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Münakalat Vek81etimizin çok güzel bir kararı 

Ziraat amelesine iş mev
siminde trenler parasız 

ALMAN - iT AL YAN 
iKTiSADi PAKTI 

Roma : '27 ( n. a. )- Devam 
e.tmc~tc _olan Altn~ıı - İtalyan ik
tısad~ nıuzukcrt'lerı ııihayetlerımiş 
ve hır anlaşmaya bağlanmıştır. 

8Ul6ARİSTANA AlMAN 
ASKERİ GİRDİGİ HABERİNİ 

SOfYA T[KZİP EDİYOR 
Sof ya : 27 ( a. a.) -

Bulgar Ba•ınbirliği Rei•i, 
12.000 kiıilik Alman kı
taatının Tun ayı geçerek 
Bulgaristana girdiklerini 
ve ayrıca Bulgaristanda 
Alman askerlerinin mev
cut olduğunu tekzik etmiı· 

tir. 

Ankara: 27 
( Türksöı. ümu
habirinclen ) -
işsiz rerıçberle
rin istihsal ve 
ekim 1amanla
rıncla toplu bir 
surette bir mm 
takadan diger 

1 HAYATI UCUZLA1MA YOLUNDA TEŞEBBÜSLER 

AMKARA KOHUŞMASI 

Eden Atinaya 
gidecek 

iNöNO EDENİ 

KABUL ET Ti 

, mıntakaya:ucuz. 
ve kolay se-ya
hat ~edebilme
leri için Müna
kalat Vekaleti 
demiryolların
na tenıilat yap-

HALK ·ç·N 1 1 . 

Kahire : 27 ( A. A. ) - Roy
ter muhabirine göre, Eden ve 
general Dil şimdi Ankaraya yap
makta oldukları ıiynretten sonra 
hir kaç gün için tekrar kahireye 
döneceklerdir. Bu arada Edenin 
Atinayı da ziyaret etmesi muhte
meldir. 

mağı düşün
mektedir. Zi· 
raat Vekaleti 
de iş arayan bu AYAK-KABI 

B. Ce~det Kerim 

rençberler için mühim tedbirler 
almaktadır . 

Her tarafla işsiz ve boşta bu
lunan ameleler Ziraat müdürlük
lerince tesbit olunacak ve bunlar 
gruplar halinde muhtelif ekim 
mıntakalarına , bilet ücretleri Zi
raat Vekaletince verilmek ure· 
tiyle se\'keclileccklerdir . Devlet 
Demiıyolları idaresinin sanayi mın
takalanna amele sevklerinde de 1 
mühim kolaylıklar temin edeceği ' 

ÜÇ AYAK KABI TiPi HAZIRLANIYOR - OIDA MADDELE

RiNiN FIY AT KONTROLÜNE YAKINDA BAŞLANACAK 

Londra : 27 ( A. A. ) - Ede
nin Anlara seyahati hakkında 
lngiliz mahfillerince muhafaza 
edilen çok sıkı ketumiyet birçok 
tahminlere yol açmakta ise de 
salahiyetli sön·üler tarafından mü-

( Gerisi üçüncü sayfada) 

Türkiye 
Jngiltere ve 
Yunanistan 
Taymiı'in Mütaleaları 

Londra: 27 (a. a.) - Taymis'
in diplomatik muharriri ya1.ıyor:,. 

Balkanlar mes'clcsi Uı.ak şark 
tnt>selcsiııden daha acildir. Bulga
ı istaııııı Almanlar tarafından he
men işgal edilmek Tehlikesi kar
şısında lngilterenin, Yunanistanın 
ve Türkiycnııı Balkan siyaseti u
mumi halları itıba ıyle vazihtir. 
Fakat bunun lef crruutı alenen bil· 
dirilemez. Bulgnristaııın, lngilte
reııin müttefiklerine karşı bir Al
man üssü o'arak kul anılmedıkça ln
gili1. hükümcti Bulgaristaııın:bita
rnflığına riayet edecektir. Yuna
nistun Alman tehtitleri karşısında 
aıimli hir lıattü hareket takip et
mektedir. Ve lngiltercden bir 
müzahact görece~ine emindir. 
diğer taı aftan Türkiye taaruza 
uğrarsa kendini müdafaa etmek 
aı.mini askeri taahhütlerine sada· 
katını ve emniyet mıntakasında
ki bir tehdide Jakayd kalamıya· 
ca~ını tekrar etmiştir.,, 

