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Bay Hilmi Uran'ın reisliği altında yapılan toplantı 

ADANA Çİ ÇİL Rİ D .. N 

BÜYÜK BİR iÇ İ YAPTI 
-------. -------

Çukurova ziraatmın inkişafı yolunda mühim meseleler görüşüldü 
Adana Çiftçiler Birliği:senelik 

kongresi dün saat 14,30 da Ada
na kulübü salonunda yapılmıştır. 
Kongrede meb'uı.;larımızdan Hilmi 
Uran, Damar Arıko\u, Ali Münif 
Yeğennğa, Parti müfettişimiz Ha
san Menemencioğ'lu yeni, parti 
reisimiı kimyager Muatafa Rifat 
Gülek, belediye rei~i Kasım Ener 
ıiraal müdürü Nuri Avcı, Su İş
leri Daire müdürü Hikmet Turat 
ha:rır bulunmuştur. 

Kongre reisli~ine değerli meb' 
usumus Hilmi Urnn, reis vekilli~i
ne parti rei imiz Mustafa Rif at 
Gülek, sekreterliklere Kemal A
ğagil ve Harnn Savcı seçilerek 
ruı.namenin birinci maddesine gö
re idare hey'etinin bir senelik 
faali) et raporunun okunmasına 

başlanmıştır. Raporun okunması 
sırasında Bay Hilmi Uran'ın tek
lifi üzerine birlik a1asınrlnn mer
hum Ali Saib Ursavaş, Safa Öz
ler ve Fahri Uğurlu'nun hatırası

na bir vakfa saygı susması ya
pılmış ve rapor okunduktan son
ra re) 'e konularak ittifakla kabul 
edilmiştir. Muteakiben hesab mü
fettişinin raporu dinlenmiştir. Bu 
<la rey'e konull\rak kabul edildik
ten sonra birliğin bir senelik büt
çesi müz.akere crlilmis ve 16,819 
liralık bütçe tasvlb edilmişrir. 

Ru:ı:namenin en şayanı dikkat 
maddesi dilekler madde:-;i idi. 

Çiftçimize makine temini, dev
let elindeki makinelerin Adana 
çiftçisine veı ilmesi, batoı. maki
nelerinin bir kı:.mınm çukorova
ya tahsisi, devlet tarafından kafi 
miktarda mibzer getirtilerek be
deli mukabinde çiftçilerimize ve
rilmesi, bol miktarda gaı, benı.in 
ve mawt temini, istihsal masraf
larının arttığından ziraat bankası 
tarafından her sene çiftçiye yap
tığı kredinin genişldilmesi, amele 
işinin teşkilatlandırılması, sellerin 
her sene ovamıı.daryaptığı tah
riplerin önüne geçilmesi için e
saslı tedbirler alınması, çiftçiye 
temiz. bider temini için Üretme 
çiftli~i teşkilatının genişletilmesi, 
hububat zamanında hububatımı-
ıın Toprak mahsüllerİ Ofüi tara
fından salın alınacağına göre 0-
fi in Adanadaki teşkilatının ge
nişletilmesi, hububatta mevcut de
lice ve haşere gibi sebeplerle o
fisin çiftçiye müşkilat ~österme
rne i, çiftçiler birliğinden de bir 
nıanııı bor ada bulunması için 
borsa nizamnamesinde tadilat ya
pılması ve karatas yolunun tamir 
ettirilmesi gibi cidden çok mühim 

lCeri:.i ikinci :.ayfa<la) 
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i YUGOSLAV Bl~VEKIU i 
i DON BERlİNE GİTTİ i . . 
! Belgrad 14:: ( A. A.) • ! 
! Yugoalau ba,vekili Pet- ! 
.k. d h ...• i ouıç yanın a arıcıye i 
i nazırı Markoviç ve Al- i 
i manyanın Belgrad elçisi i 
! bulunduğu halde Alman ! 
! hükiımetinin daveti ü.ze- ! 
ı rine Almanyaya hareket ! 

t . . • 
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YENİ Y.UNAN. ! 
~/~n! Af! !(K!~~T~ERI Yu- l 

Amerikanın lngıltcroyc vcrcccgl De~troyerlerdcn bir kaçı 

nan resmi tebliği: Met•zii ta- ı 
arruz lıarekclleri neticesinde 
diişman müstalıkem mevzile
rinden atılmıştır. Dötrgüze _11a
km esir aldık. Ve bir çok 
otomatik silah. lıavan topları 
cephane ·uc saire i~tinam ettik. 
Ta11yarelcrimiz lıarp sahasın
daki hedef fere karşı muva/f a
J.:ıget/i bombardımanlar yap· 
mıştır. Bir dı'işman tayyaresi 
düşürülmüş, btliün ia!ıyarelc
rimiz üslerine dönmüşlerdir. 

AMERiKAN YARDIMI 

lngiltereye 
46 destroyer 
daha veriliyor 
Vaşington : 14 ( a. a. )- Dün 

akşam Ruıvelt tarnfmdan neşre
dilen bir tebliğde; lngiltereye da
ha faıla de troyer verilmesi hu
su unda Ru7.velt Bahri) e Nazırı 
Knoks ile Vilki arasında hiç bir 
noklai nazar ihtiliif ı bulunmadığı 
ve lngillereııin muhtaç olduğu 
destroyer me:-;elesi hakkında Ruz
veltin icap eden bütün malumata 
malik olduğu bildirilmektedir. Ruz
veltirt katibi; kanun parlamentoca 
ta dik edilmeden evwl lngiltercye 
harp mabemesi kiralatmıyacağını 

( Gerisi üçüncü sa) fada) 

( Atina : 14 ( A. A. ) -
~ Emni!let nezaretinin dü~ ak
şamki;tehliAi : Düşman hmıa 
kııvuetleri Argofsoli'yi bom
bardıman ctmişst'! de: insanca 
zayiat olmamıştır. fa•lere de 
az lıasar olmllştur. Korfu ada· 

1 
sına da bombalar atılmışsa da 
lıasar olmamıştır. 

Ticari temaslarımız ŞARKİ iNGİLTEREYE 
YAPllAN HÜCUMlAR 

Macaristan ve lsviçre ile yaptığımız 
ticaret görüşmeleri son saf hada 1 

Londra: 14 (a. n) - Hava ve 
Emniyet ne2aretlerinden: Az mik
İarda düşman tayyaresi lngilterenin 
ş'arkında ve lskoçyanın şimalinde 
blr kaç noktaya bomba almıştır. 
Hasar aıdır. 

AFRIKADA VAZIYET 
GITTlkÇE INKIŞA FEDIYOR 

Ankara: 14 (Türksözü muhabi· 
rinden) - Hükiimetimiıle lsviçre hü · 
kiimti arasında bir müddettenberi 
yapılmakta olan ticaret müzakere
leri iyi bir hava içinde devam et -
mektedir. Müzakerelerin yakında 
sona ereceği haber verilmektedir. 
Diğer taraftan B~dapeşte'd~n ge· 
len malumata gore Macarıstanla 
yapılan ticaret anlaşması _götü~me
leri de her iki memlekctın muba· 
delesini arttıracak ve iııkışaf etti
recek bir şekilde devam etmekte
dir. Bu göı iişmelerin de yakında 
biteceği ümit olunm ktadır. 

