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lngiltere hariciye nazımı Eden ve genel 
kurmay başkanı Dil Adana'ya geldiler 
Kahireden Şehrimize kadar tayyare ile gelen misafirlerimiz refakatlerindeki zevatla 

birlikte dün hususi bir trenle · Ankaraya hareket ettiler 
Adanahlar misafirlerimize büyük tezahürat yapll 

BAŞVEKİLİN 
TEŞEKKÜRÜ 

Ankara: 25 (a. a.) Halkevleri 
bayramı münasebetiyle Başvekil 
Saydam gelen telgraflara teşekkür 
etmektedir. 

- -

Büyük Britanya Hariciye Na
zırı Bay Antony Eden ve İngilte
re Genel Kurmay Başkanı Gene
ral Dil ve erkanı iki tayyare ile 
dün 18,45 de Adana hava is
tasyonuna indiler. 

Saat 11,45 cie kıymetli misa
firlerimizi karşılamak üzerere An
karacian şehrimize gelen hususi 
tren lngilterenin Ankara büyük 
elçisini, sefaret erkanını ve Hari
ciye Vekaletimiz Kalemi mahsus 
müdürü Bay Zeki Polar, Genel 
Kurmay istihbarat dairesi reisi 
Kurmay Albay Hilmi Oray, Kur
may yüzbaşı Emin ve Hariciye-
den Zeki Sirmen 'i getirmiştir. 

Saat 18,45 de başta vali Faik 
Üstün, Kor General Muzaffer Er~ 
güder, Tug Generel Fahri Belen, 
Hariciye Vekaleti Kalemi mahsus 
Müdürü Zeki Polar, vilayet jan-

darına komutanı Nazmi Kevgen, 
hava meydanında hazır bulun
makta idiler. 

Saat 17 de hava meydanına 
inen birinci tayyyareyi müteakip 
saat 17,45 de gelen ikinci tayya
re ile Mister Eden Türk Toprak
larına Adanada nyak basmış bu
lunuyordu. Misafirimiz, refakatin
de General Con Dil olduğu hal
de tayyaresindcn inen inmez pek 
samimi ve güler yüzle, kendile
rinini karşıhyanların ellerini sık
tıktan sonra Tümen bandosunun 
çaldığı İngiliz milli marşı ile Türk 
istiklal marşını dinlediler. Silaha. 
re a~keri kıtayı ıeftış eden B. Eden 
ve lngiliz Genel Kuı may Başkanı 
General Con Dil, askerlerimiıe 
Türkçe : 

...,... Merhaba asker 1 
Gerisi üçüncü 58.yfada. ) 

Yunan ileri 
hareketleri 

Atina : 25 ( a. a. ) - Yunan 
tebliği: Mahsus keşif faaliyeti ve 
topçu düellosu olmuştur. Tayyare 
dafi bataryalarımız iki düşman 
tayyaresi düşürmüşlerdir . Yunan 
emniyet nezaretinin tebliğinde cie 
memleket dahilinde sükun hükum 
sürdüğü bildirilmektedir. 

Havaların fenah~ı Arnavudluk-
ta harekatın inkişafına mani ol
du. zaptedilmiş mıntaka temiz-
lenmiştir. Esirler alınm.tş, elli oto
matik silah , bir miktar da mü
himmat, bir çok çadır ve batta
niye iğtinam edilmiştir. 

Mesut neticeler v e r e n bir 
(Gerisi üçüncü sayfada) 

V. UMUMİ MECLİSİNDE 
HAZIRtAHMI~ OLAN MENİ İSRAfAT TALİMAiNAMESi TASVIB EDİlDİ 

ALMAN - İT AL YAN 
TAYYARE ZAYIATJ 

Londr a: 25 (a . a.) 
Bir havacıltk m Uteha•
sısınm:blldlrdlölne .. g ö r e 
akd e nlzd e k i tay yare 
meydan1nda-•lmdlye ka· 
dar 1800 ltalyan ve Al
man tayyeresl l m ha•edll· . -
:mış buna. m ukabil 110 
l n g lllz tayyar esi zayi o f
muştur. 

1~LYAN-ÔRDUSUNDA 
.ROma : '25 (A. A.) - Orduda 

faal hizmet müddeti iki sene ka
.bul edilmiştir. 

Halkevine meclis yardım olarak 15 bin lirahk 
Bir fngillz gemisinin önden görünüşü 

B. Çörçil 

B. Çörçil'in 
temasları 

Londra : 25 (a. a) - Yu· 
nanistanın Londra Elçisi dün Ba~· 
vekil Çörçil ile görüşmüştür . 

B. Çörçil dünde Türkiye Bü
yük elçisi Rüştü Arasla görüşme

lerde bulunmuştur. Çörçil, Türki
ye'nin taahhütlerine sadık kalaca· 
tına itimadını bildirmi ş ve Yunan 
mücadeltsine hayranlıklarını izhar 
etmiştir. 

bir tahsisatı 

iHGil TER EDEN TOKYOYAİHTAR 
Londra : 25 (a. a.) - japcn 

yanın cenuba doğru yayılması hak
kında Edenin tekliflerde bulundu 
ğuna dair çıkan haberleri, Londra 
siyasi mahfilleri an lamadıklarını 
bildirmektedirler. Eden Japonya
nm Londra Elçisine, japonyanın 
cenuba dog-ru yayıl ma hareketinin 
doğuracağı tehlikeleri anlatmış ve 
lngilterenin Tokyo elçisi de ayni 
ihtarları tekrarlamıştır. 

GÖRDES'TE Ki HE
YELAN ARTIYOR 

SİYAM HiNDi~iNi 
MOTAR(K(Sİ 

.. Tokyo : 25 (a. a.) - Hin~i
"çını - Siyam mütarekesi on gun 
daha uzatılmıştır. Müta reke 7 
Marta kadar devam edecektir. ......... 

A LMA N KUVVET/ 
BULGARiSTAN/ 
iSTiLA ETMEYE 
HAZIRLANIYORMUŞ 
Londra : 25 ( a. a. ) -

omanya'da Alman ordusu 
•on hazırllAını yapmış hal· 
dedir. Bu kuvvete Bulgarls
tan Uzerlnden harekete geç· 
lneAe Amlda vaziyettedir. 
Fakat Almanya Türkiye 
1re Yugoslevya'nm vazlye 
tini b ilmek istiyor. ............. 

lzmir : 25 (a. a.) - Anadolu 
gazetesinin verdiği bir habere 
gört-, Gördes'teki heyelan bütün 
dehşeti ile ve büyük bir hızla art· 
maktadır. Ya~murların devamın
dan ve fasılasız yağması ndan do
l ıyı esasen mevcut kaynaklar te· 
sir sahasını genişleterek yeniden 
evlerde, sokaklarda büyük yarın· 
tılar ve çöküntü'er husule getir
miştir. Bir kısım mıntakalar yeral
tı ve yerüstü sularının lahacümün 
den adeta göl halini almıştır. Şeh
rin mrrkez ve batısını teşkil eden 
mahallelerin evleri, caddeleri çok 
korkunç bir manzara arzetmekte
dir. Belediye evelkilere ilaveten 
bir çok evlerin tahliyesini istemiş-

tir. 