haber alınmıştır. 1 

Ankara : 27 ( Türksözü Muha
birinden) - lstanbuldan alınan 

malümatn göre, ayakL:sbıcılar ce
miyeti, üç a.} ak kabı tipini ha7.ır

lamağa başlamıştır . Bu tipler, ha

ıırlarııp fiyat murakabe komisyo

nuna arzcdilecek ve maliyet fi
yatları ile kaçn satıldığı takdir-

TEK TiP EKMEK 
YARIN ÇIKIYOR 

latanbul : 27 (TUrkeözU muhabirinden) - Yeni tip ek
mek lnUmUzdekl cumartesi gUnUnden itibaren ••il•• 
çıkacaktır. Yeni ekmek biraz esmercedlr. C••nl ltlb•rlle 
lezzetlldlr. Tesblt edllecek narh flyatma göre, bugUnkU 
ekmek fiyatından 50 para noksanına, yani 13.tO kuru•• 
••lllmaaı kuvvetle muhtemeldlr. 

Şehrimizde iplik 
tevzi bürosu kuruldu 

BUDAPEŞTE 
KONUŞMA Si 
Amiral Hortlnln kabulU 

-
BÜRO DÜNDEN iTiBAREN FAALiYETE GEÇTi 

Budapeşte: 27 ( a. a. )- Kral 
naibi ·Amiral Horti, Yugoslav ha
riciye nazırı Cincar Markoviçi 
kabul etmiş ve nişanla taltif et
miştir. 

......... . ... . ........... ~ . .... ... . .... .... ~. 

A r erilta orduıu · 
it; in tah•iıat 

va,ıngton: 27 ( •••• ) 
Mecllal Mebusanda, Ma· 
llye Encümeninde ordu· 

i Y• eartedllm•k Uzere 
i 1,&33,000,000 dolarlık 
i t.haleat kabul edllml•tlr •. 

M-·-·-·- ·· ·-·-·- ·-·-·-·-J 

Ankarada ittihaı. edilen son 
koordinasyon Hcy'eti karariyle 
Adanada iplik Tevzi Bürosu açıl
mış ve dünden itibaren faaliyete 
geçmiştir. Bu Büronun amirliğine 
tayin edilen kı\ metli gençlerimiz
den Bay KAmit Karamil vazifesi 
başına gelerek işe başlamıştır. 
Büro yalnız. Adana vilayeti mın
takasının iplik ihtiyacını temin c-

Geriıi üçüncü.sayfada) 

ROMANYANIN 
ANKARA ELÇiSi 

Bükrcş : '!6 (a. a.) - B. Tc
lemak Romanyanın Ankara elçili
kine tayin edilmiştir. B. Telemak 
daha evvel Ankaradıı memleketini 
temsil etmiştir. 

Yiyecek maddeleri 

de idare ettiği hakkında irnhat 
Gerisi:üçüncü sayfada) 

Edenin Ankara 
ziyareti tef•irleri 

ANKARA 
RADYO 

GAZETESi 1 

Edenin Anka

rayı zi.> arcli 15ü
tiin dünya mat-

buatını alakadar etmd:tt•clir. Dün
ya matbuatındnki tcf sirlt•r birbi
rine uymamaktıı ve lınttıı teı.ad 

teşkil etmektedir. 
E<len;n A t i ıı a .} n ve )<l· 

hut Aııkaradarı dııgrndaıı ılıığı ıı) a 
Mısıı a gitıne.;İ rnulıtenwldiı . 

Alman kaynakları 
Son 7amanlarda Alman la.> -

nak\arı Bulgaristanda Alman as
keri bulunduğunu tekıib etmelcte 
ve hatta bu memlekete Alman 
askeri göndermenin bahismevı.uu 

olamıyacağını anlatmaktadır . 
~ngiliz. kaynaklarına göre Bul

garıstan Almanyaya kendini ta-
mamiyle teslim etmiştir. 

Boriıin kabulleri 
Bulgar Kralı Roris mülga 

partiler 1 iclerlerini kabul etmiştir .· 

E.sk.i parti liderleri Kraldan Bul
garıstanın takibettiği siyaseti an-
lamak arıusundadır . 