.... Pori,te Fransız ı:olı~I ılo b rol.er lşorel 
memurluğu yapan Alman oskeri 

f RANSADAKİ AMERİKAlllAR 
MEMlEKETlERİNE DÖNÜYOR 

t Yazısı üçüncü :.a> fnda 

İngiliz gemi 
kafilelerine 

dünkü hücum 
l.onclrn : 14 ( a. a. ) - Dün 

Allnntille bir İngili1. gemi kafi
lesiııc lıüruın eılilcliği fakat bu 
hususla laf :-ilfü gt•lınediği anlaşıl-
mal.:ta<lır. 

Kahire : 14 (A'A.) ·İngiliz umu 
mi karargahından :Eritrede keren 
etrafındaki vaıiyet inkişaf ediyor. 
cenupta Agreoya doğru ilerleyiş 

memnuniyet vericidir. 

Macar - Bulgar Kültür 
anla,ması imzalanacak 
Budapeşlt' : 14 ( a. a. ) Macar

Bulgar kültür anlaşma ı imi'.ala
ııacaktır. Bu arılaşmayı imıalamak 
için Macar Maarif Na1.111 ~ugün
lerclc Sofyaya gidecektir. 

YENİ PAMUK 
Çiftçi ve ıslah istasyonu ''Akala" cinsini bu yıl geni~ 

mikyasta tecrübe edecek 

iki senedenberl Adana ovas1nda iyi neticeler ver· 
mekte olan Akama pamuğu denemeleri Uzerlne tinUmUz
dekl mevsimde daha esaslı ve •UmullU denemelere de· 
vam edilmesine ve bu yll da iyi netlceler ahndığı takdir
de Akalanm 1942 yıll ekim mevsiminde Çukurovaya ld· 
haline, o zamana kadar Ziraat Vekaletince hazırlıkların 
ikmal edilmesine geçen ay içinde Ankarada yapılan bU· 
yUk pamuk kongresinde karar verllmlştl. 

Kongrenin bu· kararı üzerine geçen sena olduğu gibi 
Adana pamuk deneme, lsl:!ıh ve Üretme Çlftllğlnln mUsada 
nezaret ve kontrolU altında Akala denemelerlnln bölge
miz dahilinde daha esash, daha şümullü olarak çiftçi tar
lalarmda yapılmasma baş,'anrmştır. 50 Tonu lçel, Hatay, 
Maraş, Antep, Urfa, Elazığ a verilmek 95 tonu merkez 
Adanada ekllmek ve 55 tonu da Adana kazalarma, nahl· 
yelere ve köylere dağıtılmak Uzere Ziraat Vekaıetl tara· 
tından Pamuk Deneme, lslalh ve Üretme Çlftllölna 200 
ton akala çiğidi gönderllmlştlr. Çlftllk, bu çlğltlerl para
sız olarak her lstlyen çiftçiye tevzi etmaOa baflamıftır. 

-----------------------------------Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL OÜVEN 

Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onyadlncl yıl - Sayı : 4954 

' 
Seyhan Parti Vilayet 
Heyet inde değişiklik 
R[İSlİG[ KİMYAGER B. Rif AT GÜl(K Sf~İlDİ 

Vılôyel Hoycti rcislığlnc s c;ılen 

B. Rif at Gül ek 

Cünıhuriyet Halk Paıtisi Sey
han Vilfıyct kongresi l!kkanunun 
yirmi ikinci günü ı;;ı:hrimiıde 
yapılınışlı. 

Parti Merkez Heyeti Seyhan 

Vilayet kongresini bazı değişiklik
ler yapmak şartiyle kabul etmiştir. 
Vilayet Parti reisliğine kimyager 
8. Rifat Gülek ve Parti Vilayet 
idare heyeti azasından Yeniadana 
sahibi B. Ahmet Remzi Yürekir 
ve Bugün iazt:tesi muhasibi B. 
Hasan Ata~m yerine de yedek aza
lardan Tevfik Kadri Ramaı:anoğlu 
ve çiftçilerimizden B. Halil Savatlı 
seçilmişlerdir. 

Parti Vilayet heyeti reisli~ne 
kimyager B. Rifat Gülck'in seçil
mesi muhitimtıde büyük bir mem· 
nuniyet uyandırmıştır. Kendisi ça· 
lışkanlı~ı. dürüstlü~ü ve şimdiye 
kadar memleket işlerinde gördüğ-ü 
hizmetlerle herkes tarafından se
\:ilmiştir. Biı de kendisine yeni 
işinde büyük muvaffakıyetler di
elriz. 

SPOR Lİ~L~RİN EN 
MUH.IMMAÇI 

YURO- Milli MENSUCAT BUGÜN KARSILASACAKLAR 
Lig maçlarına stadda bugün 

devam edilect•ktir. Toros takımiy
le Ziraat Lisesi takımının karşılaş
masıru müteakip Milli Mensucat
la İdman Yurdu lakımlnrı ara ın
da günün en mühim maçı .> npıla
caktır. Bu maçta ldman Yurdu 
galip gelebilirse şampiyonluk i
çin ümitleri kuvvetlenmiş olur. 
Haber aldı~mıza göre bu maç 
için her iki takım da iyi hazırlan
mış ve bazı kıymetli elemanları 
kadrolarına nlmışlnrdır. Toros 'dan 
istifa eden Kaıım Alpöz'ün İdman 
Yurdu takımında, Fener Bahçe 
"B ,. takunı soliçi Sııbahattiıı'in 
de Milli Mensucat takımında oy
nıyacağı söylenmckterlir. Yurdlu
lar şampiyon olabilmek için bu 
maçtan muhakkak galip çıkmağa 
mecburdur. Şnyecl berabere dahi 
kalınsa şampiyonluk kal 'i uratle 
Milli Mensucat takımına geçmiş 
olacaktır. Her i~i tarafa da mu
vnffakiyetler dileriı:. 

PETEN İl( f BANKONUN 

GÖRÜ~MESİ AKİSlERi 
Franko ispanyaya döndU 

Vişi: 14 

(n. a.) -
Gcnera_ı 

F r~a n k o 

dün saat 

13,55 ele 

Montt e 1-

lier'ye gel 

miş 

vilayet ko 

ııağ ı ıı d n 

Peten ta

rafından 

kabul edil 

mişlir ôğ

le ) eme
ğini mü

teakip iki_ 

<levlet ı eisi görüşmiişlerdir. Bu 

esnada amırnl Darlan 'da Sunner 
ile görüşmüştür. Halkın coşkun 

teınhhüratı arnsırıcla saat '16,45 
de Franko burayı terk etmiştir. 

HADiSELERiN lçvozo' ~ 
= == ------ =- = 

Japonyanın fÜpheli hareketi 

Bugün gelen haberler, U:zak
şark mes'elesi politika cephcsinin
önsafına alınmış bnlunuyor. Japon 
donanması Hindiçini sularında top 
!anmakta, Amerikan tab•ası Uzak
şarktan uzaklaşmaktadır, Japonya 
denilebilirki büyük bir nümayış 
yapıyor.· Acaba Japonya hakika
ten bir harekete geçecek mi? Yok
sa menfaatlarını korumak için bir 
jest mi "yapıyor? Bu şimdilik ma
lum değildir. Fakat tahmin edildi· 
kine göre Japonya Amerikaya 
kaışı harekete geçmez. Çünku 
henüz Çin ile meş~uldür- Ve he• 
nüz Sovyetlerle de anlaşmış de· 
ğildir. 

Bütün bu vaziyetler gözônün
~e. tutulursa Japonyanın vaziyete 
ıntızar etmesi akla daha yakındır. 