Bombaya götUrUlen 
ltalyan eslrlerl 

Bombay: 25 ( a. a. ) - yeni 
ltalyan harp esiri kafilesi ~eldi. 
Bunlardan 1200 il asker, 380 ı Su-
baydır. 

da kabul etmiş bulunuyor 
iNGİLİZ OONANMASININ 

AKDENİZ TEf TiŞLERi 
Umumi meclis dün de Vali 

B. Faik Ostün'ün reisliği altında Kff Al 8081.Sl"N BUlGAR 
toplanarak müzakerelerine devam 

Londra : 25 ( a. a. ) - Roy
ter ajansının Akdeniz filosu nez
dindeki muhabirinden : 

etmi~~~namedeki ehem~iy~tli m~- MEBUSlARİYlf DON 
seleler arasında muhtelıt bır encu- _ .. • 

Akclenizde harekat serbestli
ğimiı:i her zamandan fa:ıla mu
hafaza etmekteyiz. İngiliz donan-~~~atnhaa~=~~ J~i~~~dı~E~·~üi:::!r~ YAPTIGI GORU~ME 

hazırladığı bu talimatname üzerin
de bir hayli münakaşa oldu. Ve 

masının bazı cüı.ütamları Trablus 
sahili boyunca münakalatı temine 
devam ederken asıl hnrb filosu 
merkezi Akdenizde dört gün sü
ren harekatı esnasındaki kafilele-

nihayet bazı maddelerin çıkarılma· 
sı ve di~er bazı maddeler ilave· 
siyle talimatname kabul edildi. 

(Devamı ikinci sahifede) 

More~ol Peten 

Vişi kabinesi 
FRANSIZ - ALMAN 
1ŞBIRL1Gl KARARI 

Lonclra: 25 ( a. a. ) - Pelen 
beş kişilik bir kabine kurdu. Dar· 
lan Başvekil muavini, hariciye. 
dahiliye nazırlıklarına Hutzinger 
dahiliye, Bartilini iktisat, Tordiyo 
Ziraat nazırlığına tayin edilmiştir. 

Fransanin almanya ile işbirli~i 
arzusnna dair ViŞide bir beyan
name neşredildijti söyleniyor . 

Sofya : 25 ( a. a. ) - Kral 
b u sabah b ü t ü n siyasi 
partilerin mümessillerinden mü
rekkep bir heyeti kabul etmiş-