Mei• adaıı 

Türkiye sahilinden üç kilo
metre uzakta bulunan Meis adası 
İngilizler tarafından işgal edilmiş 
bulunuyor . Bu ada tahminen 18 
kilometre murabbaı mcsal\adadır. 
Burada zayıf bir İtalyan kuvveti 
bulunmakta idi. İtalyanlar bu ada
ya Kastello Rezo adını vermiıti . 

PAMUK U. MÜDÜRÜNÜN TÜRKSÔZÜNE BEYANATI 

------
Getirtilecek 

yeni makineler 
Vekaletin temin ettiği yeni tohum 

. 
Hükumetimizin dalma yardımlarını gören çllçlmlz 

Ziraat Vekaleti Pamuk işleri 
Umum Müdürü Bay Necati Tur
gay'ın:şelır im ize geldiğini ve Çu
kurovada muhtelif bölgelerde A· 
kala pamuk ekimi sahaları üzerin
de tetkiklere başladığını evvelce 
yazmıştık . Akala ekimi plan ve 
proğramını haı.ırlamakla meşgul 
bulunan Bay Necati Turgay, dün 
kendisiyle görüşen muhabirimize 
verdiği malumata göre, hükumet 

Fransadaki 
Alman mürakip 

dün öldü 
Berlin: 'J:l (a . a.) - lşgal al

tındaki Fran adaki Alman Şefi, 
bir lcaz.a neticesinde ölmüştür. 

• 

pamuk:ziraatının inkişafı 'yolunda 
evvelki ay Ankarada ~ktedilen 
pamuk kongrcsiııda alınan lcarar
lara müstenidenDbirleşik Amerika
ya mühim miktarda pamuk maki
neleri siparis etmiştir. Bu maki
ne!e~ meyanında evvelce sipariş 
edılub de halen memleketimize 
gelmek Ü7.ere bulunan 360 maki. 
neden mada yeniden 300 pamuk 
ekme makinesi, memleketin bütün 
pamuk tohumluğunu işliyebilecek 

ve 1µ1.umunda ilaçlıyabilecek kud
rette en yeni tip 20 tane de bü
yük pamuk selektörü vardır. Bu 
selektörler Çukutovanın Adana 
Ceyhan, Tarsus, Merain merkez.
terinde kurulacaktır. Ayrıca Ha
tay, Gaziantep ve Malatyada da 
Selek törler bulunacaktır. 

Ru mevsimde Adana, Ceyhan, 
Tarsus, Mersin ve Halayda yapı
lacak olan Akala pamuk ekimi i
çin Ziraat vekaleti 150 ton tohum 
temin etmiştir. 

Çeltik sahalarında . 
yeni tetkik yapıhyor 

-------. -------
VEKA LET B_IR TETKlK HE YETi TAYIN ETTi 

Bahçe, Osmaniye ve Ceyhan 
kazalariyle 1939 yılında sıhht mah· 

ı..urlardan dolayı çeltik ekimi ya 
sak edılen Kozan ve Kadirli kaza
larında çeltik ekimi yapıhb ya· 
pılamıyacağı hakkında yeniden tet

kikat icrası Sıhhat ve içtimai Mu· 

aveneı Vekaleti ile Ziraat Veka

leti arasınd.1 kararlaşlırılmıştır. Ha
ber aldı~ıını1.a göre Sıhhat Vcka

l'!Ji Adana Sıtma Mül~adcle Ensti

tüsü müdür\i Dr. Seyfi Okan'ı Zi

raat Vckalc-ti de cenub bölgesi 

çeltik rnutahassısı Harun Onuk'u 

bu ise memur etmiştir. Su iki mu· 

tahassısırnıı rnezkür kaza4ırda sıh

hi ve zirai d\lrumlan tetkik ede

rek bu sene ekilecek çeltik saha

lannı tesbit edeceklerdir. 

Af RİKADA YENİ 
iNGiliZ ZAf [Rl[RI 

Celll zaptedlldl, l talyanlar 
rlcat ediyor 

Naj robi : 27 (a. a.) - Şar"i 
Afrikadaki imparatorluk kuvvetle
ri Umumu karagfünın tebliti: 
Bir teşekkülümüz Celili zaptetmiş
tir. Di~er taraftan şarki Afrika 
kuvvetleri Celili ile bir ova ara· 
sındakı yegane yolu kesmişler ve 
bu surelle düşmanın kuvayi külli 
yesinin kaçmasına mani olmuılar· 
dır. Eski miktarı en az üç bin tah· 
min edilmektedir. Bundan başka 
orman aralarında saktanmıf olan 

(Gerisi ikinci sayfada) 

Türkiye - Macaristan Ticaret 
muahedesi imzalanmak üzere 

Ankara : 17 (Türksözıi Muhabirinden) - Yeni bir tica

ret anlaşması müzakerleerini yapmak üzere Macaristanda bulu
nan ticaret heyetimiz haber verilditine göre anlaşmayı imzala

mak üzeredir, Heyet bundan sonra Sofyaya gelerek mıizakeratta 
bulunacaktır. 