Japonyanın son günlerdeki ha· 
reketi Amerikada da müessir ol 
muştur. Nitekimmüttefikleıe yar
dım layihasının bir an evvel tas
dikten geçmesini intaç etmiştir. 

Seyahatler, ziyaretler Hrisi 

Franko'nun seyahati hadisesi· 
nin dedi koduları devam ederken 
Yugoslav Başvekil ve Hariciye 
nazırı Berline gitti. Bu vaziyet hak
kında henüz kat'i bir 'malurnak 
alınmış de~'ildir. 

ita/yada vaziyet 

ltal~a'da Musolini lehinde mat
buat o kadar .sitayişkArane neşri
yat yapıyor ki, sanki Afrikada 
muzaffer olan ltalyanlardır. Dig"rr 
taraftan bir kısım teşkilat ltalyada 
Mussolini lehinde hergün tezahü 
rat yapmaktadır. 

Romanya Durmu 

Romanya ile Jngiltere kati mü· 
nasebat ettikten sonra Romanya· 
nın Londra elçisi aldığı emri hür
met etmiyerek Landrada kalmayı 
karat laştırılmıştır. 

- Radyo ıazetesindtn -



Sayfa 2 TÜRKSÔZÜ 

1 MEMLEKET MESELELERi ÜZERiNDE l i HAB 
Belediyelerde tasarruf :çiFTÇiLERiMiZiN 

DÜNKÜ iÇTiMAI Bu tasarruf ne zaman? Nasıl? 
ne gibi hallerde yapılabilir ? 

ve 
Birinci sayfadan art.ın ğine eski hesab . ".1üfettişi lbr~hi"'. 

. . . Burduroğlu getırılerek;"proıelerı 
huımsatı .ıht~va .e~en ~u ~ dıl~kl~r. hazırlanmakta olan Çiftçiler Bir-

Belediye kanununun birinci 
maddesine nazaran beldenin ve 
belde seknesinin mahalii mahiyette 
müşterek medeni, sıhhi, fenni, iç
timai ve bedıi ihtiyaçlarını tanzim 
ve tesviye ile mükellef olan ve 
tam anlamile de hükmi bir şahsi
yeti haiz bulunan her belediye, 
kanunun kendisine tahmil ettiği 

va:ıife ve hizmetleri büdçesinin 
müsaadesi nisbelinde yapmakla 
mükelleftir. 

Vazıı kanun bu vaz' fe ve hiz
metlerin bir kısmının ifasını mec 
buri, bir kısmının ise ihtiyari kıl

mıştır. Mecburi vazife ve hizmet
lerin yapılması kanunun tevil gö
türmez mutlak emirlerindendir. 
Mesela; yine bu kanunun on be
şinci maddesi hükümleri gereğince 
umuma açık olan yerlerin temizli
ğine ve intizamına bakmak, yeni
lecek, içilecek maddelerle umumun 
sıhhatine müteallik kullanılacak 

şeyleri murakabe etmek, salgın ve 
bulaşıcı insan ve hayvan hastalık
larını önleyecek tedbirleri almak, 
ölenleri muayene edip gömülme
lerine izin vermek, ölüleri fenni 
şartlar içinde techiz ve tekfin ve 
nakletmek, beldede asri, sıhhi ve 
fenni şartları haiz umumi mezarlık 
yapmak, ölülerin bu mezarlıktan 
başka bir yere JlÖmülmesine m~y
dan vermemek, fenni ölü yıka 
ma yerleri inşa eylemek, fen
ni ve sıhhi mezbahalarda hayvan 
kestirmek ve hayvan kesimine 
başlanmadan önce kesilecek hay
vanlann baytar tarafından muaye
nesini sağlamak ve muayene neti
cesinde hastalıklı görülen hayvan
ları imha etmek, halkla daima 
temas eden hizmet erbabile işç!· 

!erin sıhhi ve fenni muayenelerini 
yaptırmak. 

Umumun yeyip içmesine, ya
tıp kalkmasına, taranıp temizlen· 
mesine mahsus yerlerdi! satılan ve 
kullanılan şeylerin temizliğine, sıh 

biliğine ve sağlamlığına dikkat 
etmek, fiyatları tetkik ve muraka
be eylemek ve fiyat tarifeleri ha
ıırla~ıp tatbik etmek. Etiket koy
durmak, sıhhati bozuk olanları bu 
gibi yerlerde çalışbrmamak, bele
diye sınırı içindeki deniz ve kara 
nakil vasıtalarının temizliğine ve 
.sağlamlıQ'ına son derecede itina 
eylemek ve azami haddi istiabisini, 
tahammül derecelerini ve sınıfları
nı ve numaralannı tayin ve bun
ları işletenlerin ehliyet ve .sıhhat
lerini mürakabe, ücret tarifelerine 
riayetlerini temin edecek tedbirler 
ittihaz etmek. 

Umumun ve nakil vasıtalarının 
ielip geçmesine engel olacak ve 
temizliği bozacak şeyleri ortadan 
kaldırmak, seyrisefer işini tanzim 
ve nakil vasıtalarının nev'i ve cin
sine göre belediye içinde azami 
ve asgari sür'atini bildirmek. işle
yeceği, işlemiyeceği ve duracağı 
yerleri göstermek, inşaat ve tamirat 
ve ilaveler için ruhsat tezkeresi 
verniek ve ruhsatsız inşaat ve ta 
mir ve ilavelere müsaade etme
mek. imalat, istihsalat, mudahharat 
yerlerini, harman, pazar, gaz ve 
kömür depoları, süprüntülük mev
kilerini ve şartlarını tesbit ve ilan 
etmek. 

Umumi ahır ve samanlıkların 
yerlerini saptalamak, başıboş hay
van dolaşbrmamak, aleni müzaye
deleri ve gayri resmi satışları mu
rakabe etmek, tClrh ve ölçüleri 
ayarlamak, dilenciliği yasak eyle · 
mek ve bunlardan kör, topal, kü
türüm olanları açılacak darülaceze
lerde barındırmak, kimsesiz ço
cuklarla yoksulları, dulları, delile
ri, dalanmış ve kudurmuşları, so
kakta bayılan ve kazaya ve afete 
maruz kalanları koruyup gözetmek 
belediye yasaklarım yerine ielir· 

kütüphaneleri veya okuma odaları 
buz fabrikası, park, fidanlıklar, 

çocuk bahçeleri ve spor yerleri, 
değirmen ve ekmek fabrikaları 

yapmak. Soğtık kar kuyuları aç
mak, belediye koruları yetiştirmek 
ve bunları koruyup işletmek, sa
nayi müesseselerle iş evlerinin ve 
amele meskenlerinin sıhhi ve fenni 
teftişlerini icra etmek, haller yap
mak, ekmeğe ve ete doğrudan 
doğruya, ve öteki zaruri 
havayice lüzum görüldükçe narh 
koymak, dolayısile ihtikarla sa
vaşmak belediyelerin kanunen yap· 
mak zorunda oldakları işlerdir. 