(Gerisi üçüncü sayfada) Gerisi üçüncü sayfada ) 
~~~~~~~~~--~~~~~~~ 

Fransızların 
telakkisi 

Londra: 25 (a. a.) - işgal al
tında bulunmayan Fraıısadaki ln
giliz tabasından bir kısmı lngilte
rt>ye geldi. Bunların anlattığına 

göre, Frar sn milleti general Voy
vel 'in muvaffakiyetini büyük se
vinçle karşılıyor. ve Fransız im-

AVUSTRALYA BAŞVEKİLİ 
VE iNGlLlZ HARP MECLİSi 

Londra : 25 (a. a.) - Bura
da bulunan Avusralya Başvekili 
Bay Menıies harp kabinesinin 
yapacağı toplantıda bulunacaktır. 
Radyoda bir nutuk söylhen baş
vekil Avustralya silah imalının 94~ 
de şimdikinin üç misli olacağını 
anlatmıştlr. 

karatorlu~u mukaclder<-ılınm lngi
li1. zaferine bağlı olduğuna kani 
buluumaktadır . 

Kadın işçiler 
ve çocuklar 

GECELER/ YEVMiYE MUKABiL/ ÇALIŞABiLECEK 

Ankara : 25 ( T ürksözü muhabirinden ) - Haber 
verildiğine göre hükumet, kadın ve on ik i ya1ından y u· 
karı kız ve erkek i , çi çocukların mutadtan fa z la mesai 
yapmalarına ve gece gündüz postalarında çalışmalarına 
müsaade etmiştir. Gece postalarındaki iş müddeti, 8 saati 
6efmiyecektır ~.azla mesai ücrete tabidir. 

-=--=::. -.-

:r 

Eden A danada 

ANKARA l lngiliz hariciye 
RADYO nazırı Edenle 

GAZETESi s·· -k B. "t uyu rı an. 
ya Genel Kurmay Başkanı bugün 
tayyare ile Adanaya gelmişlerdir. 
Eden ve Dil Adanada askeri 
Türkçe <hoş geldin» diye selam
lamışlardır . Kıymetli misafirleri
mize hoş geldiniz deriz . Misafir
lerimiz hususi bir trenle Anka
raya gelmektedir. 

H itler ve Masolininin 
nutukları 

Musolininin nutku akisleri de
vam ediyor. Musolininin nutkunıln 
en şayanı dikkat nokta , Duçeniıı 
İtalyan askerlerini değil , Alman 
askerlerini takdir ve medhetme
sidir . 

Oiger taraftan Hitler de nut
kunda deniı.altı harbine başlan
dığını bildirmiştir. 

Almanyanın İngiltereyi mağ
lub etmek için güvendiği yegane 
şey cienizaltı mulrnrebesi İse hu 
lngiltereyi pek korkutmaz. Alman
ların bir hayli denizaltı inşa et-

(Devamı üçüncü sayfada) 

Sofya'daki 
İngiliz elçisi 
Londra : 25 ( a. a. ) ln

gilterenin Sofya elçisi iJe elçilik 
memurlarının bu hafta Bulgaris· 
tanı teı kedeceği hakkında Lon
drada malumat yoktur . Yalnız 
Bulgaristanda bir Alman hareke
tine bağlı bulunan böyle bir ka
rarın almıP. alınmaması lüzumu 
biaat elçiliğin takdirine bırakıl· 
mıştır. 



Sayfa 2 

KOÇUK ETÜTLER 

Amerikadan 
gelen filolar 

S 
on günlerde akın etmiye baş
lıyari Amerikan tayyare tt:s-

limatı yüksek istihsalat im
kanlarına yeni bir misal olduğu 

gibi bu suretle askeri muzafferi
yetlerin yanı sı ra istihsal bakı
mından da muvaffakıyeııijerin te
min edilebileceği sabit olmuştur . 

Tayyare istihsalat nezareti ta
rafından geçenlerde bir hava is
tasyoyunda tertib edilen toplan
tııla temiz iş~ilik, zarafet , kulla
nışlılık ve metanetin canlı misal
lerine şahit olduk . Bu toplantıda 

evvela tel.. kişilik Curtis P. 40 
tipinde Tomahavk tayyarelerinin 
kuruluşu gösterilmiştir . Son ola
rak da bir Tomahavk ile bir 
Havker Hurricane tayyaresi ara
sında bir muharebe tanzim edil
miştir. 

Tayyarelerin kurulmasında aza
mi sürııt müşahede ediliyordu . 
Kanatlar bir sandık boşaltılıyor 
ve motör de tam bir hale geti
rilmiş bulunuyordu. Sandıklardan 

çıkarılan parçalar muntazaman 
atelyeye sevkediliyor , kanatlar 
sehpalar üzerine vazedilirken göv
de ile motör bir vinç vasıtasiyle 

yerine oturtuluyordu . Bütün par
çalar civatalarla birbirine bağla
narak tayyare hemen uçuşu h87.ır 
vaziyete getirilmekte idi·. 

Bir kişilik tayyareler arasında 
her hususta sağlam olan Toma
havk tayyaresi mayi ile soğutulan 
< V > tipinde Allison motörü ile 
mücehhezdir . Amerikan planına 
uygun olarak cihazlandırılan bu 
tayyarede 6 top vardır . Bunlar
dan dördü kanatlarda , ve daha 
büyük çapta olan diger ikisi göv
deye yerleştirilmiftir . Bu yeni 
Amerikan tayyarelerinin evsafı 

bir hayli münakaşayı mucib ol
muştu . Yapılan tecrübe dövütü 
bu hususta hazırunu bir hayli 
tenvir etmiştir . 

Bu tecrübe bir Humcane ile 
bir Tomahavk tayysresi arasın
da yapılmıştır. Bir hayli irtifaa 
çıktıktan sonra tayyareler muha
rebeye tutuşmuılar ve Hurricane 
Tomahavvk'ın arkasında at~ş va· 
ziyetine geçmişti. Muhtelif ma
nevrala·ra rağmen Amerikan tay
yaresi, kendisinin peşine takılan 

Hurricane 'den bir türlü kurtula
mıyordu. Bu arada Huı ricaneye 
nazaran Tomahavvk'nın daha sü
ratle irtifa kazandığı göze çarp
makta idi. 

Bu şekilde bir tırmanıştan son
ra mahir bir hareketle, ve bunu 
takib eden keskin 'bir dalışla ani 
olarak Hurricane'ni önüne icattı. 
Hurricane'nin pilotu bir süı ü ma
hir ve şayanı hayret manevralara 
ra~men bu vaziyetten kurtulamı
yordu. Tomaliavvkların gayet iyi 
idareye kabiliyetli tayyareler ol
du~u bu tecrübe ile de sabit ol
muttur. l. B. 

Pamuk çalarlıen 
Mehmed oğlu Seyid Beşir is

minde biri 1:.atif Kısacığa..., ait pa
muk arab•ndan bir çuval pamuk 
ve iki teneke çalarken suç üstün 
de yakalanarak, hakkında kanuni 
"1Uamele yapılmııtır. 

1 İyatroJa rezalet çıkarmıı 

Halil oğlu Şemseddin diğer a
dı Sclahittin isminde biri Ulusal 
tiyatroda sarho,luk saikasiyle re
zalet çıkardığı Vf'! oturan müşte

rilere de hakaret ettiğinden hak
kında kanuni muamele yapılmıştır. 

Kaaa .. nı açmıılar 

Hasn kızı Hatice çıplak, zabı
taya müracaatla cebinde bulunan 
kasasının anahtarım akrabaların
dan Fikriye Hasan bildirici ve 
Fehmiye tarafından alınarak ka· 
sada bulunan altın külliyatının 

onlar tarafından qırılmı§ oldu~u · 
nu:ve anahtarının çalınmasından 
15 gün sonra farkına vardığı iddia 