TORKSôZO 

Profeaör Etem Menemencioğlu, evvelki akıam Halkevimizde 
değerli bir konferana verdi. Derin bir tetkik mahsulü ve 
güzel bir üslupla hazırlanmıı olan bu notları aynen veriyoruz: 

• •• • i HAB 
İÇTİMAİ DİSİPLİN 

M illi istiklal savaşımı7.ın çetin 

ve ıztıraplı olduğu derecede 
şerefli yıllarında, Türk camiasının 
sıkı tesanüdü içinde , i:;timai di
siplininin en belirik misalini ci
hana göstermiş olan bu muhitte 
bu mevzudan bahsetmek belki 
fuz.uli gibi görünebilir. Şüphesi.ı • 
Türke has bir şuur ile hepimizin 
maneviyatımızın derinliklerinde sez 
diğimiz içtimai disiplin bizler i-yin 
basit bir vakıayı ifade etmekte
dir. LAkin, cemiyet hayatının bu 
günkü çapraşık cJurumu içinde , 
özü itibariyle basit olan bu va
kıanın dayandığı esasın içtimai 
realite bakımından tayini ~çleş

mekte ve bu yüzden , birbirine 
zıt görüşler VP. karışık nazariye
lerle lcarşılaşılmaktadır . 

M 
evzuu dağıtmamak , ayni za-

manda esaslı noktaları izahsız 
bırakmamak için, evvela cemiye
tin ne gibi bir zarurete cevab 
verdiğini ve matuf bulunduğu ga
yenin ne olduğunu tayine çalışa 

hm . 

Yazan 

PROf ESÖR ETEM 

MENEME"CiOGlU 

zorunda bulunuyorlar'? 
insanların içtimai mahluk ol

dukları, belki rlaha eski zaman
lardanberi, fakat ht!r halde Efla
tun'dan, Aristo'dan bu yana, ce
miyet hadisesiyle . mt•şgul olmuş 

olan mütefekkirler tarafından müt
tefikan teyit olunmaktadır. Cemi
yet dışında, inziva halinde, yaşa
yabilen insan vasfını verebilece
ğimiz hiç bir mahluka tesadüf e
demememiz. dolayısiyle bu teyid 
kendi başına bize yeni bir şey 
öğretmemektedir. Bu teyidin bü
yük ehemmiyeti cemiyet hayatı 
hadiselerinin tetkiki yolunrla ha
reket notlarını teşkil etmesinden
dir. 

Yaradılışları itibarile insanlara 
arız olan açlık, susu·Lluk, uyku, 
yırtıcı hayvanların tecavüzü, in
sanların başına yemek, içmek, din
dinlenmek ve korunmak zaruret
lerini musallat etmiştir. 

lnsan;n kendi içinde beliren 
ve tatmin eclilmedik~eri müddetçe 

ölümle neticelenebilecek bir ıztı
rap doğuran bu tabii ihtiyaçlaı ı 

giderecek vasıtaları insan kendi 
varlığı dışında aramak ve bulmak 

mecburiyetindedir. insanın bu 
yoldaki cehtinin ancak mümessil 
ihtiyaçlar içinde bulunan di~er 

insanların ayni gayeye matuf 
cehitlerile birleşmesi suretile ve
rimli olabildiğinin sezilmesi top
luluk hayatının esasını teşkil edi
yor. Müşterek olan gayeye eriş

mek için müştereken sarfedilen 
cehit insanlar arasında bir içtimai 
bağlılık meydana getiriyor. File
zof (Durkheim) bu iki bağlılığa, 
pek yerinde olarak, (benzerlik i
til ıarile tesanüt) yahut (mihaniki 
tesanüt) adını veriyor. 

