
·(ii 

PAZARTESi 
18 

ŞUBAT 

1941 

DARE YERi 

ADANA - Abidin 

PoJO Caddesi 

Telefon : 315 

Sayısı her yerde 5 kuru, GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL OUVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yll - Sayı : 4956 

Türk - Bulgar hükômetleri mütekabil emniyet ve 
menfaatlerin devamı arzusu yoluıi.da birleştile 

Türk -Bulgar mümessilleri An karada müşterek bir beyanname tanzim ederek neşrettiler 
Hariciye vekilimizle 

Bulgar elçisinin 
ihtisasları 

B. Süllrü Soracoğlu 

Ankara : 17 ( a. a. ) - Bu
gün Hariciye Vekaletinde saat 13 
ele aşağıdaki beyanname Harici) e 
Vekili Şükrü Saracoğlu ile Bul-

Yeni 

garistanın Ankara elçisi Bay Ki
rof arasında imza edilmiştir. Türk 
ve Bulgar hükumetleri mütt'kabil 
menfaatları ve iki memleket ara
sındaki itimad ve <lostlugun tam 
olarak mu haf azası bnl.ımlarından 
harici sivnsetlerinin veçhesini ta
yin vt~ Üaclc için müteacldid def
alar yapmış oldukları fikir teati
lerinden elde edikıı mesut ndi
celeri müşahede t'lm iş oldukları 
cihetle; Türkiye Cümhuriyeti ile 
Bulgaristan Krallığı ara .... ında bo
zulma7. sulh ve samimi \ 'e ebedi 
dostluk cari olacağını tesbit eden 
dostluk mi nklnı ına ndık olarak; 
yekdiğerinin cmni) d ve ına uni
vetine mütckabileıı riayet netice
~incle en müşkil 7tımanlnrda :-ulh 
ve sükünu temine yaramış olan 
bu itiınadkiir siyasete birbirine 
karşı devam arzusu ile;, hadisele
rin ışığında yeni bir fikir teati
sinde bulunmağa karar vermişler 
ve başka memleketlerle mün 'akit 
taahhüdleri lın\eldaı olm. m 1.: ü
zere, atideki müşahedeler üzerin
ye mutabık krılmışlnrdır: 

1- Türkiye ve Bulgaristan her 
türlü taarruz.dan içtinabı harici 
siyasetlcriniıı değişme7. bir e a:.ı 
olarak telakki ederler . 

(Geri.si üçüncü sayfada) 

Of is 
PIYASAVI TANZiM EDECEK OLAN YENi TiCARET 

OFiSi YAKINDA FAALiYETE GEÇiYOR 

Ankara ; 17 (Türkıöz.ü muhabirinden) - 50 milyon 
lira sermaye ile kurulacak büyük ticaret ofisinin te1kilcit 
projeleri, baıvekalete verilmiıtir. 

Yeni teıkilatın faaliyete geçme•iyle gıda maddeleri üze
rinde yapılacak ihtikar kat'i olarak önlenecektir. Çünkü o
fi,, hariçten mühim miktarda mal getirecek büyük stoklar 
Yaparak icab ettiği takdirde, piyasaya dökecek, nazım bir 
rol oynıyacaktır. 

Ofisin merkezi lstanbulcla, 'ubeleri de lzmir, Samsun, 
Mersin gibi büyük fehirlerde olacaktır. 

SPOR 
Kır koşuları ve 
Futbol maçları 

Koşulara 121 atlet girdi ; 
Sekiz futbol takımı karşılaştı \ 

ALMANYANIN YAKIN 

ŞARKTAKİ EMElİ 
TUrklyenln bu mevzuda rolU 

birinci derecededir 

Londra : 17 (a. a.) - - Müsta
l<il Fransız aiansından: Umumi ka· 
naata göre Balkan mesdesi bah· 

( Gerisi üçüncü sayfada) 

Pazar günü atletlerimiz. ara
sında yapılan ~ôlge Birinciliği kıı' 
koşusu 121 atlet ara~ında yapıl
mış, çok muvaff akiyetli neticeler 
elde edilmiştir. 

Orduevi önünden başlanan 

7500 metre mesafeli büyükler a
rasındaki koşuda birinciliği Birinci 
Orta Okuldan 26.33 de Osman 
ôzel almıştır. İkinci, Muallim mek
tebinden Ha~an Erecekler'dir. Re-

Gerisi üçüncü sn) fada ) 

• 
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PAMUK İPLiGi 
ALIP· SATMAK 

BU i~, HÜKUMETİN BİR KARARNAMESİYlE 
SOMER BANKA YERilOi 

Ankara : 17 (Turksözll ı\\uhabirinılcn) - 1 Iultil.nıct pnnıuklu 
imalatını Jn ihtiyncıı uydurııııık ve pamuk ipligini intizamla tediye 
etmek için yeni tedbirler almı ş tır. Bu hu~us{n nesrcllilmi~ olnn kn
rarname hukumleri şunlnrdır ~ 

{ 1 - Meııılekdimizde imnl cılilel'ek her ttırlu pnmuk iplikle
{ rini istıhsal had ve miktarı, cins ve nevileri lktisnd \'ekiiletince ta

yin edilecektir. 

2 - Fabr!knlnr<la mevcut bulunan ve lıundan -;oıtrn imnl e
dilecek. olan pamuk ipliklerini normal maliyetlerine ytı zdc muny~·cn 
bir karla sntm nlıp ltızumlu yerlere sevke lktisnd \' ckaleti mezun
dur. 

B - Pamuk ipliklerini nlmnk 1 sntmnk Vl' tevzi etmek işi Su· 
mer Baoka verilmiştir. ,., .. .., 

Romonyo'do korgoloııklorın devam ettiOi Broıov'don bir manzara 4 - Dahili ihtiyaçları kıırşı\!ı:nıık mnksndiylc hnriçten ithal 
olunacak pamuk ipliklerini de Sumer ~nnk tevzi cdccl'ktir. 

Roman yada 
altı.yüz bin 
Alman var 
ŞAYANI DiKKAT 

H A:e ERLER 

Sof ya : 17 ( A. A,.. A.) - Ro,y 
terin Sofyadan ver<liğ\ telgraf\a 

HiTlERİN BElGRADA 
YAPTIGI TEK lif lER 

Yugoslav Hariciye nazırı Morkovlç 

Belgrad : 17 (a. a.) - Royter 
ajansı bildiriyor: iyi malümat alan 
Belgrad mahfillerine a-öre Hitler. 
Y ııgosla vyaya hususi tekliflerde 
bulunmuş ve şimdi kafi cevap 
beklemektedirler. Hitler Yugoslav 
yaya, Şimali Arnavutlukta Drin va
disi ile lşkodra şehrini ve 30 Km. 
genişliğinde bir geçid ile Ege de
nizine bir mahreç verilmesini ve 
Oht i gölü etrafındaki araziyi ver• 
meyi (eJ.;lif etmiş buna mukabil 
Yugoslavyanın, Macaristana ve 
Bulgari~tana geçen harpte gaip et· 
tikleri üç eyaleti iade etmesini iı-

tGerisi üçüncü ı.ayfada) 

1 
şöyle deniliyor : Bir taraftan Bul-

garistandaki Alman ha2.ırlı1darı ik· 

( Geriwi üçüncil sayfada ) 

5 - Bu işi görmek llzere lktis~d V ckaletinc Lir milyon li
ralık mUtedavil sermaye verilmiştir. 