ve şikayet edildiğinden zabıtaca 

tahkikat yapılmaktadır. 

TÜRKSôZO 

, .. -------··---··---··---·, * P' O L 1 T t K B A H l S L E R * ··---..::-... -------------·· 
JAPONYANIN 
SİYASETİ 

i HAB 

Bir buhran tevlici edip etme
mek Japonyanın reyine mütevak
kıftır. Mihvere iltihak etti~inden 
beri Japon siyaseti ecnebi mü
dekkiklerini şaşırtan bir kaynak 
halini alını~ ve bu hal birçok Ja
ponların bile huzurunu selbetmiş
tir. Japonyanın bu anlaşmadan 

ümid ettiği istifade karşısında 
mihverin Avrupada bulunan or
taklarının bekledikleri menafi da
ha ağır basıyordu. 

Bu gayri mütenazır menafiin 
bıraktığı te>ir, Alm-ın - Japon iş 
birliği inkişaf ettikçe daha derin
leşmiştir. Japonyaya tatlı sözler 
ikram eden Almanya, Uzak Şark
ta Japon hakimiyetine müsbet ve
ya menfi herhangi bir surette 
müessir olmaktaki ac1ine rağmen 
peşin bu hakimiyeti tanıyacağını 

bildirmiştir. Buna mukabil Japon
ya da Almanyanın belli başlı 

düşmanı olan İngiltere aleyhine 
harekete geçmeye hazır okluğunu 
alenen bildirdi . Böyle bir cüret 
İngiltereyi muvakkat bir müşküle 
maruz bıraksa bile dünyanın en 
kuvvetli bahriyesine malik iki 
devleti ister istemez Japonyanın 

karşısına çıkaracak ve Japonya 
bu hareketinde israr ettigi tak
dirde neticenin kendisi için ne
damet ve felaket teşkil edeceği 

şüphesiz bulunmuştur. 

Japon harici siyasetini elinde 
bulunduranların rn .ı aylarda ha
kiki idrak istiklalini elden kaçır

dıklarını gösteren bir sürü ema
reler vardır. Bunların hareketleri. 
ucy Berlinin elinde olan iplerle 
hareket ettirilen kuklaların hare
ketinin aynıdır. 

Bu suretle Seriinin huzurunda 
diz çöken Japonya, şimdiden, 
Avrupalıların kendisine has bil
dikleri mağrur haleti ruhiyeden 
ayrıldığını anlamaktadır. Japonya 
zengin bir memleket değildir. Son 
dört sene içinde giriştiği yıpratı

cı seferler Japonyanın ha) at se-

TARiH ve COGRAF~ .....__ 

YAZAN 

P. P. 
viyelerini ciddi surette düşürmüş
tür. Şimdi tatbik edilmekte olan 
uluorta sergüzeştcü siyasete de
vam edildiği takdirde bunun ne
ticelerinden birisi Japon halkının 
uzun seneler altından kalkamıya

cağı fakı u sefalet olacaktır. 

Şimdiki vekayiin hareket ma
nasını tazammun ettiği şüphelidir. 
Antikomintern anlaşmasından be
ri Na1i Almanya Japon işlerine 

el atmakta bulunmuştur. Gesta
ponun bir mümessili dahiliye ne
zaretinde ver almış, sansör ve 
matbuat iŞlerinde Nazi tesiratı 
gittikçe kendini göstermiştir. Bü
tün resmi Japon devairi, Nazi ta
raftarının beşinci kola mahsus 
usul ve müdahalelerile içinden 
çürütülmüş ve bu fenalıklar ordu
yu da zehirlemiştir. 

Matbuat hürriyeti çoktanberi 
ortadan kalkmıştır. Ecnebi mena
fiinin dikte ettirdiği Japon siya
seti yüzünden ve bu harici nüfu
zun Japonların hayat şartlarına 
ne derece tesir ettiğine bugün 
Jopon halkı vakıf değildir. 

Az miktarda da olsa makul 
düşünebilen Japonlar, Amerika ve 
lngiltere ile Japonya arasındaki 
münasebatın tamir kaldırmaz bir 
şekilde selbedildiği takdirde bun
dan doğacak kötü neticeleri müd
rik olduklarından bu zevat elan 
mantık ve basiretin hakim olaca
gını ümid etmektedirler. Japon
yıinın kendi ınenafiine müstenid 

hür ve µıüstakil bir iyaset takıp 
etmek iktidarını haiz bulunup 
bulunmadığı, y o k s a Hitıe

ıin Japonyayı Nazi Almanyasınm 
hir kuklası httline sokup sokma
dığı önümüzdeki şu birkaç gün 
veya hafta zarfında anlaşılacaktır. 

PASifiK OKYANUSUNUN TARİHİNE DAİR 
Japonya ile Amerika, Pasifik Okyanusunda birbirlerine karşı ted

birler alıyorlar. 
Bu büyük denize biz eskiden cBahri Muhiti Kebirı> derdik. Ame

rika, Asya ve Okyanusya kıtaları arasında bulunan Pasifik Okyanusu, 
dünyanın en büyük denizidir. Mesahası takriben 160 milyou kilometre 
murabbaı<lır. 

Pasifiğin mevcudiyeti eskilerce bilinmezdi, Ancak kurunu vüsta
nın sonlarında Portekii ve lspanyol gemicileri Hindistana yollar arar
larken Büyük okyanusun genişliğini kavradılar. 

Vasco de Gama Ümicl burnundan Moluque'lere kadar gitti. 1513 
de Vasco Nuııez de Balbao merkezi Amerikayı geçince bu deniz aza
meti hakkında bir fikir edindi. Yedi sene sonra Magellan Horn bur
nundan buraya girdi ve oraya kendi adını verdi. 

Fakat Pasifik Okyanusunu ilk geçenler 1565 de papas Andres de 
Urdaneta oldu. Müteakib keşif heyetlerinin reisleri şunlardır. 

Sir Francis Drake, Albaro de Mendana, Tasman, Dampier, Anson , 
Bass, Carferet, Bayrin, Couk La Perouse, d'Entrecasteaux... Ve bu 
keşif heyetleri on dokuzuncu asrın ilk senelerine kadar devam etti. 
Oseanografik heyetler Okyanusu artık coğrafyaya malum bir hale 
soktular. 

YİRMİ BİN TANE 

LASTİK GElİYOR 
İstanbul: 25 (hususi) - Yakın

da memleketimize 20 bin adet 
otomobil lastiği daha gelecektir. 
Bu malların tevziatı için şimdiden 
hazırlığa başlanmıştır. 

Bayan Afet Hatayda 

Antakya: 25 (Türksözü muha
birinden) - Türk Tarih Kurumu 
Asbaşkanı profesör Bayan Afetin 
Dil, Tarih ve Coğrafya fakülte
sinden bir talebe grubu ile Hata
ya geleceğini yazmıştım. Profesör 
Afet ve refakatindeki heyet ev
velki gün akşam lskenderuna gel
miş ve istasyonda karşılanarak 

gece şehrimize gelmişlerdir. 
Misafirler şerefine dün Bele

diye tarafından Turizm otelinde 
bir öğle, yemeği verilmiş, ziya
fette valimizle hükumet, Parti . 
Belediye erkanı ve matbuat mü
messilleri hazır bulunmuşlardır . 

İstanbul-Bolu 
hattı inşaatı 
Ankara: 25 (Türksözü muha

birinden) - lstanbulu Ankaraya 
daha kısa bir yolla bağlayacak 

olan Ankara - Bolu - İstanbul 
demiryollarının inşası hazırlıkları