Adana çıftçılerının hukumettmız- liği binasının bir an evvel inşaası 
den dilekleri olarak . konuşulm~ş cihetine gitmek ve birlik idare 
ve kabul edilerek takıb ve n~tı- hey'etiyle sık sık temaslarda bu-
celendirlmesi için idare heyetıne lunmak üzere Mustafa Rifat Gülek, 
havale edilmiştir. . . , Kasım Ener ve Halil Savatlı'dan 

Bun.da.o sonr~ Y~01. ıdare hey · müteşekkil üç kisilik bir de ko-
mek, belediye hududu dahilinde 
orman, tarla, bağ, bahçe, koru, 
çayır ve mer'aları hasardan vikaye 
etmek, yangın vukuunu menede
cek tedbirler almak ve aldırmak, 
cadde, sokak, m·eydan, iskele, 
köprü, pazar ve panayır yerleri 
gibi umumi yerleri temiz tutmak 

yıkamak ve temiz sularla sulamak, 
süprüntüleri fenni vasıtalarla top
latmak ve ihrak fırınlarında yak-

eti seçımıne geçılmııtır. Yapılan . . . .1 . t' M R . mısyon seçı mış ır. 

teklif üzerine fazlı ~to, . ecaı Büyüklerimize saygı telgrafla-
Tarımer, Ekrem ~A~nı ~aımler, rı çekilmesi de ittifakla kabul e-
Zeyal Bilici ve Adıl Gıray'dan dildikten sonra kongre reisi Bay 
mürekkep beş kişilik eski idare Hilmi Uran azalara hükumetimi-
hey'eti vazifesinde ibka edilerek mizin tavsiyelerini hatırlatarak şe-
yedek azalıklara da açık reyle Ha- rait ne kadar ağır olursa olsun 
san Gülek, Mehmet Soytürk, Nec- azami randıman elde etmek için 
det Arıkoğlu, İsmail Dülger ve azami gayretler sarf edilmesini 
Mehmed Musabah intihab edil- temenni ederek kongreyi tatil et-

Belediye tiyatrosu, sineması, 
oteli ve gazinosile halk müzeleri 
hayvanat ve nebatat bahçeleri 
yaptırıp işletmek, işçilerle san'at 
ve çalışma erbabı ve bütün müs
tahdemler iş kalemleri ve idare 
evleri kurarak idare etmek te be
lediyeler için yapılması ihtiyari 
olan vazifelerdendir. 

miştir. Birliğin hesab müfettişli- miştir. 

mak, şehre içme suyu getirmek, 
umumi ayak yollan yapmak, 
beldenin harita, kadastro ve mus-

takbel şekil planlarını yaptırmak 
ve en az beşer yıllık bir çalışma 

programı hazırlayıp yürürlüğe koy
mak ve planına uygun cadde, so
kak, meydan açmak ve yapmak 
ve yapılmış olanları da buna gö
re tanzim ve islah eylemek. 

• 839 sayılı kanuna ve diter 
hususi hükümlere dayanarak !a
ğam çukurlan inşa ve tamir etmek 
ve ettirmek, beldenin muhtelif 
semtlerinde çeşmeler yapmak, 
fakir· ailelerin ikiz çocuklarına, 
kimsesizlere, öksüzlere ezher cihet 
yardımda bulunmak, şefkat yurd
ları açmak, işsizlere iş bulmak, 
ucuz belediye meskenleri, müştail 

maddeler depoları kurmak ve ida· 
re etmek· 

Yetim küçük çocuklar ve ge· 
be kadınlar için emzirme ve do
ğum evleri, eczane, dispanser, 
hastane, misafirhane, yarış yerleri 
stadyom, mezat salonları, halk 

SPORCU GÖZÜYLE: 

S P OR DA 

Binaenaleyh, yukarıda sayılan 
bu kadar çok ve mühim vazife 
ve hizmetleri görmek mecburiyeti 
kanuniyesi karşısında kalan her 
Belediye reisi bunların yapılmasına 
tevakkuf eden parayı ya Belediye
ler bankasından istikraz etmek ve 
ya gelirini arttırmak yolunu ara
yıp bulmak ıztırarındadır. 

Mevcut geliri mecburi ·vazife
lerin yarısını bile ifaya yetmiyorsa 
mutlaka yeni gelir kaynakları 

bulmağa var gücile çalışmak czi· 
mini duyacaktır. Ancak; mevcut 
gelire yeni yeni gelirler katmak 
her halde belediyeler bankasının 

ikraz edeceği kafi miktarda para 
ya bağlıdır. Çünki; belediye ver
ğ'i rüsumları kanunile muayyen o -

Dİ S İ PLiN 

B 
eden Terbiyesi kanunu çıktı. Türkiyenin her tarafında bir örnek 
faaliyet var. Spor başı boş delildir artık. Yurdun her tara
fında ve her yerinde tek usul tatbik ediliyor : Beden Terbiyesi 

kanunu. 

Kanun disiplin demektir. Bundan sonra Beden Terbiyesi ve 
Spor işlerimizde sevinçle, gururla görecetimiZ yegane mühim nokta : 

Disiplin! 

Her işde o/dutu gibi sporda da disipline ehemmiyet veriyoruz ve 
ehemmiyet verecetiz. 

1i1rkiye Cumhuriyeti Beden Terbiyesi ve Spor işlerini eline 
almış ve Partimiz de ana yasasına koymuştur. 

Yürüyoruz, durmadan ileri gideceliz. Yolumuz açık, anlımız açık. 
Bütün sporcularımız pek iyi biliyorlar : Spor ve Beden Terbiye

sini sırf etlence için yapmıyoruz. Milli ve vatani gayelerimizin tahak
kuku için satlam adımlar atıyoruz. Düsfuru,;,uz : Disiplindir. 

Rıza Sallh Saray 

lan belediye vergi ve resimlerini 
arttırmak veya indirmek belediye 
meclislerinin sellhiyeti haricin
dedir. Bu böyle olunca, geliri ar
brmak için belediyenin akar sayı
sını soğaltmak gerekecek ki, bu 
da yine paraya dayanır. 

Parasız akar değil bir sokak 
süpürgesi bile alınamaz. Onun için; 
sırf kanunun kat'i bir surette ya
pılmasını emretti~i işleri yapmak 
azminde olan bir belediye reisi her 
halde Belediyeler Bankasından 
uzun vadeli istikraz edeceği para 
ile hal, mezbaha, ekmek ve un fab
rikaları, dükkin, han, hamam, apar 
tıman, ev yaptırmak ve bunlann 
getireceği ırelirle hem ifası matlup 
belediye vazife ve hizmetleri gö
recek hem de az bir müddet zar
fında borcunu ödeme~e ve netice 
itibariyle beldesini imar ve seke
nesini ihyaya muvaffak olabilecek
tir. işte; onbeş yıl kadar kısa bir 
zamanda Anadolunun göbeğinde 
kurulan modern hükümet merkezi 
bu suretle vücud bulmuştur. 

Son ıünlerde lstanbulda baş
layıp büyük bir hızla devam edip 
ırelen imar. faaliyeti de yine istik
raz olunan yüzbinlerce liranın 

mahsulüdür. Parasız hiç bir şey 
olmaz ve olamaz. Yeter ki; iş iÖr
mek isteyen belediyeci işin görül
mesine medar olabilecek parayı 

tedarik etmek) ve tedarik ettiği 

para ile de vücude getireceQi 
eserlerden bol gelir fışkırmasını 

sağlamak:usulünü bilsin. Bunu bil
dikten sonra · mes'ele tamamdır. 

Yoksa; bütçesinin müsaadesizliğini 
ileri sürerek ve borçtan korkup ta 
mevcud feliriyle yapılması kendin· 
ce mümkün sayılan ufak tefek 
belediye itlerini yapmak yolunu 
tutan idarei maslahatçı bir beledi
ye reisi ne beldesini imar, ne de 
belde halkının medeni ihtiyaçlarını 
tatmin edebilir. 