Muanlele vergisin- ! 

den muafiyet 
... 

Verilen müddet bu ayın 
yirmi ikisinde bitmektedir 

Anlcaı a: 17 (Türksöıü muha
birin den) - Yeni muamele ver
gisi kanunu bilumum sınat mües
sese ve imaUithaneleri veriiye ta
bi tutulmaktadır. Ancak, istihCJam 
ettiği i~çi sayı. ı mües ese , ahibi 
dahil olmak üzere beşi tecavüz 
etmiyen ve muharrik kuvvet kul-

!ananlardan, muharrik kuvvt.ti clel 
iki beygiri geçmiyen küçük an
'at müe~seseleri baıı kayıt ve 
şartlar altında vergiden muaf lu- ~ 
tutmuştur. 

Bu ayın 22 sine kadar (Mua
fiyet Jcarne5i) almayanlar isçi kul
lanmasalar ve motörleri bulunma
sa bile vergiye tabi tutulacakdır. 

iş emniyeti nizamnamesi yüksek 
tasdika iktiran eJmiş bulunuryor 
NiZAMNAME ÜÇ AY SONRA MERIYETE GiRiYOR 

ingiltere' ye 
yapılan hücum 

Londra: (17 a. a.) - Hava 
ve dahili emniyet nezaretinden: 
gurup ıamam bir düşman tayya
resi şimali garki şehirlerden biri 
ile E.astauglia üzerine bombalar 
atmıştır. Bir kaç ev hasara uğra
mış, insanca zayiat pek aı olmuş
tur. Maddi ha:.ar yoktur. 

Londra: 17 (a. a.) Münferid düş
man tayyareleri İngiltere üzerinde 
faaliyette bulundu. Londra civa
riyle şarki lngilterede bazı yerle
re bombalar düşmüştür. Hasar 
azdır. Bir düşman tayyaresi de
nize düşürülmüıtür. 

Ankara : 17 ( Türksözü Mu
habirinden ) - işçilerin . ağlığını 
koruma ve iş emniyet nİ7.amna

me proje ·i icra Vekilleri Heye· 
tince kabul ve yüksek tasclika 
iktiran etmiştir. Bu niıamname 

üç ay sonra meriyete girecektir. 
Niıamnamede bilumum iş yerleri 
ile işçi ilcamethahları, banyolar, 
işçi hastahaneleri ve ve sair her 
türlü müştemilatın haiz. olması la
ıımgelen sıhhi vasıflar hakkında 
hükümler vardır. Bundan başka 
iş yerlerinde çalışan i~çilerin iş 
kazalarından korunmasını temin 
eden fenni tedbirler de gfü.teril
miş bulunmaktadır. 

Aya.ta' iti at koıuları 
~eri kaldı 

Haber aldıA-ımııa göre Ayasta
aki at koşuları 16 Marta kalmıştır. 

Mısır Kralı Faruk 

MISIR KRALI iYiLEŞTi 
Kahire : 17 ( A. A. ) - Mısır 

kralı Faruk tutulduğu sarılık has
talığını geçirmiştir. Krnl eski sıh
hatini tamamile iktisap etmiştir. 

Cenovanın bombardımanında 
ölen ltalyanlar 

Roma : 17 ( a. a. ) - Resmi 
tebliğe göre İngiliz harp gemileri 
tarafından cenovaya yapılan bom· 
bardman e;nasında 144 kişi ölmüş, 
273 kişi yaralanmıştır. 

Maltaya hücumlar 
Malta: 17 (a. a .) 15 • 16 Ge

cesi düşman tayyare i Mnlta üı.~
rinden uçnrpk bombalar atmış, hır 
ev yıkılmış, bir kişi _Ynralarımı~tır, 
Dün sabah da bir f ılo ada uze
rinclc keşif uçuşu ) npmişt ır. 

o 

..ic]ôtrala] 3ftf~ti 
Londra : 17 ( A. A) - lngiliı. 

matbuatı Bulgnristaııın gelecek 
onbeş gün içinde Almanya tara
fından istila dilme inin muhte
mel olduğu noktnsında müttehit
tir. 

• Atina: 17 ( A. A.) - İtalya 
ile Yunnnistanın mü areke akdi 
için Almnnya - Yunani tan ara
sında konuşmalar ) apıldı~ı haberi 
asılsızdır. 



Memleket ~meselesi 

Belediyelerde 
ıa·sarruf 

- lll -
ben;m söze karışmama hacet bı· 
rakmıyarak ona hemen arkadaşla· 
rınızın hepsi de senin gibi mi diişü
nüyorlaı? Sualini sordu. Zavallı 

sayın aza bu suale de gülümse· 
yerek evet cevabını vermesin mi? 
Bu cevap o munsif arkadaşımı si
nirlendirdi ve sert bir lisanlar be
led•yecilik mefhumunu kavrayama
nıış olan Bay azaya eyvah yazık 

Adanaya J Siz bu kafa ile galiba 
Adanayı otuz yıl önceki haline ir
ca etmek istiyorsunuz. O halde 
lı'.ilfen belediye kanununun birinci 
ve on beşinci maddelerini olsun 
okuyunuz. Belki, ozamau belediye
ciliğin ne demek olduğunu anla
yabilirsiniz. 

Şimdilik vaziyetinizi ve vazi
fenizi maalesef müdrik değilsiniz!. 
Size acı acı gülmekten ve için için 
yanmaktan başka ne yapılabilir, 
dedi Mubahase de bitti. 

Bay azanın' iyi görüşlü, zeki 
arkadaşının bu yoldaki mukabelesi 
hoşuma gitti. Kendisinin elini sık
mak istedim ise de kapanmış bir 
bahsi tazelemenin doğru olamıya· 
cağı rnülahazasiyle bu istekimi 
yeriııe gdirmekten vazgeçtim. Sa 
de kendi kendime, ne garip zih
niyet, ne kötü tasavvur, ne kadar 
sakat fikirler dedim. Ve Adanaya 
acıdım. 

Bu arkadaş gibi kıt düşünüşlü, 
zayıf görüşlü bir kimseye en ipti
dai bir şekilde yaşıyan Habeşliler 
arasında bile tesadüf olunamaz. 
Ben Adana Belediye Meclisini teş

kil eden arkadaşların bunun gibi 
düşündüklerine inanmak istemiyo· 
rum ve inanamıyacağım. Zira; 
Adana muhiti aydın, halkı da ol· 
gundur. 

Y alnıı; bu aydın muhitin ol
gun adamları arasında böyle bir 
kimse nasıl yer almış buna şaş· 
mamak gayri kabildir. Bundan is
tidlal edildiğine nazaran kendile· 
rini belediyeci zanneden bu kabil 
kimselerce belediyelerde tasarru· 
fun nasıl, ne vakıt ve hangi hal 
ve şartlar altında yapılacağı elan 
iyice kavranamamıştır. 

Tasarruf para biriktirmek de
mek değildir. Bu kelime daha zi· 
yade israftan tevakki anlamım ifa 
de eder. israf ta kadroda gereksiz 
memuriyetler ihdas etmek, beledi· 
yeye her elini uzatana, muhtaç 
olsun olmasın, bol bol ihsanlarda 
bulunmak, faydasız seyahatlere 
paralar harcamak, bin liralık bir 
işi iki bin liraya yaptırmaktan 

ibarettir. 
Belediyelerde tasarraf bütçe

lerin en çok gayri melhuz, müte
ferrika, kırtasiya ve mefruşat kı· 
sımlannda, memurlar kadrosunda, 
seferberlik ve harp ilanı gibi fev
kalade hal ve zamanlarda yapılır. 
Belediye işlerini ihmal ederek pa
ra arttırmak tasarruf sayılamaz. 