na başlanacaktır, Hattın ana pro
jesi önümüzdeki aylarda ikmal e· 
dilecek tir. 

Nafıa Vekaleti bu inşaat için 
Büyük Millet Meclisinden t~hsisat 
istiyecektir. 

Bu hat bilahare Zonguldak 
hattıyle biı leştirecektir. 

Yeni hat sayesinde lstanbul 
Ankara arasındaki mesafe eksp
resle ~ekiz saat kadar inebilecek
tirp 

B. l'. istif •re Heyeti 
bugUn toplanacak 

Bu gön saat onda Beden Ter
biyesi Seyhan Bölgesi istişare 
Heyeti Bölge Başkanı Seyhan Va
lisi Riyasetinde aylık toplantısını 
yapacaktır. 

Adana Z iraat ll•eslnln 
Mersinde yaptılı maç 

Mersin: 25 (Türksözü muhabi-
rinden) - Mersin stadında Adana 
Ziraat okulu takımı Mersin Orta
okul takımı arasında yapılan fut
bol müsabakasını üçe karşı sıfırla 
Ziraat okulu kazanmıştır. 

Mülkiye müfetti' i 
Bay Recai 

Haber aldığımıza göre mülkiye 
Müfettişlerinden bay Recai Eski
şehir vali vekaletine tayin edil
miştir. Genç idarecimize muvaffa
kıyetler dileriz. 

Çocuk esirgeme kurumu 
idare heyeti seçimi 

Dün saat onyedi de toplanan 
Merkez Heyeti birinci Reisliğe 
Fabrikatör Nuh Naci Yozganı, 
ikinci Reisliğe Doktor Suadı, Mu
hasebeciliğe Hüseyin Candan, Ka
tipliğe Tahsin Erman, Veznedar
lığa da Hulusi Füllüyü intihap et
miştir. . 

En çok yiyen hayvan -Keçisi bol memleket 
Vaşington Ziraat Enstitüsü 'carafından yapılan 

tetkiklere göre, dünyanın en çok et yiyen hayvanı 
Leptodactylus Pentadaetlus adında bir nevi kurba
ğadır. 

Bu kurbağanm başı çok büyüktür. Başın da 
hemen yamını ağzı teşkil etmektedir. Atızda kü
rek kadar uzun, müthiş bir dil vardır. 

Et yiyen kurbağa en tehlikeli h:ıyvanlarla mü
cadeleden çekinmemektedir. 

Kurbağa oldukça büyük y ılan[mı kafaları odan 
yakalıyarak yutmaktadır. 

~ 

Bugün harp dolayısile ismi çok anılan Arna
vutlukta, Avrupa memleketlerine nisbetle çok keçi 
vardır. Tutulan en yeni istatistiklere göre, Yunan -
ftalyan harbinden evvel Arnavutlukta 1 milyon 72 
bin 385 keçi, yahut kilometre murabbaında 339 
keçi varmış. Arnavutlukta bin kişiye 880 keçi d ü
şüyormuş. 

Keçi, Arnavut ailesinin en mühim ev hayvanını 
gelirini teşkil etmektedir. Diri ve kesilmiş olarak 
keçi ve keçi derisi ihracatı, Arnavut1uk ihracatının 

başında geliyor. 1940 yılında Arnavutluktan 231 
bin keçi ihraç edilmiştir. 

1 Pamuk müstahs 
makineler • 

ıçın 
• 

··--- .. ------... ,. t 
OONKO İHRACAT 

t l s tanbul: 25 (TUrksözU 
Muhabirinden ) - DUn· 

' k U ihracatın yekOnu bir 
m llyon TUrk llrasıdır. 

DUnkU ihracat esnasm 
da lnglltereye 3 5 0 b in 
llrahk tiftik, susam, kim · 
yon, anas on, Am erlk aya 
fındık, Bulgaristan ve 
ltalyaya bahk , Yugoslav· 
yaya kendi r tohumu , 
Mısı ra kuf yeml , keçi 

.:::z: :a::•:ı:t:._J 

YURTTAKİ f ABRİKAlAR 
iMAlATININ TİP.İ 

Bazı sınai müesseselerin geniş 
halk kütle-;inin istihlak edeceği 

mallardan ziyade lüks addedile
cek eşya imalatını artırmakta ol
dukları nazan dikkati celbetmek 
tedir. 

Ankara : 25 (Ti!rk 
habirinden) - Bugünle 
leketimize gelmf'si bekit 
pamuk ekme makinesi, 
kaleti tarafından maliyet 
pamuk müstahsillerine 
tır. 

Yeniden sipariş edi 
selektörler de Adana, 
Ceyhan, Mersin, Osmarı 
haniye, Aydın, ManİSI• 
Torbalı, Tire, Meııemerı, 

ma, Balıkesir, GazianteP•. 
Malatya, Nazilli pamuk 
tevzi edilecek tir. 

Okula de 
etmiyen t 

Lise bitirme .:ve de 
okul imtihanlarında bÜ 
kalan ve imtihan taliın•. 
verdiği müsaadeden is 
rck okula devam etrn 
yıl o derslerden imti 
talebenin, bu yıl içinde 
yılıp sayılmıyacakları, 

idarelerini tereddüde 
tür. 

Maarif Vekaleti idi 
matnamesinin müdahal 

m 
ve 
de 

A 
le 

sö 
et 

b 

m 

lk'isat Vekaleti bütün sınai 
müesseselerin günün icaplarına 

uygun istihsalatta bulunmalarını 

ve mesailerini bunu temin yolun
da teksif etmelerini lüzumlu gör
mektedir. 

tıfadc ederek okulıt de,v_ .. _ _. 

Bu hususta evvelce alınan ted
birlere ilaveten yeni sınai tipler 
t~sbitine karar yermiştir. 

Bunun için bütün fabrikaların 
normal zamanlarda yaplıldarı is
tihsalat ve bunhmn iptidai mad
deleı i hakkında sınai mües eseler
den malümat istemiştir. 

iktisat Vekaleti elde bulunan 
ve hariçten kolayl ıkla ithali müm
kün olan iptidai ve sınai madde
leri göz önünde tutcırak ayni sınai 
mamulat ist•hsal eden fabrika ve 
imalathanelerin muayyen evsatta 
mamutan yapmalarını temine ça 
lı~acaktır. 

Tayin olunacak tipler mevcut 
ve tedarik edilecek iptidai mad
delere göre tesbit edilecektir. 

Beden T• rblyesl O. o. 
Hesap Dairesi Reisi 

Mer•lne gitti 

İki haftadanberi ıchrimizde 
bulunan Beden Terbiyesi Genci 
Direktörlüğü Hesap İşleri Dairesi 

Reisi Bay Nafiz; Bölgemiz ile 
şehrimiz gençlik kulüpleri hesap
larını teftiş etmiştir. 

Bay Nafiz Mersin Bölgesi ve 
gençlik kulüplerini teftiş etmek 
üzere Mersin 'e gitmiştir. 

lafe tef kllltmda 
taylnler yapıllyor 

Ankara : 25 ( Hususi )- iaşe 
teşkilatının kurulması ve derhal 
işe başlaması etrafında hummalı 

bir faalıyet şarfolnnmaktadır. Şim-

dilik teşkilatın muhasebe , zat iş
leri ve levazım müdürlüklerine 

vekaleten Ticaret VekAleti mü
dürleri tayin edilmişlerdir. 

Ofisler şubesi müdürlü~üne 

teşkilatlandırma müdürü Nacdet 

Yücer ta)in edilmiştir. 
Petrol ofisi müdürlüğüne ta

yin edilen Talha Sabuncu , Ofis 
teşkilatını bir an evvel kurmak 
için talimat almıştır . 

Kaymakamlar ara•mda 
yapılan taylnler 

Ankara : 25 ( Hususi )- Kı
rıkhan kaymakamı Mehmed Ali 
Durusoy Hizan kaymakamlığına, 

Hassa kaymakamı Mahmud Ke
mal Gürlük Kırıkhan kaymakam
lığına , mülkiye müfettişi Halii 
Tekin Hassa kaymakamlığına ta
yin edilmişlerdir . 