- Sonu var -

DUY DUKLARIMIZ 

Röyte ajansı kimindir? Nasıl dogdu? 
Küçük bir banka memuru iken bu gün lngiltere

nin en büyük matbuat ajansını kurmuş olan adam 
Röyter'dir. 1851 se~esinde kurulmuştur. 

Röyter Ajansını kuran jüliüs Röyter Almanyada 
Kassel'de küçük bir bankada memur idi. Hersabah 
şefleri, Avrupa borsalarındaki fiyatları geç aldığı 

için kendisine çalarlardı. Vaziyet böyle iken Röy
ter birdenbire müthiş bir şey düşündü ve derhal 
Prusyadaki yegane telgraf hattının münteha nokta 
sı olan Eks - Laşapel'e geldi , karısını da Brükse- · 
le yerleştirdi. 

Röyter burada telgraftan aldığı borsa fiyatlarını 
güvercinler vasıtasiyle karısına gönderecek ve bu 
fiyatlar derhal bangerlere satılacaktı. Brüksel ile 
Eks - Leşapelin arası bir saat tutuyordu. 

Röyter fiyatları üç nüsha olaı ak yazıyor ve bi
rinden biri hedefine muhakkak vasıl olsun diğe üç 
tane güvercin uçuruyordu. 

Fakat 1851 senesinde Kale ile Duvr arasında 

denizaltı hattı tesis olundutu zaman Röyter de 
Londraya geçti. 

jülüis Röyter pek uzun zama!l geçmeden taliin 
h1tfuna mazhar olmata başladı. 

; 

Röyter bir gün tam elli bin lngili:r: lirası sarfiy-

le müstakil bir telgraf şebekesi inşa ettirdi. Fakaf 
lngHiz hül...ıimeti 1869 senesinde bu müstakil telg· 
raf hattını yedi yüz yirmi altı bin lngiliz lirasına 
satın aldı. 

Röyter Jüliüs 1899 da öldükten sonra yerini oğ

lu Herbert aldı ve 1915 senesinde Röyter hisseleri

nin beş yüz elli bin liralısını elinde tutan Sir Rod

rik jon müesseseyi idareye başladı. 

Röyterin büyük hissesine beş yüz elli bin l!ra 

vermiş olmak hiç te zararli bir şey detildir. 
Çünkü Röyter müesse.,esi senede altı milyon 
lngiliz lirası kaıanç ietirmektedir. 

Kayıeri Sümer Spor futbol 
takımı Mersinde 

Mersin : 14 (Türksözü muha
birinden) - Kayseri bölgesi şam
piyonu Kayseri Sümer Spor fut
bol takımı Mersin idman Yurdu 
ile müsabaka yapmak için bugün 
şehrimize gelecektir. 

Birinci müsabaka Cumartesi 
günü, ikinci müsabaka da pazar 
günü yapılacaktır. 

Erkek lisesi müdürü bir 
konlerans verdi 

Halkevimizde dün akşam Er
kek Lisesi Direktörü Bay Rasim 
Başgöz tarafından "Nasıl Rüya 
Görüyoruz?" isimli istifadeli bir 
konferans verilmiştir. 

Kızılay cemiyetinin 
Teıekkürü 

8 Şubat gecesi verdiğimiz 
senelik balomuz esnasında müza
yedeye çıkarılan radyoyu 190 lira• 
ya kadar artınp üzerinde kaldık 
tan sonra hem bu radyoyu ve 
hem de 190 lirayı cemiyetimize te
berru eden Gülek Limited şirketi 
müdürü Bay Abdullah Gülek'e bu 
insani hareketinden dolayı teşek
kür ederiz. 

KulUplerln hesaplarım tetkik 
edecek mUmessll 

Bölgemizin ve şehrimizdeki 
kulüplerin hesap ve muamelatını 
tetkik ve kontrol etmek üzere Be· 
den Terbiyesi Genel Direktörlüğü 
hesap işleri dairesi reisi Bay Na
fiz Ergeneli şehrimize gelmiştir. 

A danamızın yetiıtirdiii zi-
raat doktoru gencimiz 
Adanamızın } etiştirdigi genç

lerden BaylReşad Anlile, Viyana 
yüksek ziraat okulp Orman şu
besinden diploma ve doktora ala
rak şehrimize dönmüştür. Hoş 

geldin der, muvaffakıyetler <lile
rız. 

ZAYi NOf US KAGIDI VE 
ASKERliK YESİKASI 
Adana nüfus müdürlüğün

den aldığım nüfus cüzdanım ile 
Adana askeri hastahane he
yeti sıhhiyesinden aldığım ra
porumu zayi ettim. 

Her ikisinin de yenısını 
alacağımdan eski cüzdan ve 
raporun hükmü olmadiğını 

ilan ederim. 
Adananın Hlmam kurbu 

mahallesinde Ahmet 
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oğlu 316 doğumlu 
Abdullah Saçlı/taya -

Nöbetçi Eczahane 

TAHSİN ECZANESİ 
Yeni Otel y anmda 

Son selle ve P 
zirai vaziyet ~ 
Ceyhan : 14 (Türksözü ma 

habirinden) - Bu yıl bö lgeın v 
sürekli ve şiddetli yağan ya~ b~r 
!ardan, birçok tarla ların sü ti 
ekilemediği ve nı hir kenarına tar 
kın bazı köy arazilerinden ~j bir 
kısmının - gerek mezru, ~ lem 
gayrimezru - halen su al dığ 
bulunduğu haber alınmıştır. • A 

Nitekim Karamezar k c cl 
muhtarından birkaç gün evvel Kö 
len bir mektupta nehir sua ta 
kendi köy arazilerinden g so 
ta Cabraya doğru şiddetle hii bir 
ettiğini ve ayın 1 l inci günii mi 

Karamezar köyü sığır hayva te 
nın bu yüzden köyden dışarı 
kamadı~, diğer taraftan bet fil 
bin dönüm ekili ve boş ar aç 
de su altında kaldığı bildirelrıı ge 
idi. ı.ır 

H ·· 1 " bu enuz se suları gereıı. 

köy ve gerek diğer köyler !er 
sinden tamamen çekilmiş de;,f ıht 

C h h . . "ide ey an ne rının geçen 
ve bu defaki taşmasında, J-1 ~ ak 
beybucağı köyünün, köy ha~ . 
bundan önce nehir kenarına 81 

raktan inşa ettikleri sed saye Çiı 
sel istilasından masun kaldıj'I 
nunla beraber az miktarda 
!erinin sular altında kaldığı 
alınmıştır. Fakat, nehrin asıl 
bir halde taşacağı mart ve 
aylarında ise, HamitbeybucaA" 
arazilerinin maalesef sel isti 
dan masun kalamıyacaAındall 
halkı korkmaktadır. v. 