Bu şekildeki tasarruf her hangi 
bir ticaret müessesesinin varlığını 

yokeden ve müessesesinin de ben· 
liğini kaybettiren müthiş bir israf· 
tan ·daha vahim ve tehlikelidir. 

Çünkü; belediye ne bir tica
ret evi ne de hissedarlarına ka
zanç sağlayan bir anonim şirketi· 
dir. Burası beldenin amme hizme· 
tini yapan bir halk kurumudur. 
Bu kurumda ticaret zihniyeti ha 
kim olamaz. Bundan dolayı her 
belediyeci bu tehlikeyi her an gö
ze alarak tasarruf gayesiyle bele
diye işlerinin ııı.iihmel kalmasına 

kat'iyen sebebiyet vermemelidir. 
Zaten vermeğe de hakkı 

yoktur. 
Kemal Akman 

-
Nöbetci Eczahane • 

YENİ ECZAN( 
Beledlye Yanmda 
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ÜLMEK 
i HAB 

Kadmll Erkekli UMUMi MECLiS1 
BU, HAYA TIN EN MÜESSiR iLACIDIR. YAŞAMANIZ 

BOYUNCA BUNU SIK SIK KULLANINIZ 

D 
ikkal ederseniz, güzel insan
ların güldü~ünü ve gülen 

insanların da daha güzelleş-
tiğfoi görürsünüz . Muhakkak ki 
güzel ruh, kalb güzel insanlarda 
bulunur . Normal bir kaş , göz , 
burun ve diger azalara sahib her.. 
insana güzel diyebiliriz . Fakat 
giizelde en bariz vasıf " tebes
süm, gülme,, dir . 

Gülmek , şüphesiz ki hayatın 
en müessir ilacıdır . Yaşamamı 
boyunca bunu sık sık kullanınız. 

Bizi güldüren sebepler o kadar 
çoktur ki birer birer saymağa kal
kışsak koca bir cilt dolar ve yine 
bütün güldüğümüz hadiseleri tes · 
bit edemeyiz. Bizi güldüren se~ 
bepler çok basit çok sade şey
lerdir. 

Mesela sokakta birisinin koş
tuğunu görüyoruz, ayağı takılıyor, 
düşüyor. Bu zavallıya acımak la 
zımdır. Fakat biz gülüyoruz, İs· 
kemleye oturuyorum derken yere 
düşen adamın hali de bizi güldü
rüyor. Çirkin ve nisbetsiz vücut· 
lar kaşısında gülüyoruz. Pazarola 
Hasan beyin başı büyük ve vu
cudü küçük olmasaydı bugüu bizi 
güldüren bir tip olarak resmi ve 
sözleri kullanılamazdı. 

Birisi yanılmış, kendi şapkası 
yerine aı kadaşının büyük veya 
küçük şapkasını başına geçirmiş
tir. Biz buna da güleriz. İki kişi 
konuşurken aynı kelimelerin sık 
sık tekrarı bizi güldürür. Mektep
teyken hocamıza taktığımız i
simler, onların sık sık kullandık
ları kelimelerdir. Bu böyle olma
saydı, fransızca hocamıza Pas~ 

Kompoze adını takmak nereden 
hatınmıza gelecekti? 

--Y-aza-~~ 
kat gülme he~üz tamam değildir. 

Gülmenin tamam qlması için 
göz kapaklarını teşkil e.den ada
lelerin de büzülmesi lazımdır. O 
vabt kaşlar düşer. Göz kapakları 
lburuşur. Bu hareket gillmek için 
çok mühimdir. Onun için bir gü
lüşün sahte olup olmadığı dudak
lardan yanaklardan değil, gözler
den anlaşılır. 

On uçuncü Luli devrinde 
meşhur doktorlar' hastalarına o 
sırada oynanan-Skaramuş kome· 
disini görmelerini tavsiye eder
lerdi. Bu meşhur komediyi oynı
yan harikalar komiği Napolili Ti
bervo Fiurelli hastalanmıs ve meş
hur doktor Güy Patene müracaat 
etmiştir. Doktor hastasına bermu
tad Skaramuşu tavsiye edince za
vallı hasta ezile büzüle Skaramu-
•şun kendisi olduğunu söylemiştir. 
Bu suretle atemin derdine der
man olan aktörün~hastalığına hiç 
bir çare bulunmamıştır. 

Hipokrat bize gülmenin fena
lığını iddia eden tek bi.r doktor 
yoktur. Hatta yirminci asrın baş-, 
!arına doğru güldürücü haplar 
yapmayı düşünen doktorlar da 
olmuştur . Çavdar mahmuzu ve 
fosfat dö sud mahh1tundan yapı
lan hapların bu işe yaradığı uzun 
zamanlar iddia edildi . Bu hap
lardan iki tanesi alındıktan bir 
saC't sbr. ra insanı kahkahayla gül
dürüyormuş . 

bir kanii kavga 
Pazar günü Çiüneşli mahalle

sinde bütün mahaUeyi ayaklandı
ran kanlı bir kavga olmuş ve ne
ticede Diyab oA- u Tahsin, Tah .. i
nin kardeşi Abturrahman, anası 
Fatma, İbrahim oğlu Mustafa Ko· 
kargül, Süleyman oğlu Tevfik Ko
kargül birbirlerini ağır surette bi
çak ve küreklerle yaralanmış\r.rdır. 
Bu büyük ve kanlı kavgaya sebeb 
koşular arasında baş gösteren ge
çimsizlik ve. dedikodudur. Bir sa• 
atten 'fazla .. devam eden kavga 'es
nasında di~er bazı kimseler de 
yaralanmış ise de bunların aldık 

lan yaralar ehemmiyetsizdir. Suç
lular hakkında tahkikata devam 
edilmektedir. Yaralılar tedavi alh
na alınırıştır. 

Mardinde~aizında di, bulu-
nan bir çocuk , doidu 

Mardin : 17 ( Türksözü Mu
habirinden ) - Şehrimizin Gül 
mahallesinde terzi-[Yakubun-ba
yanı Fehime ait çenesinin ön kıs
mında iki dişi bulunan bir kız 
çocuğu~--dokmuştur. Çocuğun di
ğer azaları tamamdır. 

Hataya otlamak üzere 
gelecek hayvanat 

Antakya : 17 ( Türksözü mu· 
habirinden~)-:Geçen yıllarda ol
duğu gibi bu yıl da Suriye ~ve 
Iraktan Amık ovasında otlamak 
üzere lSOıbeş baş koyun gele
cektir . 

Alakadar:tacirlerin müracaatı
na Dahiliye Vekaleti _· muvafakat 
eylemiştir . Koyunlar önümüzdeki 
Mart aylarının sonlarına doğru 
gelmeğe başlıyacak ve bütün yaz 
boyunca Hatayda kalacaklardır . 

f 

Yol vergilerinin artması 
teklifi kabul edilmedi 

. 

HARUNİYE KAPLICALARINIH ISllHI HAKKI~~~ 
TEKLİf MÜNAKAŞAYI MUCİB OLDU 

Vilayet Meclisi dün Vali B. Faik 
Üstünün reisliği altında toplan
mıştır . Bu celsede de Parti Mü
fettişimiz B.:H?san Menemenci
oğlu daima olduğu gibi dinleyici 
olarak hazır bulunuyorlardı . 