bur olmadan imtihana 
bulunan bu talebelerin 
alakalarımn kesilmerrıif 
nu, bu itibarla tqle 
muhafaza etmeleri icap 
likadarlara bildirmiştir. 

KIR KOŞU 
Beden Terbiyesi 

gesi atletleri arastnd• 
hir dahilinde bir kır 
lacakbr. 

Y. UMUMi ME 

Bundan sonra, Maliye . 
Halkevi ve hayır ceı1l 
kabul ettiği tahsisahn 
ne geçildi. A cak ge~ 
rilcn 10000 liralık Y I 
lira daha ilavesini kabı> 

Azadan Nevzad G 
Encümenin bu ha 

dirle tasvip ettiğini fa 
ranın da Halkevi ihtiY 
itibare alındığı takdirdi 
miyecelini, Halkeviniıl 
raftan ·a-elir temininin 
ile menedilmiş bulund&J 
kika Halkevine yardı 
için talt derecede va 
nında fakat, Halk evle 
ket davasındaki gö 
hemmiyetli rolü naztl" 
mamız icap elliğini, ~ 
scbeler ve bdediyeıer 
medikçe Halkevi l 
bf'klediğimiz randırn ... 
imkan bulunmadığı.n•~ 
nin bir çok hayır ıtl 
ğünc nazaran Meclisi'~ 
mecbur mecbur old&J 
başarıyor demek bul 
etmiş ve bu tahsisatın . 
çıkanlma!'ını teklif el . 

İkinci reis f e~ 
Nevzad Güven'ın fik 
nu, Halkevlerimizden 
liyorsak onlara yegl 
baları olan tahsisatı 
mız icap edeceğini 

B - . N' unun uzerıne 
nin teklifi reye kon~ 
yelle kabul edilmiştİf· 

Bundan soora ti• 
na Umumi meclis n• 
rilecek mümessilin i_.. 
mış, gizli reyle yapı~ 
de Bayan Tiraje 'fiJ 
olunmuştur. 

Meclis buaün de 
rinc devam edecek 
toplantıda bütçenin 
bqlanaaıkbr. 

8. 
8. 
8. 
8 
9 



HlOİSElERİN i~ YÜZÜ 
(Birinci:-=sayfadan artan) 

mesine mdabil İngiltere de boş 
ılurnıamıştır . 

Hitler nutkunda, ilkbaharın gel
mesiyle iki!millet arasında kuv
vet deneme zamanının geldiğini 
de anlatmıştır . 

Fakat Führer son nutkunda 
Amerikaya karşı hiç bir şey söy
lememiştir. 

Anlaşılıyor ki Almanya , A
merikanın lngiltereye olan yar
dımlarından büyük endişe duy
makta ve düşünmektedir . lşte 
Hitıer bunun için bu defaki nut
kunda Arneı ika aleyhine bir şey 
söylememiştir, Amerikayı tehdid 
etmemiştir . 

/ngiltere Japonya 
Çörçille, Japonyanın lngiltere 

büyük elçisi arasında mühim bir 
görüşme yapıldığı anlaşılıyor. Ve 
şuda hissolunuyor ki Japonya harb 
etmeden_ bazı avantajlar elde et
mek istiyor. 

Balkan vaziyeti 
Romanyaya Alman asker sev

kiyatının devam etmekte olduğu 
haberleri gelmektedir . 

Bugün Bulgar Kralı da eski 
parti liderlerini kabu 1 ederek 
kentlileriyle görüşmüştür . 

Breste hücumlar 
Londra : 25 ( a. a. )- İngiliz 

hava kuvvetleri tarafından dün 
gece Brest doklarına karşı şid

detli bir hücum yapılmıştır. 

Maltada alarm 
Malta : 25 ( a. a. ) - Resmi 

tebliQ'i Maltada iki hava tehlike 
işareti verilmişse de ada üzerine 
düşman tarafından akın yapılma

mıştır. 

ilan 
SEYHAN HUSUSİ MUHA

SEBE MOOORLOGONDEN : 
1 - ( 20 ) lira asli maaş

lı ~arii~alı Hususi Muhasebe 
Memurluğu için 5-3·94i per
şembe günü saat l O da mü
sapaka imtihanı yapılacakhr. 

2 - isteklilerin evrakı müs
bitesi ile birlikte vilayet ma
kamına müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 12740 

Nôbetçi Eczahane 

YENi ECZANE 
Belediye yan1nda 

26-2-941 Çarşamba 

8.00 Program, saat ayarı 
8.0i AJANS haberleri 
8. 18 Müzik : Hafif Parçalaı 
8.45/ 
9.00 Ev kadım-Yemek listesi. 

• 

Program, Saa ayarı 

Müzik: Köy Türküleri (ka
dın okuyucuları tarafından) 

12.50 AJANS haberleri 

13.Q5 Müzik : Hafif şarkılar. 
13.20/ 

14.00 Müzik : Radyo Salon Or 
kestrası 

Program, saat ayarı 
Müıik : Konçerto (Pi.) 
Konuşma ( Dış Politikası 
Hadiseleri) 

18.45 Çocuk saatı. 
19.15 Çocuklar ıçin mü1.ik. 

19.30 Saat ayarı, AJANS 

19.45 Müzik : Radyo Fasıl He· 
yeti. 
Radyo Gazetesi 

Müzik : Solo Beste, semai. 
ve ~arkılar. 

21.30 Konuşma . 
20.45 Müzik : Radyo Küme sazı

Saz eserleri 
21.45 Müzik: Riyaseticümhur Ban· 

dosu. 
22·45 Müz.ik : Ce2band (Pi·) 
23.25/ 
23,30 Yarınki Program ve Ka

panış 

' AMERIKA'DA 

iNf İRAT~llARIN 
OÜ~ÜNCElERi 

Vaşington : 25 (a a.) - in
firatçı lideri gazetecileıi, yardım 

layihası kabul edildiği takdirde 
muarızların Amerika'yı harp hari
ci tutmak için faaliyetlerin devam 
ed<'ceğini bildirmiştir. 
-

ı . .' iNGil TERE HARİCİY[ NAZiRi 
EDEN GENEl KURMAY 
BAŞKANI Dil ADANA'YA 

GELDİLER 
( Birinci sayfadau artan ) 

Diyerek selamlamışlar ve as-
askerlerimiz bunu : 

- Sağ ol 1 
Cevabile karşılamışlardır. 
Askeri kıtanın teftişinden son-

ra istasyona hareket edilmiş, ve 
kıymetli misafirlerimiz burada 
General Abdurrahman Nafiz ta
rafından karşılamış, binlerce Ada
nalının coşkun alkışlarına muba
tab olmuşlardır. Burada da milli 
marşları müteakip askeri kıtanm 
teftişinden sonra hususi vagonla
rına binen misafiı imız ve maiyeti 
erkanı, Ankaradan istikbale gelen 
zevat yine halkın sürekli alkışları, 
büyük tezahürleri arasında An· 
karaya müteveccihen hareket et
mişlerdir. 

-------------------------
BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FlATl 
ClNSl En az En çok 

K. s. K. s 
Koz.a -• .. -! 

Ma. Parlağı 50,00 51,00 
Ma~Temizi -
Kapımah 

Y-:Pamuğ~ ; 

Klevland 1 
,, 

-Susam 27,75 -K. Buğday . . 
-Buğ~ay To. 

,. Yerli , 

Arpa -Uo 
Yulaf - 25 / 2 / 1941 

Kambiyo ve Borsa 
h Bankasından alınmıştıe 

lırel -, - -
Rayişmar-r- - -
Frank(Fransız) 
Sterlin (ingiliz)---ı-y-24 
Dolar (Ac--m-"-e-r..,.,,ik'-a-) --ı132 -20-

•-f-ra_n_,.k-'-,(i-sv_,.iç_r_e )'-----ı- -

YUHAN llERi HAREKETLERİ 
( Birinci sayfadan artan) 

keşif hareketi yapıldığı bildirili
yor. Mahalli bir çarpışmada iki ı 
düşman tankı tahrib edilmiştir . 
Hava kuvvetlerimiz üç düşman 
tayyaresi düşürmüşlerdir . 

Manastr : 25 ( a. a. )- Royter 
ajansının Arnavudluk hududun