.ıl il 
Evvelce yazdığımız v~ 

bu köyü ve arazileri ile ın-~ 
tını her yıl istilasından kurt~ 
için köylerine her sene 
metre daha yaklaşan Ceyhan 
rinin mecrasının değiştirilere~.J 
cağın öbür tarafından akıtJll" 
muvafık olacağı görülmektedJ' 

Diğer taraftan, bölge ın" 
sili, yukarıda da yazdığıın 
bu yıl yağmurların devamlı. ;j 
ması hasebile, hububat bi'". 
tamamen ekemediği gibi, ,J 
nadasını da aktarma yapa~ 
ve pamuk ekimine hazırlıya~ 
tır. - M. Selçuk 

8.00 

8.03 

8.18 

8.45/ 
9.00 

13.30 

13.33 

13.50 

14.05 

ıı 20 

15.00 

15.30 

14-2-941 CumarteS1 

Program, saat ayarı 

AJANS haberleri 
Müzik : Hafif Parçal,r 

Ev kadını - Yemci< 

Program, Saat ayarı 

Müzik : Tü rkçe pla~ 
AJANS haberleri 
Müzik : Türkçe pıjtl'5 
Müzik : Riyaseticu~ 
Müzik : Cazband 

Müzik : Konser (J( 

vatuardan naklen) 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Caı 

13.40 Müzik : Türküler 

19.00 Konuşma (Gür.un 

teri) 

19.15 Müzik : Tanburi C 
saz semaileri 

19.30 Saat ayarı, AJANS 

19.45 Müzik : Fasıl heyeti 

20.15 RADYO GAZETEsl 

20.45 Müzik : Şaı kılar 

21. 15 Konuşma tRibliyo 

2 i.30 Müzik ! Radyo Orl< 

22.30 Saat ayarı, AJANS 

22.50 Konuşma (lngiliıct 

sa dalga) 

22.50 Müzik: Dans Müıif 
23.25/ 

23.30 Yarınki Progradl 

panıı 



Pasifik vaziyeti 
Japonya'nın bir taarruza 
hazırlandığı söyleniyor 

~ Vaşinğton14: ( A. A. )- Siyasi 
. mahfiller, Japonya 'n ın Singapur 
1 ve Hollanda Hindistanına · karşı 
ııı bir taarruza ha11rlanması ihtima
r li karşırında endişe izhar ediyor

lar. Japonya'ııın cerıuk Pasifikte 
bir harekete geçmesi ihtimali hak

eJ kında endişe verici haberler alın
tı :chğı bildirilmektedir. Bu haberler 
, Avustralya başvekiline vekalet 

k0 eden Padu ile işçi partisi reisi 
1 ~ Körtu'nun harb istişare meclisi 
ıııı tarafından yapılan toplantısından 

çe sonra harbin fevkalade mühim 
ür! bir safhaya girdiği hakkında res
jj mi beyanatları ile tetabuk etmek
aıı tedir. 
rı Vaşington: 14 (A.A) - Japon 

eŞ filosunun Hincliçini'de Hayton 
~açıklarında tect:mmü ettiğine dair 
rrı~ gelen haberlerle Avusturalya na-

ıırlarının beyanatı ve Uzakşarkta 
k bulunan Amerikalılara memleket· 

3
,1 ler ine dönmeleri için yapılan yeni 

ği ihtar Uzakşark mes'elesini yeni-
ti den gazeteler ilk sayfalarına 

8" aksettirmiştir. 
alkl' Çunking : 14 (A.A) - Pa
a t sifikte yeni inkişaflar ihtimalinde 
esi Çinin rolü Çunkingde hararetle 
ğlı münakaşa edilmektedir. Bu vazi-
8~ yet hakkındaki düşünceler bizzat 
hl Çindeki harbi dahi muvakkaten 
a ikinci plana bırakmıştır. Şu cihet 
ıı takdir olunmaktadır ki bütün dün

ğl yanın istikbali m~rk~zi . ~a~ifikte 
tiliİ her türlü Japon ılerıleyışının ln · 

11 ~giliı ve Amerikan kombine kuv
vetleri tarafından mağlup edilme

ıJ sine bağlıclır. 
:~~~~~~~~~~ 

JAPONYA TAARRUZA 

H Ali RlANIYORM UŞ 
Londra : 14 ( a. a. ) -

Bazı mahflller Japonya
mn Slngapur ve Hollan
da Hlndlstanma karşı 

taarruza hazırlandığım 
blldlrmektedlrler. Son 
günlerde Japon askeri 
taallyetl azami derecede 
artmış bulunmaktadır. 

lNGIL TEREYE 46 DEST
ROYER VERiLiYOR 
( Birinci sayfadau arlan ) 

söylemiştir. 

Vaşington : 14 ( a, a. ) - Ruz
vell ve Bahriye Naztrı Knoks ln
giltereye daha fazla destroyer 
verilmesi hakkında dün görüş

müşlerdir. Gazetecilere yaptığı 
beyanatta Bahriye Nazıri, demiş
tir ki : c lngiltcreye daha fazla 
destroyer gönderiledileceği hak
kında bir şey söyliyemem. Vilki
nin ayan hariciye encümeninde 
lngiltereye daha fazla destroyer 
verilmesi için ) aplığı teklif üze
rine albay Knoks, bunun müm
kün olabilecegini zannetmediğini 

i L A N 
· söylemişti. 

Tahminen beher kilosu 24 

kuruştan çuvallı 150 ton ku

ru fasulya pazarlıkla alınacak

tır. Muhammem bedeti 36.000 

liradır. Muvakkat teminatı 2700 

liradır. Pazarlığı 21 şubat 941 

cuma günü saat 14 dedir. 

Şartnamesi hergiin komisyo

numuzda görülebilir. İstekli

lerin belli gün ve saatta Ada-

na Askeri sahnalma komisyo- j 

ı 
nuna müracaatları 
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Vaşington: 14 ( a. a.) - Söy
lendiğine göre, lngiltereye daha 
46 destroyer verilecektir. 

f RANSADAKİ AMERİKAULAR 
MEMLEKETLERİNE DÖNÜYOR 

( Başı birinci sayfada ) ~ 

Paris: 14 ( a. a.) - D. N. B. 
bildiriyor : Parisle bulunan 500 
Amerikalı Lizbon yolu ile mem
leketlerine dönmüştür. Bunların 
yol masrafını Amerika hükumeti 
vermektedir. 

250 Kişilik bir grup ta yakında 
Amerikaya hareket edecektir. İş
leri dolayısiyle Pariste ancak 300 
akdar Amerikalı 'kalacaktır. 

1 L A N 

Cinsi 

SEYHAN MAARif MÜOÜRlÜGONOEN 
Miktarı 

Metre 

% 7,5 

ADANA BİRİNCİ İCRA DAİ- ••••••• .. •• .. •••••• .. ••• .. • 

!~~~~~~~ul malların}apk 1 ~ § ~!ü~~d~ m~n~e~ ~T~ 1 
artırma ilanı 941-1057 •. 8.30 itibaren 2.30 1 

Açık. artırma ile parcıya çev
rilecek gayri münkullin ne olduğu: • 
iki tarla bir Bağ: Tarlalar iki hek- •• 
tar m. 17132 m. Bağda bir hek

Küçük artist, fakat 
büyük .sanatkar 1 . 

tar 6542 metre murabbaı genişli- 1 
ğindedir: 1 Şirley Temple 

Gavri menkulün bulunduğu 
mevki' ~ahallesi, sokağı, numara· 1 

sı : Şakir Paşanın Ş ırmanlı v.~ zin· 
cirli mevkilerile yılanlı mevkı ınde 

Takdir olunan kıymet: Tarla • 
!arın beher 919 metre murabbaına • 
yirın iki ve B.ığın beher 919 met- • 
re mürabbaına 35 lıra: • 

Bugüne kadar yarathğı 1 
filmlerin"en' güzeli ve • 

en müessiri 

Artırmanın yapılacağı yer gün • 
saat: 19-3-9.t.1 Çarşanba saat ı 

10-l2 de Birinci artırma 29-3- •• 
941 Cumartesi 10-12 de 2 inci 

Jl<" 
lÜ 
ç 
ıo 

artı• ma 
1 _ işbu gayri menkulün ar-

t a Şartnamesi 12-2-941 tari-
ırm .