Evvelki celselerden birisinde 
vilayet dahilindeki sular üzerinde 
bulunan-gemi ve kayık gibi nakil 
vasıtalarının satın alınması hak
kında Vekalet teklifi müzakere 
edilmiş, Umumi :Meclis bu fikri 
tasvib etmemiş , mamafih bir kere 
de tetkik ı edilmek üzere Maliye 
encümenine havale olunmuştu . 

Bu celsede Maliye Encümeninjn 
mütaleasını havi olan tezkere o
kundu. Encümen de, bu çeşid na· 
kil vasıtalarının satın alınması 

hakkında Mecliste tebarüz eden 
fikri tasvib etmekte, yalnız tarife 
tesbitine belediye ve köy ihtiyar 
heyetlerinin m.ü?ahale~ini .mün~
sip görmekte ıdı. Encumenın mu-
taleası reye kondu . Ve ekseri
yetle kahul edildi. Azadan Hilmi 
Çamurdan bu kabil nakil vasıta
lariyle ekseriya köy ihtiyar heye
tinde bulunanların ve köy ileri 
gelenlerinin alakası bulunduğunu, 
binaenaleyh bu tarifelerin de bir 
kontrole tabi tutulması doğru ola
cağını söyledi. 

Vali B. Faik Üstün bu endi· 
şenin varid olamıyacağını çünkü, 
bu kabil tarifelerin vilayetçe tas-

diki lazım geldiğini izah e 
Bundan sonra , yol \ erf 

arttırılmasına ve Nafia \ 
hissesinin de Hususi Muh8 

terkininin istenilmesine d81 

sene meclisçe v e r i 1 e 
rara Dahilixe Vekatetinirı 
cevab ~e Meclis Maliye 'e 
ninin bu cevab hakkmda~1

1 leasının müzakeresine geçı 
Vekalet Hususi Muhase 

varidatlarının arttın iması b 
da tedbirler"""düşünüldüğil 
yol vergisinin arttırılmas•ıt8 

Nafia:Vekaleti hissesinin d 
Muhasebeye:terkinine ~irıt 
kan bulunmadığım bildırl11, 

Azadan Ncvzan Güverı · 
Vekaletin ve Maliye eıır 

nin fikrine iştirak ettiğirıi.' 
sene ile bu yıl arasındak•. 
vaziyette .bir hayli değişi~ 
duğunu, memleketin dah6 

büyük fedakarlıklara'"katl~~ 
halkımıza daha nasıl ..,.bil} ıı. 
karlıklar tahmil edeceğiJ111 

medigimizi söyliyerek , ~ 
yol vergisini arttırman11ııı1 

olmıyacagını ileri sürdü. 
Bunun üzerine encürnell 

keresi reye konarak ek,e 
kabul edildi . 

Müteakiben azadan o~ııı 
tıkulaçm Haruniye kaptır; 
çok fena bir vaziyette ol 

hiç olmazsa halkın yağıı!0 
korunması ve barınması 1 

kaç baraka ve abdesthaııe 
Yersiz yapılan hareketler de 

insanı güldürür. Bundan kırk altı 

sene evvel Fransanın Diyep lima
nı yakınlarında bir posta vapuru 
batmıştı. Diyep gümrük memurla-

Kırmızı ışık da i~sana neşe 
veriyor . Camları kırmızıya bo
yanmış bir odada insanlar daha 
neşeli, daha iştiQa,lı çalışıyorlar· 
mış . İtalyalı doktor Donza bu 
noktadan başlıyarak kırmızı rengi 
melankoli tedavisinde kullanmış
tır .. 

Saklanan Stoklar 
ması için bin liralık bir t 
verilmesi hakkındaki takr1 
nuşuldu. Bu mesele epiyC~ 
kaşayı mucib olmuştur · 

rı büyük fedakarlıklar mukabilinde 
kurtardıkları bir çok yolcuyu ka
raya çıkardıkları zaman kendile
rine "gümrüğe tabi eşyaları olup 
olmadığını" sormuşlardır. Bu sual 
kırk altı senedenberi bir kahkaha 
mevzuu olarak her yerde tekrar 
edilir. 

Gülmek iyi bir şeydir . Fakat 
içten gelen bir gülüşle . Ügo'nun 
dediği gibi : 

« Kahkahalarımızın dokuması 
neşeden' yapılmış olmalıdır . > 

TicaretV ekaleti bu işle mü
cadeleye yakında başhyacak 

Hareketlerle sözler arasındaki 
tezat da insanı güldürür. E.n ağır 
hareketler kelimelerini tatlı bir 
çehre, hafif sesle söylemek, tatlı 

sözleri sinirli sinirli ve bağıra ba
ğıra söylemek de kahkahaları top
lar. 

Nasıl gülüyoruz? 
Gülme hareketini yüz adale· 

!erinden birisi yapar. Her yanak
ta elmacık kemikleriyle dudak uç
ları arasında meyilli olarak yerleş
tirilmiş ufak bir adale. Bu adafe 
büzülünce ağızın uçları bir birine 
yaklaşır, ve yukan kalkar. Yanak
larla dudaklar arasında bir çizgi 
çizilir. Çehre gülmege başla . Fa-

Eski ·müellifler neşelenmek için 
bir çok tavsiyelerle kitablarını 
doldurmuşlardır . On altıncı asrın 
meşhur filozofu Drazm yakalan
dığı çok ağır bir hastalıktan şaka 
kitablarını okuyarak ve gülerek 
kurtulmuştur . 

Prof. Ekrem Behçet Ezel 
şahrlmlzde 

İstanbul tıp fakültesi profesör
lerinden kuıaı, boğaz, burun mu-

' tahassısı Doktor Ekrem Behçet 
Ezel şehrimiz.e gelmiştir. Hususi 
olarak hastahaneyi ve bazı okul
ları ziyaret eden profesör yarın 
Hataya geçecektir. 

İstanbul : 17 ( Türksözü Muha
birinden ) - Ticaret Vekaleti 
memleketin muhtelif köşelerinde 
bilhassa lstanbulda saklanmış bu
lunan, el altından gizli gizli ve en 
fahiş fiyatlarla hiç bir kayda tabi 
olmadan satılarak memleket pi
yasasını karıştıran stokları tesbit 
ederek meydana çıkartma~a kat'i 
olarak karar vermiştir. İstanbul 
fiyat mürakabe amiri Ticaret Ve
kaleti müfettişlerinden Muhsin 
Baç bu maksatla Ankaraya çağ
rılmıştır. 

Şehrimizde halen her cins 
maldan ve ekserisinde mebzul 
miktarda stoklar Bulunduğu kat'i 
olarak bilinmektedir. Bu stoklar 
akla hayale gelmedik } erlerde, 

DUYDUKLARIMIZ 

En kurak bir mıntakada yağmur ağacı 
• 

Peru'da yerli halkın Ta.maykapi ismini verdik
leri çok garip bir ağaç vardır. Bu ağaç· yağmur 
yağdıran bir ağaçtır. En büyük kuraklıklar zamanın
da bile bu ağacın yaprakları o kadar büyük bir 
rutubet neşredermiş ki yapraklann üzerine yağmur
dan toplanmış gibi damlacıklar çıkmağa ve ağaç 
sarsıldığı zaman bunlar yere dökülmekteymiş. Yer
li halk büyük bir kıymet verdikleri bu ağaçların 

altına kuraklık zamanlarında kovalar, ve diğer kap
lar koya ak yağmur suyu gibi olan ağacın çıkardı
ğı suyu toplamakta imişler.. Ayrıca bu ağaçların 
neşrettikleri rutubet te Civardaki toprağı fevkalade 
münbitleştirmiştir. 