daki muhabiri bildiriyor : İngiliz 
tayyareleri İtalyanların çiftçi va
disi ile bir dağı üç buçuk saat 
mütema<liyen bombalamışlardır . 
Bu mıntakadaki İtalyan kıtaları 
geçen hafta takviye edilmişti . 

İNGilİZ DONANMASININ 
AKDENİZ TEf TİŞİ 

( Birinci sayfadan artan ) 

rin geçişini himayeye muvaffak 
olmuştur. İtalyan üslerinden ha
reket •eden Alman tayyareleri 
tardediİmiştir. ltalyaıı donanması 
adeti veçhile kendisini göster
memektedir . 

HUOUOlARDAKİ 
ARSlANlARI 
OOŞONELİM! 

Daha cenupta topçunun faaliyeti Hemfehri ! 
fazla olmuştur. İtalyan taarruzları r.A' ar ve yağmur altında, fır· 
P,rdedilmiştir. Yunan kıtaları mü- ~tına içinde hayatlarını her 
him petrol ele geçirmişlerdir. an fedaya hazır bir halde, mu-

Manastr : 25 ( a. a. )- Roy- ; kaddes yurt hududlarını bekli · 
terin Yugoslav hududundeki mu- yen kahramanları bir an hatırı-
habiri bildiriyor: Kuvvetli bir İtal- b · 

mızdan çıkarmamak mec urıye· 
yan hava filosu Pogradet mır ta-
kasında hareket yaparken büyük 1 tindeyiz. 
bir İtalyan bombardıman tayya- Onlar, müşterek malın, müş· 
resi İngiliz ve Yunan avcı tayya· terek şerefin bekçiliğini yapı· 
relerinin hücumuna uğramış ve yorlar. işlerini, güçlerini, ailelerini 
Yugoslav hududuna kadar takib rahatlarını arkada bırakarak va-
edildikten sonra Yugoslavlar ta- zife başına koşmuşlardır. 
rafından stujade yere inme~e mec- Bilim de onlara karşı borç-
bur edilmiştir . İki kişilik müret- lu olduğumuz vazife vardır: 
tebatı tevkif edilmiştir. Elimizden geldiği kadar 

onların vazifesini kolaylaştırmak. 
Hediye edeceğiniz bir yün el· 
diven, 1,,ir yün kaıak, bir yün 
çorap, bir pamuklu gömlekle 
onları sevindirebiliriz. 1 tir. Yalnız Façist ve Alman ta

raftarı olan grupların mümessil
leri bu heyete dahil değildir. Bu 
grupların reisi Çankoftur . Mez
kur partiler bir istida vererek 
Kral tarafından kabul edilmeleri 
ricasında bulunmuşlar ve Bulga
ristanın harice karşı olan vaziye
tini görüşmek istediklerini ' .. bildir
mişlerdir. Bu partiler memleketin 
dahili siyaseti ve bu bapta par
lamentonun tekrar kurulması mes
elesi hakkındaki görüşmelerini izah 
etmek istiyorlar. Mecliste evvelce 
160 azası bulunan k büyük siyasi 
partilerin partamentcr kanununun 

1tadilinden sonra ancak yirmi aza-
sı kalmıştır . \ 

Sofya : 25 ( a. a. )....- .Yeni Zi-

Adana her zaman olduğu 

gibi bu işte de hamiyet ve fe-, 
dakarlık yarışına çıkmıştır. Buna 

· katılmakla vatan müdafaasına 

da iştirak ediyoruz demektir. 1 
Bu işle uğraşan Kızılay'ın 

san~ uzattı~ı ~üşfik ve şifakirl 
elinı boş dondurme 1 _ 

B 
, . 

raat nazırı Foşis şimali ulgarıs
tanda bir nutuk söyliyerek Bulgar 
hükumetinin vazifesinin Bulgaris
tanı Avrupa harbi haricinde tut
mak olduğunu söylemiş ve de
miştir ki : 
-Bu gerginlik devresinde hü

kümet devleti ve vatan hududla
rının müdafaası için her türlü 
tedbirleri almıştır . 

Pehlivan Güreşi 
16 MART PAZAR GONO AYAS NAHİYESİNDE YAPILAGAK 

Baş Pehlivana 

40 
10 

OLAN BU GÜREŞTE 
Ortaya 

20 
10 

Ayağa 

15 
5 

lira mükafat verilecektir. Bu güreşe iştirak edecek pehlivanların 
Ayas nahiye müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 1 '2726 5-5 

1 LAN 
HALKEYİ REİSlİGİNDEN : 

(KONFERANS) 

BElEOİYE RİYASETiNDEN : 
1 - Belediye emlakinden olup aşağıda cins . ve mevki

leriyle kira bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı akarat i· 
hale tarihinden itibaren 31 - Kanunuevvel - 942 tarihine kadar 
açık arhrma suretiyle şartnamesine göre icara verilecektir: 

2 - İhaleleri 11 - 3 · 941 Salı günü saat 1 S te Beledi
ye binasında belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını 
yatırmak ve şartnamelerini görmek üzere Belediye muhasebe 

kalemine ve ihale günü yatırmış oldukları teminat makbuzları 
ve ehliyet vesikalariyle birlikte Belediye encümenine müraca· 
atları ilan olunur. 

Muvakkat 
teminat 

Lira K. 
Cinsı Mevkii Kira bedeli 

Lira K. 
~------- - -~ ~~-~-~---~ 

iki mevsim için 255 

l f ki mevsim ıçın 75 
iki mevsim için 9 

Gazıno ve 
lokanta 
Yazlık bar 

60 ., sınema 

12729 

Seyhan 3400 
kenarında 

1000 
,, 128 

23-26-5-10 

Genel sekreterliğimiz tara
fından gönderilen, Siyasal bil
giler okulu Profesörü Etem 
Menemencioğlu tarafından 
26-2-941 çarşamba günü ak
şamı saat 20,30 da evimiz sa
lonlannda (iÇTiMAİ DISlPLIN) 
mevzulu bir konferans verile
cektir. 

Giriş serbestir. Konferans 
salonu saat 20 de açılır. 

25-26 12734 
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ADLİYE VEKAlETİNDEN: 
Adana Birinci Noterliği 

aç1lmıştır. imtihansız noter ola
bilmek vasıf ve şartlarını haiz 
taliplerin, noter K. nun 7. ci 
maddesinde yazılı evrakı müs
bitelerile birlikte bir ay zar
fında vekelete müracaatları 
ilan olunur. 12739 

: ........................ . 
I ASRi SiNEMA 
• 1 SUVARE 

• 8.45 BU AKŞAM SUVARE 

8.45 

1 Şaheserler serisinden bir inci dana sunar 

DON 

AM(CHE . ~ 
LORETTE HENRY 

YOUNG FONDA 
Gibi 3 Büyük Yıldır Tarafından Nefis Bir .. 

1 Surette İbda Edilen 

·---------------------1 ŞEREF. YOLU 
Seven bir erkeğin yükselişi ... 

Sevilen kadının fedakarlığı . 
Fransızca sözlü a~k ve vazife hislerini 

mükemmel bir şekilde gösteren şaheser 

DİKKAT : Bu filmde ( Loretta Y oung) an üc 
kızkardefi de rol almışhi. ' 

• BUGÜN GÜNDÜZ İKi OTUZDA 

CENUP POSTASI - OONYANIH tENN[Tİ İSTANBUL 

HATA . 
~ ...................... . 
HAlK[Vİ R[İSliGiNO[N: 

(SEÇiM) 
~ 

Taliınatnamemiz mucibince'müddetleri hitam bulan komite-
