAA İ~lERİHİ TÜRKİYEOE ·~~ 

MATBAAlARA REKABET EDER DERECEDE Til" 

• 

- ko~mo: ,.. 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksöt~) 
MüCellithanesinde Yapılır. 

J 