C 
emiyet bu zaruretler altında 

bu gün iktisat ilminin kullan
clıR'ı tabirlere göre - servetinin 
yahut faidelerin istihsali, tedavü , 
lü, inkısamı ve istihlaki işlerinin 
cemaatçe Tanzimi yolunda kurulup 
işlemeğe başlıyor. 

Lakin cemiyet hayatı bu basit 
şeklinde kalmıyor. maddi ihtiyaç• 
tarın tatminine yarayan servetin 
içtimaen tanzimi nisbetinde do
ğabilen hurnr, insanların birbirin-
den farklı ihtiyaÇlarının ve aynı 

zamanda istidatlarını da belirti. 
yor. 

Sonu var 

Cemiyet kelimesini yalnız in
san topluluklarına hasretmemiz 
ve bu topluluğu kendine mahsus 
kaideler çerçevesi içinde tetkik 
etmemiz lazımdır. Filhakika , ce
m~etle karınca yuvaları, arı ko
vanları , davar sürüleri , kuş kü
meleri gibi hayvan toplulukları 
arasında , kuruluşları esası bakı
mından, pek çok benzeyiş nokta
ları vardır . Bunları teşkil eden 
mahluldar da insanlar gibi, ker.di 
toplulukları dışında yaşayamaılar, 

topluluğun gayesine bağlı muay
yen bir disipline tabi olarak müş

Vilayet Meclisinde 
• 

terek bir cehit sarfederler. 
Bu benzeyişlere rağmen , bu 

İki nevi topluluk arasında Ç<'k 
ehemmiyetli bir fark vardır . Ce-

Seyhan maarif bütçesi 
bu yıi 346,023 lira 

ı 

MECLiS BUGÜN ÇALIŞMALARINI B/T.lRIYÔR 

miyetifl müteşekkil unsurları olan Vilayet Umumi Meclisi dün de 
insanların fiillerinin şuurlu oldu- Vali B. Faik Üstünün reisliği al-
Qıınu müşahade edebildiğimiz hal- tında toplanarak Vilayet masraf 
de, başka mahlukların harek.etle- bütçesinin müzakeresini yapmış 
rinde bu mümeyyiz vasfı göre- ve bazı tadilatla masraf bütçe-
miyoruz.. Onların hareketine' ( in- sini de 908735 lira olarak kabul 
siyaki ) sıfatını münasip görüyo- ~tmiştir. 
ruz. Karıncalar, arılar taöiat ka-

Yapılan tadilat arasında Maliye 
nunlarının kendilerine muzir tat- Encümeni tarafınclaıı Daimi En-
bikini ancak insiyaki bir hareketle cümen azalarının aylık tahsisatına 
ellerinden geldiği kadar önleye- ilave edilen 35 liralık :ıammın tu-
biliyor !ar. insanlar ayni kanunla-

tarı olan 1490 liranın başka ihti
rın kendilerine zararlı tezahürle- y?çlara sarfı tesbit edilmiştir . 
rini, insiyaki hareketlerine katılan Azadan Doktor Ali Naim, ya-
şuurları delaletiyle kendi istekle- • şa'-·ış e · · d -h· b. d 

J s vıyesın e mu ım ır e -
rine uydurmak imkanını bulabi- ğişiklik olmadığı ve memuı !arın 
liyorlar . insanlar , cazibe yahut 

maaşlarına hiç bir şey zam eclil-
süküt kanununa rağmen, tonlarca mediği halde Encümen azalarının 
a~ırlıkta tayyarelerle hayli zaman tahsisatının ayda yüz liradan 135 
havalarda cevelan ediyorlar . Bin liraya çıkarılmasının doğru - olmı-
çeşit vasıtalarla mesafe müşkülünü 

yacağını söyledi . 
ortadan kaldırıyorlar . Vaktiyle Sabri Gül ve Feyzi Oldaç , 
korku salan gürültüsünden, öldü- Doktor Ali Naimin fikrine iştirak 
rücü çarpmasından ürktükleri,şer- ettiklerini binaenaleyh bu zammın 
rinden masun olmak için ibadet , redcleclilmcsi lai'ım geldiğini söy-
tRbasbus ettikleri yıldırımın kar- lediler. Teklif reye kondu ve bire 
şısına sivri bir siper dikerek ar- k 

arşı 26 reyle zam yapılması red 
tık onunla adeta istihza ediyorlar. edildi . 