1 hinden itibaren 1057 numora 1 e 
Birinci icra dairesinin m ·ayyen 
numarasında herkesin görebilmesi 
için açı~ tır. ilanda yazılı olanlar
dan fazla malumat almak istiyen-
ler, işbu şartnameye ve 1?57. d?s· 
ya numarasiyle memurıyetımııe 

müracaat etmelidir. 
2 _ Artırmıya iştirak için yu• 

karda yazılı kıymetin °, o 7 ,5 ~i~"b~
tinde pey akçasiyle veya mıllı bı~ 
bankanın teminat mektubu tevdı 

edileceklir. (124) 
3 _ ipotek sahibi alacaklılarla 

diğer alakadarlann ve irtifak ~ak
kı sahiplerinin gayri menkul uze-
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 

ilan tarihinden itibaren yirmi gün 

içinde evrakı müsbi~el~riyle ~i~lik· 
te mcmuriyetimiı.e bıldırmelerı ıca-

beder. Aksi halde hakları Tapu 
siciliyle sabit oldukça satış bede· 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

• • • • 
PRENSES 

• iLAVETEN : • • 1 LONDRANIN TAYYARE-
1 l[R TARAflNDAN BOMBARDMANI 
: VE ŞEHRiN HER TARAFINDAN MÜDAF AASl-

p ASIF KORUNMA 1 B~gün gündüz matin~si"..de iki film ı 
1 lEYlA iLE MECKUK - KOÇUK PREKSES J ......................... 

ADANA . ASKERlİK ŞUBESİNDEN: 
1)- 3~7 Doğumluların ilk yoklamasına 151 Şubat/ 941 ta

rihinde başlanacaktır. mahalle ve köylele verilen cedvellerde 
ismi olsun olmasın bütün 337 doğumlular şubeye gelerek yok
lamalarını yaptıracaklardır. 

Misis. Karataş, Tuzla nahiyesine bağli köylerin 337 doğum
lularının yoklamaları için memur gönderileceğinden bunların 
şubeye muracaat etmemeleri. 

~ l-OSMAHiYiüE--~t Lcivert Kumuş 350 

takdir No. 
510 

4 - Gösterilen günde arbrma-
t ..,.. _ .. ......!--r-· -- -- - -

ya iştirak edenler artırma şartna· 
il)- ıhtiyal erlerinin ihtiyat yoklamalarında ayni tarihde 

başlanacaktır. Yoklama tarzı aşağıda gösterilmiştir. 

~~ İ AT KOSUSU ! 
~I l Atc;ıhğı ve blnlclllğl t 

h f ~ tef vlk maksadlvle 1 
bil 13 Martta f 
~ Türk Hava Kuıumu çıkarına l 

'rrıİ Osmaniyede büyük at koşu-
arııi lan yapılacaktır. 12697 

...._ _______ .... -. 
GAlP ŞAHADETNAME 

929 yılında Seyhan ilko· 
esi lunndan almış olduğum şeha

detnamemi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

atıır 
Kuruköprü mahallesinde 

Mullacanoğln Mehmet Türeli 

rı ------------------------. akı-' BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

('ıf.I ""R~--· K. s. 1 K. s 
01a ı -

~Parlağı 49.SO- _ 5o,so 
rı M a. Tem;zi 
ı -Kapımalı 

J-: Pamuğu 
tJef Klevland ı

Susam 

--u-s- 4,75 
ı-----=---ıı 

45,00 61,00 

1 - Adana Öğretmen okulu talebesi ihtiyacı için yuka 

rıda cins ve miktarı yazılı lacivert kumaş 1 O - 2 - 1941 

tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksilimeye konul-
. ! 

muştur. 

2 - ihalesi ::?6 - 2 - 1941 tarihinde çarşamba. günü saat 14 

te Maarif müdürlüğünde toplanacak k~misyonda yapılacaktır. 
3 - Talihlerin 2490 sayılı kanun 2 . 3 maddeleri mu

cibince gerekli vesaik ve ? 0 7 .5 teminatlarile birlikte ihale günü 

komisyona müracaatları. 

12694 13 - 15 - 18 - 21 

ilan 
ADANA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK HAKİMlİGİNO[N 

Adana·nın kara kuyu köyündenmustafa karısı döndü veki

li avukat galip gaylan. oğlu tarafından Adana 'mn su gediği 

mahallesinden Veli klZl Zeliha ve aynı mahalleden Mustafa kı· 

zı Selime aleyhlerine Adana asliye birinci hukan mahkemesine 

ikame eylediği davanın yapılmakda olan tahkikatında: 

Mµddeaaleyhlerden Veli kızı Zelihanın mahalli ikametinin 

meçhul bulunduğu namına yazılan davetiye varakası zahrına 

posta müvezzii tarafından yazılan derkenardan anlaşılmakla ila
nen tebligat icrasına ve muhakemenin 17 - 3 - 941 pazartesi gü

nü saat 9 talikine karar verilmiş olduğundan mezkür günde 

bizzat veya bilvekale hazır bulunmaları aksi takdirde muhakeme

nin gıyaben bakılacağı tebligat makamına kaim olmak üzere 

keyfiyeıt ilan olunur. 12710 
C K. Buğday 

~~!r·--=--~i ----:...--. ~ifT~i BiRliGiNDEH · 
~pa Hükumetimizin çiftçi ihtiyaçlarını karşılamak hususunda 

s 
eEtSil Yulaf-ı•_ aldığı tedbirler cümlesinden olarak pek ya1'ında lskenderun-

Ka.,;~.,~ l~9~~rsa danşehrimize çiftçinin tam olarak muhtaç olduğu mazot. gaz 
_ lş Bankasınrian alınmıştıe ve benzin sevkiyatına başlanacaktır. . 

Liret - ı - - Çiftçimizin bütün mevsim için ihtiyaçlarını Birliğimize bil-
"e5 ~k ----- dirmeleri ve Traktör ve Farmall karnelerini hazır bulundurma-

F~nk (Fransız) -- lan ve bilhassa Mazot şimdilik dökme olarak geleceğinden kap-
e / ~erlin (İngiliz) j ·- 2- 1 ..... tarımda hazırlamaları lskenderunda mevcut istek bütün ihtiyaç-

Dolar (Amerika) 129 20 lan karşılıyacağmdan asla telaş gösterilmemesini ehemmiyetle 
,_F_r_an_k~i,;,,;sv;.;,;iç:;.:.r.:ıe:......_~--...L...- _ ilan olunur. 12700 13- 14-15 

igİ . ' 

mesini okumuş ve lüzumlu malı1· 
mat almış ve bunları 

0

temamen ka-
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağ'rıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve· 
ya satış istiyenin alacağına rüchanı 
olan ci iğir alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mecmu· 
undan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak ü 
zere artırma on beş gün da· 
ha temdit ve on beşinci günü ay-
ni saatte yapılacak artırmada be 
deli satış istiyenin alacağına rüc-
hani olan diğer alacaklıların o 
gayıi menkul ile temin edilmiş a

lacaklan mecmuundan fazlaya çık

mak şartiyle, en çok artırana iha
le edilir. Böyle bir bedel elde edil
mezse ihale yapılmaz. Ve satış ta· 
lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver

mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek-

. lifle bulunan kimse arzetmiş oldu

ğu bedelle almağa razı olursa ona, 
razı olmaz, veya bulunmazsa he

men 15 gün müddetle artırmaya 

çıkanhp en çok artırana ihale e
dilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen . günler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve diğer za· 
rarlar aynca hükme hacet kalmak'
sızın memuriyetimizce alıcıdan tah· 
sil olunur. Madde (133) 