Gariptir ki bu ağacın en çok çıktığL yer Perunun en 
kurak Yerli halk toprağın pek kurak olmasına mıntaka· 
sıdır. rağmen bu ağacın yetiştiğini görünce derhal ku· 

rak mıntakalarda bu ağaçtan ekme~e başlamışlardır. 

Yapılan hesaplar sonunda bu ağaçlprdan bir 
tanesinin 24 saat zarfında 40 litre su verdiği iÖrül
müştür. Bu ağaçlardan bir kilometre murabbaına 

10 bin tane ekilmesi mümkündür. (Yani 25 metre· 
de bir). 

Bu agaçlardan tamamen istifade olunmak için 
bunların sık sık dikilmeleri lazımdır. 

Toprak suyu pek çabuk çektiği halde bu ka 
dar sık dikildiği takdirde bu ağaçlann kuraklığ'a 

karşı geldiği muhakkaktır. 

Yağmur ağacı her iklimde yetişen bir a~açlır. 
Her toprak ve heı: iklimde büyüdüğ'ü, yetiştiği ve 
su verdiği Amerikcılı Alimler tarafından tesbit olun
muştur. 

şehrin umulmadık köşelerinde, 

hanların zemin katlarında saklan
mış bulunmaktadır. Şimdiye ka
dar bunları meydana çıkartacak 
kuvvetli bir cürmümeşhut yapıl

mamıştır. Buna sebep bu mal sa
hiplerinin çok kurnazca hareket 
etmeleri, para alırken fatura ver
memeleri ve siparişi verenin ad· 
resine göndermeği kabul etmele
rindendir. Bu şekilde malın ne· 
reden çıktığı bir türlü anlaşıl· 

mamaktadır. Fakat piyasada hiç 
yok zannolunan maddelerin fazla 
para verilince istenildiği miktar
da meydana çıktığı görülmekte
dir. 

Ticaret Vekaleti, ihtikarın esa
sı olan bu müşkülü kökünden 
halletmek için yepyeni bir şekilde 
mücadele edecektir. 

Mardlnde ya§murlarm 
tahribata 

Mardin : 17 ( Türksözü Muha· 
birinden ) - Üç gündenberi şeh
rimiz ve havalisinde yağan şid

detli yağmurlardan muhtelif ma· 
hallelerde bir çok duvarlar yıkıl

mtş ve Teker mahallesinde bir ev 
çökerek birisi kadın ve diğeri ço
cuk olmak üzere iki kişi yara-
lanmıştır. 

Dağlardan akan sellerden Mar
din ile Diyarbakır arasındaki Ka
raköprüyü sular istila etmiş, iki 
gün münakalat kesilmiştir. 

ALTIN FiYATLARI 

Ankara: 17 (Türksözü muha
birinden) - Altın fiyatlarında 

yükseklik baş göstermiştir. Dün, 
bir altmm fiyatı 23 lira 60 kurustu 

Feyzi Dural : 
1 Vilayet namına ve halı 

hatin! korumak için yapııııcs 
sisatın böyle derme , çatııt 
lerle kurulmasına "'razı olıı16 

• 1.e 
eğer bu kaplıca memle" 
hakikalen bir ihtiyaçsa btJ ~ 
cın temini için layik oıdıığ1 sisatı vermekte tereddüd e 
esaslı ve temiz bir şey )8 

. ' ması lazım geldiğini ilerı · 
Vali B. Faik Üstün : 
Bu~ kaplıcaların hakikate! 

ihtiyaç olduğunu .... ve vila!e 
burada modern ve büttı11 1 
şartları haiz bir tesisat yııP 
lüzumuna kani bulunduğuıt~' 
bugünkü vaziyet içinde 
kümetin inşaat hakkında 1'~ 
tahdidallan sonra böyle 
sisal yapmağa imkan olf118i 
mamafih halkı burada en ~ 
ihtiyaçlardan mahrum et~e11 
doğru olmayacar;ı için bır ~ 
tahsisatın kabulünü doğrı.I 

ğunu izah etti. ııt 
Azadan Doktor Ali Nıı1 

Her şeyden evvel bıJ 
fenni ve sıhhi bir tetkike t 
tulrnaı.'l lazım geldiğini , bıJ 
anlaşılmadıkça halkı bur11'.., 

·:ı;ıı'" mekten menetmek bile ıa 
diğini söyledi. 

Takrir tetkik eailnıek 
Sıhhiye ve Maliye encün1e~ 
havale olunau . ~ 

Ruznamecle konuşulaca~: · 
.-ı kalmadığı için önümüzde ff 

şembe günü toplanmak üıe : 
seye nihayet verildi . ) 

- e~~ Uç hırsız çocuk Ş 
1 

çalarkan tutuI~ıl ~ 
Mahmud oğlu Recaı. 

Süleyman oğ-fu Ahmed ile~;/ 
oğlu Mehmed Erdo~an .ıı 

8
, · 

çocuk llya oğlu Yusef ~· 
mağazasından dört pake~18~ ile dört kutu Şf'ker çaldı~ ~ 
yaka lanaıak haklarında 
mua mele yaptlmıştır. 



KIR KO~UlARI Y[ f UTBOl 
MAÇlARI 

(Birinci sayfadan artan) 

koru 26,55,2/ 10 dur. 27,25,2/ 10 
rekor ile üçüncü yine Muallim 
mektebinden Niyazi Karaduman
dır. 

4000 metre mesafeli küçükler 
arasındaki koşuda ise birinci Mil· 
li Mensucat Gençlik Kulübünden 
Hüseyin Yüceldir. Derecesi 15,6. 
ikinci, idman Yurdundan Mehmet 
Ünlügenç, üçüncü Toros Gençlik 
Kulübünden Naci: Kaykat . 

Koşular büyük bir intizamla 
başarılmıştır. 

§ 

Yine pazar günü Stadyomda 
sekiz takım arasında yapılan lig 
maçları neticesinde lıölge şampi
yonluğu kat'i surette Milli Mensu
cattakımına geçmiş ve ikincilik, ü 
çüncülük hakkında da değişmez 
bir kanaat hasıl olmuştur. 

Pazar günkü maçlarda Milli 
Mensucat-Seyhanı 4 - O, Demir· 
spor - Ziraat Lisesini 3- 1, Mual
lim Mektebi - idman Yurdunu 
4- 2 yenmiş ve Toros takımı ile 
Er kek Lisesi takımı da 2-2 bera
bere kalmıştır. 

Bu neticelere göre Milli Men-
8 sucat takımı bölge şampiyonu ol· 

muştur. Mamafih Milli Mensucat 
takımının gelecek hafta için daha 
bir maçı vardır. Fakat bu maçta 

·,.mağlup dahi olsa yine şampiyon 
t'1" olacaktır. 

Gelecek haftaki maçında Mu
ıı allım mektebi Seyhan takımını 

yenebilirse bölge ikincisi olacak· 

11 
hr. Eğer Seyhana mağlup olursa 

~ bölgemiz ikinciliği idman Yurdu 

1 takımına geçecek, Muallim mekle· 
bi üçüncü olacaktır. 