lerin intihapları aşağıda yazılı gün ve saatlardc yenileneceğin- -
den alakadar arkadaşların muayyen gün ve saatlarda Halke
vine gelmeleri rica olunur. 

Şubesi Tarihi 

Dil. Edebiyat 4-Mart-94 l 
Güzel sanatlar 4-Mart-941 
Temsil 4-Mart-94i 
Spor 5-Mart-941 
Sosyal yardım 5-Mart-941 
Halk dersaneleri 5-Mart-941 
Kütüphane ve yayın 6-Mart-941 
Köycülük 6-Mart-941 
Müze, tarih 6-Mart-941 

25 - 26 

Saat 

17,30 
18,30 
19,30 
17,30 
18:30 
19,30 
17.30 
18,30 
19.30 

12737 
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ADANA ZİRAAT MEKTEBİ MüOORtOGOHDEH 
Muhammen 

Miktarı bedeli 
Erzakın cinsi 

Ekmek 
Sadeyağ 
Zeytinyağı 
Pirinç 
Şeker 
Çay 
Zeytin tanesi 
Beyaz peynir 
Şehriye 
Tuz 
Un (4 Yıldız) 
Sabun 
K. Fasulya 
Makarna (Yerli) 
Mercimek 
Bulgur 
K. Üzüm 
Maden komürü (Zon-

Kile Ku. Sa 1' 

11000 15 00 
1000 150 00 

250 60 00 
1200 35 00 

700 40 00 
6 600 00 

300 30 00 
250 60 00 
100 40 00 
200 06 00 
500 18 00 
300 50 00 
600 25 00 
200 35 00 
150 20 00 
400 20 00 
150 20 00 

guldak) ton 26 3307 00 
Benzin 687 36 40 
Petrol 8] 1 22 50 
Mazot 3150 14 40 
Vakum 100 73 00 

Depozita 
miktarı 

Lira Ku. Gün ve saat 
123 75) 
112 50) 

] 1 25) 
31 50) 
21 00) 
2 70) 12.3.941 
6 75) Çarşamba 
ti 25) 15.30- ~ 
3 00) 1 • 

o 90) 
6 75) 

11 25) 
11 25) 
5 25) 
2 25) 
6 00) 
2 25( 

64 49) 
18 75) 12.3.941 
13 69) Çarşamba 
34 02) 16 da 

5 48) 

Adana Ziraat ve Makinist mekteplerinin 1941 mayıs sonuna 
kadar yukarıda cins ve miktarları yazılı erzak, ekmek ve me
vaddı müştaile ve maden kömürü hizalarmdaki günt ve saatİer-
de açık eksiltme ile ihale edilecektir. · 

Eksiltme Ziraat müdürlüğünde toplanacak komisyon tara
fından yapılacaktır. isteklilerin 2490 sayılı kanun mucibince Ia
zımgelen vesikaları ve yüzde 7,5 muvakkat teminatlarile eksilt
me saatinden evvel komisyona müracaatları. 

12774 26-2-7-11 
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1 Y J L D J Z Möble Evi ve Atelyesi ı 

ABİOİNPAŞA CADDESİN Of , . 

YAKlflAR APARTIMANI 
ALTIHDA m'~~------~--:t;~ 

• 
YILDIZ'I 

ZİYARET EDİNİZ 

ı ı ZARiF EV EŞYASI 1 1 --
MUTEDİL fİYATlAR 

Salon Takımları, gar lroplar, yata 1< ta '.cıml ın, Sal:ım anjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro takımlara, maruken takımlar 

ZEVKİNİZE UYGUN HER TÜRlO MODEl 

YiLDIZ Atelyesinde 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapıhr 

ll$RAOAN · SİPARİŞ KABUl EOİlİR 
ADRES : Adana Ahidinpafa Gadde'>i Vakıflar A~rtmanı Altında "YILDIZ., Moble Evi 

Sahibi: Kadri • Talip 
12546 

Uzun zamandan beri 
beklenen yeni radyo

larımız gelmiştir 

Radyo meşherimizi 
mutlaka görünüz 

En iyi radyo ile en iyi servisi beraber 

bulacağınız müessese şudur 

MUHARREM HİLMİ REMO 

ABİOİHPA~A CADDESİ NO: 112 TElGRAf: REMO - ADANA - TELCfOH: 111 

• .. •• .. •• •• •• .. .. •• .. •• •• 00 •• 00 •• •• 00 •• .............. .. •• • 

• 

O. Muzaffer lokman 
Dahiliye MütehaHı•r 

~OCUK INSANlARIN ~ 
GIDiR SEVİNİZ OKŞA 

f AKAT ÖPMEYiNIJ 

Çocuk Ealrgem• 
S' 

HASTALARINI HER GON MAYENEHANESINOE 

KABUl EDER 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ -, 

z·raat Bankası 1 
r 

Kuruluf tarihi : 1888 

Sirırmye•i : 100.000.tllltJ Ttırk Liraaı 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirat ve ticari her nevi banka muameleler 

Para:liriktir.enlere 28.800 lira ikramiye veriY.or 

Ziraat BankMJnda kumbıralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az 50 lir• bulunanlara -1enede 4 dPfa çekilecek kur'a ile 

aıat!lJaki- plina röre ikramiye dakıtılacaktır. 

4 Ai:let 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 ,, .. 2000 " 4 .. 250 " 

1000 
40 " 100 

" 
4000 

100 .. 50 
" 

5000 " 
120 

" 40 
" 

4800 
" 160 •• 20 " 

3200 
" 

DIKKA T . Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aŞağ1 diişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 f azlasile verilecektir. 

Kuralar ~ede 4 defa, 1 - Eylul, 1 Birincilcinun, 1 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

---- BOITI ~~~~........,._, 

Mazhar {:emil Esen 
SiHiR HASTlllllARI MOTEHASSISI 
~a~ malaolleıi Sooatlı Bay Halil eui 

12678 30-17 
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iŞ BANKASI . 
KÜÇÜK TASARRUf HESAPLARI 

194.1 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER: 

4 Şubat, 2 Mayu, 1 Ağustos, 3 lkincitt>şrin 

tariblerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
l Atlt•t 2000 Liralık - 2 000 Liro 
ı\ tOOO ,. - 3.000 ,, 

2 " 750 " - l.500 " 
4 " 500 .. - 2.000 " 
8 .. 250 .. - 2.000 il 

35 .. 100 " - 3.500 " 
80 " 50 - 4.000 " 

BOO .. 20 .. - 6.000 ,, 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş , 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

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

Ziya Rif at Tümgören 
BIRIHCI SINlf RONTGEN YE ElEKTRIK 

TEDAVİSi MÜTEHASSISI ! Her giln haııtalaruu Abidinpaftl caddui 126 

! 
numaralı maayen.ehane•inde kabul ile 

30- 16 terhü ve tedaui eder. . 12681 J 
• •• • 0 et 0 • - o• ee tt ee 2t• 4• 00 ee ee - tt M ee - ee e• - tt _,.J 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ek.rem Balta 
HASTALARINI HER GON MUSTAf A RlfAT 
ECZAHANESİ OSTONDEKİ MUAYENEHANESİI 

KABUL EDER _, __ .........., _______ ~ 

DERHAL f<ESER. 

HER ICllHllEOE BUlUHUR 

Abone ve ilan 
Şartları 

Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylığl 600 ,, 
Üç aylığı 300 ,, 

Aylık ta abone edilir. -ilanlar için idareye 
mUr at etmelldlr • 

Umumi Neşriyat Mildürl 
MACiD GÜÇLÜ 

Baaaldıtı yer : TÜRKSôZO 