Gayri menkullar yukarıda 

gösterilen 19 - 3 - 941 tarih
inde Birinci icrada İcra Memur
luğu odasında işbu ilan ve göste
rilen artırma şartnamesi dairesinde 
satılacai ilan olunur. 12707 

332-331 -330-329-328- Doğumlu ihtiyat erleri 15/ Şu-
bat/941 den 15/ Mart-941 tarihine kadar 327-326-325-324-

323- Doğumlular 16 Mart -941 den 15- Nisan -941 tarihi
ne kadas332-321-320-319-318- Doğumlular 16-Nisan -
941 den 15- Mayis - 941 tarihine kadar ve 317 316-315 -
314-313-312 - Doğumlularda 16 - Mayis - 941 den 15 -
Hazuan -941 tarihide kadar devam edecekdir. 

III) - Yabancı 337 doğumlularda Yabancı ihtiyat erleride 
ayni şekilde yoklamaya geleceklerdir. 

VI)- Misis, Karataş ve Tuzla nahiyelerine bağlı köylerin 
htiyat erlerinin yoklamaları mahallerinde 337 doğumlularla be 

raber yapılacak, bunların şubeye gelmemeleri. Ve bu köylerde ya 
hancı olanların şubeye gelerek yoklamalarını yaptırmaları ilan 
olunur. 12-15 

r-
M ala t ya Bez ve iplik Fabrikaları T. A. Ş. ' 

Adana Mensucat fabrikası müdürlüğünden: 

lktiııad V ckalctinin 24- 9-940 tarihli umumi tebliğine istinaden 

plik fıyatlarımız aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir: 

No : 4 6 8 1 O 12 14 

Kuıuş 315 335 470 490 530 565 

1-Beş balyadan fazla sipariş kabul edilmez. 

2 - Eldokumacılarmın siparişi tercihan sevkedilir . 

3- Yapılan siparişler sıraya ithal edilmek suı etiyle gönderilir. 

4- Anbalaj masrafı, istasyona kadar nakliye ve tahmiliye 

müşteriye aittir. 12373 1-15 1-15 -----·· 
Milli Mensucat Fabrikası 

• Müdürlüğünden : 
lpHk Fiatları: 

Nuınara: 4 6 8 10 12 14 16 18 29 

Kuruş 315 335 '!70 

Bez Fiyatları: 

490 530 565 585 610 635 

Tip: E. 85 E. 90 B. 75 B. 90 

Kuruş: 854 891 825 945 

Yukarıdaki Fiatlar iktisat Vekaletince T,sbit 
Sipariş Sevk ve Kabulü Fabrikamızın 1. Mayıs 
fiatlaııdır. 6 sayılı tamimi esasına müstenittir. 

edilen satış 

938 tarih ve 
2380 
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Sayfa 4 TÜRKSÖZO 

YI D J Z Möble Evi ve 
1 

Atelyesi ı Uzun zain ndan be i 
beklenen yenir dyo· 

larımız el~· ştir 

ABiOiNPA~A CAOOESiNDE ' 
VAKlflAR APARTIMAHI 

AlTINOA 

• 
YILDIZ'I 

ZİYARET EDİNİZ 
Radyo meşherimizi 

mutlaka görünüz 

ZARi F EV EŞYASI fi En iyi radyo ile en iyi servisi beraber 

bulacağınız müessese şudur "--
M U T E O i L f i· Y A T L A R 

Salon Takımları, gar .froplar, ya ta 1< takıml ı: ı, Sal a manjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro tak ımları, maruken takımlar 

ZEVKİNİZE UYGUN HER TÜRLÜ MODEL 

MUHARRE M H. İL M İ RE M O 

ABİDİN PASA CADDESİ NO : J 12 T(lGRAF : ff (MO - ADANA - TEl[f ON : 11 ~ 

YI LDIZ Atelyesinde ..... w .............. w ................................... . 

Klsa Bir Zamanda, A~zu Ettiğiniz Şekilde Yapılır Dr. Muzaffer lokman ~OCUK İNSANlARIH ~i~f' 
GiOİR SEVİNİZ OKŞAYlı 

f AKAT ÖPMEYİNİZ 
TAŞRADAN SİPARiŞ KABUL EOİlİR Dahiliye Mütehas$ısı 

HASTAlARINI HER GÜN MAYENEHANESİNDE 
KABUl EDER 

ADRES : Adana J\bidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Altında "YILDIZ,, Moble Evi 

Sahibi: Kadri • Talip 
12546 Çocuk Esirgeme l(&Jı' 

Genel Merke:tl 
• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• .. •• •• o •• • • •• •• • • ......... 

~ DOKTOR ~~~~....,.,....... 
1 

azhar Cemil Esen 
SİNİR HASTAUKLARI MÜTEHASSISI 

Reşadbey mahallesi Savatlı Bay Halil evi 

12678 30-9 

------------------------! 

. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

' Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır . 

• 
4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 
500 2000 .. 

4 
" 

250 .. 1000 .. 
40 ,, 100 " 

4000 .. 
100 

" 
50 .. 5000 

" 120 ,, 40 " 4800 
" 

160 ,, 20 " 
320ll .. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiycnlcrc ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa. 1 - Eylul, 1 Birincikanun, 1 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 

·-·- ·-·-·~·- ·-·- ·-·-· DOKTOR ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

Ziya Rif at Tümgören l 
BİRİNCİ SINlf RÖNTGEN VE ElEKTRİK . 

! Her gün h~~!~!!.~iı ~~j~~~~~ı~~ddesi 125 
t ~~:s_ -~~~~,-~/:~~~:~~:n~~n=·-~~~::~~.b:I .~~ ~~~~~- J 

iŞ BANKASI 
KÜ~ÜK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞ1D~LER: 

4 .Şulııı.t, 2 Mnyıs, 1 Ağustos, 3 İkincitrşrin 

tarihlerinde yapılır. 

194 1 iKRA M iY E L E Ri 
l Acl~·t 2000 Liralık - 2.000 Lira 
3 

" 
1000 il - 3.000 

" 2 
" 

750 
" - l.500 

il 

4 .. 500 
" - 2.000 il 

8 .. 250 
il - 2.000 il 

35 il 100 
" - 3.500 

" 80 
" 50 

" - 4.000. tt 

300 il 20 
" - 6.000 

" 

. 
• 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

~~----~~~ 
MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GÜN MUSTAf A Rif Al 

ECZAHANESİ ÜSTÜNDEKİ MUAYENEHANESİNO[ 
KABUl EDER 

DERHA L KES ER. 

HER ECZAHANEDE BULUNUR __ 

-----------------------d.1 
A bone ve İlan TURK.SÖY 

Şartları .. Gf!HOO • CAZlll-~ 
Seneliği 1200 Kr. Sahip ve Başmuharriri fi 
Altı aylığı 600 " FERiD CELAL GO~f: 
Üç aylığı 300 ,, , 

Aylık ta abone edilir. · Umumi Neşriyat Müdiiril 
- MACiD GÜÇLÜ 

hlnlar için ida r e ye ~-
mUracaat etmelidir. Basıldığı_ yer: TÜRKSÔZ~ 