Dokuz takım arasında yalnız 

Ziraat Lisesi maçını bitirmiştir. 
ıı Diğer sekiz takım arasında son 
e nıaçlar önümüıdeki pazar günü 
yapılabak ve lig .sona ermiş ola-

ııt ,eaktır. Lig cetvelini aşağıya ko· 

;ıııyoruz : 

,g. .,. .9-
"3 o o 

.. 
..o :; 
!! •Ol 

" 
v 

>Öl 
;_?. 
-o 
it 

c: 
o 
> 
::ı ~ :E C) ı:o ~ < >- CI. 

illi Men. 15 12 2 
• Muol. 15 10 2 3 

8 3 3 
7 2 6• 
5 3 7 
6 3 5 
4 2 10• 
3 3 8• 
o 2 12 

56 
49 
36 
25 
25 
27 
21 
9 
12 

13 41 
19 37 
15 33 
42 30 
31 28 
31 29 
30 25 
38 22 

"1 16 

Not: (") l~oretli puVQnlordo birer hük-
8 ••n mo(ilubıyel vardır. 
et~--~~~~~~~~~~ 

i r OMANY ADA AL Ti YÜZBlN 

et ALMAN VAR 

( Başı birinci sayfada ) 

edilirken diğer taraftan mev
te udu 600,000 i bulan 30 Alman 
·e rkası Romanyayı kontrolleri al

nda bulundurmaktadır. Yugos
ııt vya hududunda halen üç Alman 
~ tkası mevcuttur. Ayni zamanda 

imanlar Sovyet - Rumen hurlu
' tındaki kışlalara da el koymuş
·0 rdır 
lıl . 

Muhabir yazısına devamla şu 
8 ütaleaları yürütmektedir : Ro-
1~ anya ile Türkiye arasında mü
e sebetıer bozulmaktadır. Alman

rın teşviki üzerine Bükreşteki 
lrk gazetecileri tevkif edilmlş-

·ııı rdir · Köstence ile İstanbul ara-
1 :ıdaki sefJrler tatil edilmiştir. 
, Jnıen ordusunda ve Rumen ef

t rı umumiyesinde Britanya le
~ nde bir de~işikllk vuku bulmuş 
~jllpıakla beraber petrol mıntıka-
1 lln yakında bombardıman edil

.esinden korkulmaktadır. 

HlTLERİN BELGRADA 

Y APTIGI TEKLiFLER 

~ı Birinci sayfadan artan 
er' 11 • • ı~tır. Bundan başka, Yugoslav-
'-' Dın.~ Yunanistanın akibetine ala
~ gost~rmcmelerini ve Alman kı-

ıt~nın Bulgaristan yolu ile Yu· 
~ıstar. a taarruz ettiklerinde, Yu· 

l~~Yanın alacağı vaziyetin 
'/%ıhıni istemiştir. Selahiyet-
~- ~ahf~ller. Yugo.,Javyanın 
ti teklıflerı kabul etmiyeeeklerini 

... netmektedir. 
111· 

~ 

TÜRKSÔZÜ 

lngiltere elçisi bükreşten geldi 
BELÇİKA VE HOLLANDA ELÇİLERi DE GEEDILER 

İstanbul: 17 (a . a.) Bir kaç 
gün evvel, Romanyadan ayrılmış 

olan lngiliz elçilik erkanını almaya 
giden lzmir vapuru dün saat 13,45 
de limana dönmüştür . Vapurda 
lngilterenin Bükreş elçisi Sir Re
ginald Hoar ile ailesi Belçika el
~isi Vi Kant di Pu , Hollanda el 
~isi ve erkanı bulunmakta idi. 

YUHAN İlERİ HAREKETlER: 
Atina: 17 ( a. a. ) - Yunan 

resmi tebliği: Kıtalarımız mevzii 
taaruz hareketlerile düşmanı bir 
çok noktalarda mevzilerinden çı
karıp atmış , 250 esir almış ve mü
him mikta rda harp malzemesi 
igtinam etmiştir. Bombardman 
tayyarelerimiz harp sahasında ki 
neferlere muvaffakiyetli ta aruzlar
da bnlunmuşlardır. 

Atine: 17 (a. a.) - Buzi böl
gesinde düşman mevzilerine şiddetli 
akınlar yapılmıştır. Askeri tecem
mular, iaşe depoları, top mevzi
leri ve başlıça yollar müessir su
rette bombardman edilmiştir. Bü
tün tayyarelerimiz salimen üsle
rine dönmüştür. 

Atine: 17 (a. a.) - Düşman 
tayyareleri Prevezeyi bombard~ 
man etmiştir . Bir kişi yaralanmış, 
zeytin ağaçlarında hafif hasarlar 
vukua gelmiştir . 

ALMANYAHIN YAKIN ŞARK
TAKİ [M[lİ 

. 
--------------- .!' ••••• 

KÖSTINCE CİVARINDA 
TEHlİKEli .BÖLGE 

Bükrcş: 17 (a .a .) - Karade
. n iz ele Kostence ~Limanının 25 
kilometre şimali ile 25 kilomet
re cenubuna kadar olan saha 
teh tikeli mıntaka ilan~e<ljfmiş
tir. Bu mıntakaya girecek ge
mileriH' z~rarmdan kendileri 
mesut olacaktır. 

AfRİKADA INGiliZ .f AAliYETi 
Kahire : 17 ( A . A. )- lngi

liz hava kuvvetlerinin tebliğinde, 
İngiliz tayyarelerinin mutad ve mun. 

tazam faaliyt!tlerine evaml~ düş
mana ağır hasar verdirildiği, bü
tün harekattan henüz !ki İngiliz 
tayyaresinin üssüne , dönmediği 
bildirilmektedir. 

Nayrobi : 17 ( A . A. ) - İtal
yan somalisinde Gobben tle Jun
bo arasındaki köprü , dobalar ve 
telörğü şebeketi tahrib edilmiştir. 
Oiger bir filo da Merka-Bardera 
yolu üzerinde motörlü nakliyetı 
bombardıman etmiştir. 

Ruzveltin mümessili 

Amerika'ya !döndü , 

Vaşington: 17 (a. a .) :...... ~ur.
veltin Avrupadaki şahsi mümessili 
B. Hutkins bugün Nevyorl.a av. 

. det etmiştir. Gazetecilere bey.ana-

TÜRK·BULGAR MÜMESSİL
LERi ANKARADA MÜŞTE

REK BiR BEYANNAME 
T ANZIM ETTiLER 

(Birinci sayfadan artan) 

2- İki hükumet birbirine kar
şı en dostane niyetlerle mütehas
sis olup iki iyi komşuluk müna
sebetlerinde mütekabil itimadı mu
hafaza etmek ve daha ziyade in
kişaf ettirmek azmindedirler . 

3- iki hükumet memleketleri 
arasındaki ticari mübadelelere, ik
tisadi bünyelerine uygun olan aza
mi inkişafı temin edecek vasıta 
lan taharriye amade olduklarını 
beyan ederler. 

4- İki hükumet tarafeyn ma-t 
buatımn yazılarında yeniden dost· 
luk müşahedesi işbu beyannamenin 
~evzuunu teşkil eden dostluk ve 
mütekabil itimaddan mülhem olaca 
ğını ümid etmek isterler . - An 
karada 17 Şubat 1941 tarihinde 
iki nüsha olarak tanzim edilmiş-

tir . 
Ankara: 17 ( a. a. )- Türk

Buİgar müşterek beyannamesinin 
imzasını müteakib Hariciye Veki
limiz Saracoğlu Anadolu ajansına 
şu beyanatta buluumuşlardır : 
< Bazı zamanlar küçük sebebler 
büyük işler ve iyilikler yaratmış
tır . Bu imzaladığımız müteva
zi eserde Balkanlarda yeni ka
rışıklıalara belki de mani olacak
tır . > 

Bulgar sefiri Kirof şöyle demiş-

tir : 
Hükumetim namına Bulgaristan 

ve Türkiye arasında mütekabil 
itimad ve dostluğun bir delili olan 
hu beyannameyi imza ettiğimden 
dolayı şahsan pek bahtiyarım. 

Hariciye umumi katibi Numan 
Men~mencioğlu beyannameyi <Ya
kıcı bir yangın havası arasında 
esen hafif ve serin bir rüzgar> ke
limeleriyte tavsif etmiştir. 

( Birinci sayfadau artan )' 

sinde vaziyetin temel taşım Türki
ye teşkil etmektedir. Observer 
2'azetesinin siyası muharriri diyor
ki : - .. Harbin derhal yakın şar
ka yayılacağını zannetmek için se
bcb olmadığı lngilterede malum
dur. Yegane tehdit şudur: Alman
yanın rrak petrollerini ele geçir
mek ve Mısıra hücum etmek için 
Türkiye üzerinden geçmeye teşeb
büs etmesi hali. Buna binaen Tür
kiyenin rolü birinci derecede e
hemmiyeti haizdir. Fakat bu hava· 
lide mesafeler okadar muazzamdır 
ki Türkiye büyük Britanyanın ve 
kendisinın davasına ihanet etme
dikçe böyle bir Alman teşebbüsü· 

rutında lngiltereninharbi kazaııaca
ğına kanaatı olduğunu bildit°miştir. 1 
Ve Hutkins Vaşingtona geçer j HftLIÇEV/ REISL/CJNDEN 
uzvelte rapor verkmiştir.u 1 ,. • • 

· ~htimal veı itemez. Türkiye.oin 
azmi Berlinde de ~osl(o ada ija 

pek iyi bilinmektedir. Almanyanın 
Mezopotamyada maceraya atılaca
ğı hiç bir tarafta zannedilmiyor. 
Bizette doğru bir darbeye teşeb
bü& etmesi şimdi daha ziyade im
kansızdır. Zira Almanlar Afrikada
ki Fransız kuvvetlerini tensik et· 
mekte olan general Veygand'dan 
çok çekinmektedirler. 

iLAN 

Seyhan Defterdarlığından: 

Hisse 
Mahallesi Mevkii Cinsi Mesahası mikdarı 

Çınarlı Kıbrıslı sokağı arsa 194 M. tomamı 

Ulucami Derunkale çıkmazı ,, 35 ., 
" 

Kuru köprü Canbazoğlu sokağı,. 150 ,, ,, 
Çinarlı Karadenizli Sok. 62 ,, ,, 
Tepe bağ Leblebici Halil Sok •. 110 ,, 

,, . , " 
,, 105 

" 
,, Çifte masara ., 100 ,, 

" ,, 55 
" " 

" 
Nalbant Halil ,. 235 ., 

,, Ye. istasyon cad. dükkan 16 ,, yarısı 

Zencirli Zencirli müfrezbağ 1000 ,, 14-64 hissesi 

" 
., ,, ve ev 2907 ., 14-64 ,, 

MOKAFATLI BISIKlET KO~USU 
23- Şubat - 941 Pazar 

günü evimiz tarafından müka

fatlı bir bisiklet koşusu tertip 

edilmiştir. Kaydolmak ve şera
iti anlamak üzre Halkevi büı 

rosuna müracaat edilmesi ilan 

olunur. 16-18-20-12712 

Tamamının 
ve-rgi kaydına 

Ada Parsel 
göre kiymeti 

Lira K. 
392 16 97 00 
154 57 35 00 
288 14 75 00 
383 39 18 60 
252 11 110 00 
252 12 105 00 
258 46 75 00 
258 58 55 00 
263 13 188 00 
260 24 1000 00 
Tapu Teş. evet 50 00 
938 No. 52-181 
Tapu Tcş, evel 3.32 15 
938 No. 53-181 

Yukarıda cins ve evsafı yazılı gayrı menkullerin mülkiyetlerinin peşin para ile. sahşı onbe~ 
gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. Kafi ihalesi 18--2-941 tarihine müsadif salı günü 

saat 15 de defterdarlık makamında müteşekkil komisyonda icra edilecektir. Taliplerin yüzde 

7.5 pey akçalarile birlikte mezkur gün ve saatte komisyonda bulunmaları ve malOmat almak 

istiyenlerin de her gün milli emlak dairesine müracaatları ilin olunur. 12683 •-9-13-17 

PRENSES 
iLAVETEN: 

1 LAN 
S(YHAN P. T. T. MÜDÜRlOGONO[N : 
1 - Otomatik telefon santralmm tesisi için AdanaP. T. T. 

binasında yapılacak tamirat ve tadilat işlari açık eksil tın eye 

konulmuştur, Keşif bedeli ( 4320 ) lira \ 67 ) kuru~ ve muvak 
kat teminat ( 324 ) lira ( ( 05 ) kuruştur. 

2 - Bu işe ait eksiltme şartnamesi. proje hususi fenni 
şartname ve keşif cetvelleri P . T. T. Müdürlüğü k;lem şefliği
ne ve yapı itleri umumi ferm · şartnamesi Adana Nafia Müdür
lüğüne - mesai dahilinde - müracaatla ğörülebilir. 

3 - Eksiltme 27 - 2 - 941 Perşembe günü saat 11 de 

Adana P. T. T. Müdürlü~ü binasında'. eksiltme komisyonunda 
yapılacaknr. 

4 - Jsteklilerin eksiltme gün ve saatinde muvakkat temi

nat makbuzu veya banka teminat makbuzu ile vilayet veaika 
komisyonundan bu iş için alınmış ehliyet vesikasiyle birlikte 

komisyona müracaatları. 12691 1 l -14-18-22 

18-2-941 Salı 

8.00 Program, saat ayarı 
8.03 AJANS haberleri 
8.18 Müzik : Hafif Parçalar 

8.45/ 
9.00 Ev kadını - Yemek 

12.30 Program, Saat ayarı 
12.33 Müzik : · ı ürkçe plaklar 
12.50 AJANS haberleri 
13.05 Müzik : Türkçe plaklar 
13.20/ 
14.00 Müzik : Karışık program 
18.00 'Program, saat · ayarı • -
18.03 Müzik : Cazband 
18.30 Konuşma (Çiftçi saatı) 
18.45 Müzik : Köy sazı 
19.00 Müzik : Piano resitalı 
19.30 Saat ayarı, AJANS 
19.45 Müzik : Fasıl 
20.15''-&adyo Gazetesi 
20.45 Muzik : Küme heyeti 
21.3(1 Konuşma (Hukuk) 
21.45 Müzik : Radyo Orkestrası 
22.30 Saat ayarı, AJANS 
22.45 Müzik : Radyo orkestrası 
23.00 Müzik : Cazband 
W.251 
23.30 Yarınki Program ve Ka

panış 

GAiP T[RHİS TESKERESİ 
41 inci alaydan aldığım 

terhis kağıdiyle birlikte nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Yenileri
ni alacacağımdan eskilerinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Adananın Kocavezir ma · 
hallesinde Konyanın Fakı 

dede mahalleşinden Reşip 

oğlu Zeynel 

BiR GRUP MÜLKiYE 
TALEBESi GELDi 

Şehrimize geleceklerini daha 
önce bil~irdiğimi:r. Mülkiye okulu 
talebelcrınden bir grup dün An-
kara trenile şP.11r imize gelmişdir . 
Gençler Erkek muallim mektebi-
ne misafir edilmişlerdir. Diin öğ-
ledne sonra şehrirniıin görülme-
ğedeger yerlerini gezen mülki-
yeli gençler, bugün Haruniyc Dü-
ıiçi Köy Enstitüsünü 
gideceklerdir. 

görmeğe 

' . ' . 
~ 

B o R SA 
Pamuk .r- Hububat --

CİNSi ' 
KiLO FIATI 

En az En' çok 
L K. s. 1 K. s " ·, 

Koza r 

lsı,so_: · Ma. Parl°ij'ı 49,00 
-MaTemizC 
-Kapımal-ı - -- . ___,_._ 
Y. Pamuğu 

' 
Klevland 1 55,00 57,00 
Susam 
-K-:-Buğday 
Buğday To. 
--::- Yerli 

Arpa . 
Yulaf- 1 

11 / 2 J 1941 
Kambiyo ve Borsa 

_ İş Bankasından alınmıştıe 
liret . ,-Rayişmark 

-Frank (Fransız) 
Sterlin (İngiliz) -"-----5 21 
Dolar (Amerika) 132 20 

Frank (İsviçre) - ---



Sayfa 4 TORKSôZO 

• 1 Y J L D J Z Möble Evi ve Atelyesi ı Uzun zamandan beri 
beklenen yeni radyo· 

larımız gelmiştir 

ABİDİNPASA CADDESİNDE 
VAKlflAR APARTIMANI 

AlTIHOA 

• 
YILDIZ'I 

ZİYARET EDİNİZ 
Radyo meşherimizi 

mutlaka görünüz 

ı ı ZARiF EV EŞYASI En iyi radyo ile en iyi servisi beraber 

bulacağınız müessese şudur .__ 

MUTEDİL fİYATLAR 
Salon Takımları, garJroplar, yatak takıml.ın, Salamanjeler, Koltuk 

sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 
MUHARREM HİLMİ REMO 

ABİDİNPAŞA CADDESİ HO: 112 TElGRAf: REMO - ADANA - TElEfOH: 111 ,ı ZEVKİNİZE UYGUN HER TÜRLÜ MODEl . r 

YILDIZ Atel~esinde wwwooowwwv+oo++os ••••••••w++w••••••v+•••• •• • 

Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır D. Muzaffer lokman 
TASBADAN SİPARİŞ KABUl EDiliR Dahiliye Mütehaaaıaı 

ADRES : Adana Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Altında uyıLDIZ., Moble Evi ~ HASTALARINI HER GON MAYENEHANESİHDE · al 

ı .... miiiiiiiii:iiiiiiimiiiimiiiiiiiiiimi;;;:iiiii;;;;;S-ah-w-~K_a_~_i--Tı-al-~~;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;125-46~ KABUL EDER Çocuk Esirgeme 1 d 

Genel Merk•-' le 

dı 

~· DOKTOR ~~~~'-"""'-" 

Mazhar Cemil Esen 
SİNİR HASTAllKLARI MÜTEHASSISI 

Reıadbey mahalleai Savatlı Bay Halil evi 

12678 30-1 ı 

1 L A N 
SEYHAN MAARİf MOOORlOGONDEN I 

Miktarı Mü ham men % 7 .5 
Cinsi Metre takdir No. Bedeli T eminah 

Lcivert Kumuş 350 510 650 171 Lira 

1 - Adana Öğretmen okulu talebesi ihtiyacı için yuka 

rıda cins ve miktarı yazılı lacivert kumaş 1 O - 2 - 1941 
tar ihinden itibaren ıs gün müddetle açık eksilimeye konul
muştur. 

2 - ihalesi 26 - 2 - 1941 tarihinde çarşamba günü saat 14 

te- Maarif müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Talihlerin 2490 sayılı kanun 2 , 3 maddeleri mu

cibince gerekli vesaik ve % 7 ,5 teminatlarile birlikte ihale günü 

komisyona müracaatları. 

12694 13 - 15 - 18 - 21 

SAYIN ADANA HAlKINA 
Bazı çocuklar.ın lastik sapanla gerek elektrik teli ve fincan

larına ve gerekse sokak le,mbalarlna taş atmaları, elektrik tel
leri bulunan yerlerde uçurtma uçurmaları. top oynamaları yü
zünden kaza ve anzafara sebebiyet verildiği görülmektedir. 
Ölümü bile intac edebilecek kazaların önüne geçilmek üzere, 
çocukların bu tarzda oyunlarına müsaade edilmemesi ve bu 
gibi hallere tesadüf olunduğunda şayet mani olunamazsa Zabı-

. taya veya şirketjmize haber verilmesi sayin halkımızdan ehem-

miyetle rica olunu. Adana Elektrik T. A. Ş. 18-20 12715 

..___,.... . - ·-• ** 6* ee ...-,0 •• ee +e 00 oe • 6 0 • +· • 0 06 0 • 0 • 0 • 0 • e+ •• oe .... • 

. 
·-·- ·-·-·-·-·-·- ·-·-· DOKTOR ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

Ziya Rif af Tümgöf en 1 
BİRİNCİ SINlf RONTGEH YE ElEKTRİK 

! Her gün h!~!~!~.~jı ~!~~n~~~~l~~Jde•İ 125 

! 
numaralı muayenehane.inde kabul ile 

30- 10 tefhia ve tedavi eder. 12681 ] 
••••• o· ............ o· o· •• ot •• 00 o· ............ o· ... l 

iŞ BANKASI 
KO~OK TASARRUF HfSAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER: 

4 Şı;bat, 2 Mayı,, 1 Ağustos, 3 lkincitt>şrin 

tarihlerinde yapılar. 

i941 IKRAMIYELERJ 
l Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
3 ,, 1001) ,, - 3.000 ,, 
2 ,, 750 it - 1.500 ,, . 
4 ,, 500 

" - 2.000 
" 8 

" 250 
" - 2.000 

" 35 
" 

~()() 
" 

- S.500 
" 80 il 50 

" - 4.000 
" 300 ,, 20 

" - 6.000 
" •, 

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

et 

.~ a 

MÜTEHASSIS B 

Dr. Ekrem Baltac ~ 
HASTALARINI HER GON MUSTAf A RifAT ; 
ECZAHANESİ ÜSTONOEKİ MUAYENEHANESiNO[ d 

· KABUl (DER 

' -
DERHAL l<ESEA. 

HER ECZAHAHEDE BUlUNUR 

Abone ve İlan 
Şartları 

Scncliti 1200 Kr. 
Alta aylığı 600 ,. 
Üç aylığı 300 ,, 

Aylık ta abone edilir. -
lllnlar için idareye 
mUr•c••t etmelldlr. 

' GCM>fJ..-ı CAllTl - ~ ~ 

Sahip ve Başmuharriri 
FERJD CELAL GÜ~ 

Umumi Ne~riyat Müdİİti 
MACiD GÜÇLÜ 

Basıldığı yer : TÜRKSôZÜ 