Bu mülahazaya dayanarak şu- Buradan tasarruf edilen paranın 
neticeye varılıyor: Hayvan toplu- 1000 lirasının Adana ipodroın tı i-
luldarında müşahede edilen disip- bününün tamir ve boyanmasına 
linli müşterek cehit, mevcudiyet- ve 490 lirasıııın da Kozan lıasta-
lerinin bidayetindeki duruma ye- hanesinin ihtiyaçlarına sarfe0ilniek 
ni bir şey katmamıştır · Bunların üzere tahsisine karar verildi. 
topluluk hayatı şuurdan mahrum Maarif bütçesinde terfi ve um-
müteş'ekkil unsurlar üzerine hiç 

ma hak kazanan ilk mekteb öğ
retmenlerine tahsis edilen 25700 

liranın kanuni zaruretler dolayı

siyle ve bu ııeneki Maarif bütçesi 
kanunen tesbit edilen y~zde yet

miş beş nisbetiııi tecavüz ettiği 

için bu meblağın Maarif bütçe
sinden alınarak yol inşasına tah
sis edilmesine karar verildi. 

Filhakika bu seneki Maarif büt
çesi gt·çen seneye nazaran on bin 
liradan faı.la b i r yükseklikle 
346023 lira olarak kabul edildi . 

Karataş yolunun esaslı bir su
rette tamiri için Nafia müdürlü
ğünün son verdiği rapora naza-

ran 20 bin lira raddesinde bir 
meblağ harcamak icabettiği an-

la~ıldığından Vali B. Faik Üstün 
bu paranın bu yıl mutlaka sarfe-

dilerek Karataş yolunun iyi bir 

surette tamir edilece~ini bildirdi . 

Ve Meclis müttefikan Vilayet 
makamının bu kararını tasvib etti. 

Ruznamede bulunan diger mad-

delerin müzakeresini de bitirerek 
hugün saat üçte toplanmak üzere 
celseye nihayet verildi. 

Umumi Meclis bugün son top
lantısını yapacak ve Daimi Encü
men azalarını da seçtikten sonra 
bu seneki içtimalarına son vere
cektir . 

ANTAKYA BElEOİYE REİSİNE 
ADEMİ lif AYE KAR ARI -
Belediye reiai istifa etti 

Antakya : 'l.7 (Türksözü mu
habirinden) - Belediye Meclisi, 
geçenlerde toplanarak Belediye 
reisi hakkında ittifakla ademi ki
faye kararı vermiş ve bu karar 
Yeldi ete bildirilmişti .. 

Haber aldı ~ ıma göre Bele
diye reisi Sadık Müftü bu vaziyet 
üzerine istifasını Dahiliye Vekale
tine göndermiş ve Dahiliye Veka
l~tince istitasının kabul edildiği, 

kendisine bildirilmiştir. 

Sürek avı 
Adana Alıcılık ve Avcılık 

Gençlik ihtisas kulüllii tarafından 
büyük bir sürek avı tertib edilmiş
tir. Pazar günü yapılacak olan bu 
sürek avı hava müsait olduğu tak
dirde Sarıçam mevkiinde, yağışlı 

geçerse Şevketiye ve Çinkoludam 
civarında olacaktır. 

A\cılarımız iki grup halindf', 
birinci grup Cumartesi günü saat 
15 de, ikinci grup Pazar günü sa
at 16,30 da kulüb binası önünden 
hareket c deceklerdir. 

Her iki grup geceleyin köylü 
avcılarla istişareden sonra av par
tisinin yeri' istikameti tayin edile 
cek ve avcılar vaziyete göre sü
rekçi ve önekçi olmak üz.ere iki 
kısmR bölünecektir. 

Yakaranan hırsızlar 

Mustafa oğlu Necib Cellad 
isminde biri ~astafa oğlu Al~ Ça
kır 'ın cebinden 37 buçuk lirasını 

çalarken yakalanmıştır. Suçlu ad 
liyeye verilmiştir. ' 

• 
1 Muslu oğlu Hasan Gemici'er 

isminde biri Abturrahman olğu 

Fuad Durukan'ın araba hayvanla 
rının koşum kayışlarından üç par
çasını çaldığından yakalanmıştır. 

"BiR HAKEM .KURSU 
A ÇILIYOR 

Şehrimizde bir futbol hakem 
kursu açılacağını ve bu husu~ta 

hazırlıklara başlandığını okuyucu
larımıza bi ldirmiştik. 

Edindiğimiz malumata göre 
kurs için birçok müracaatlar vaki 
olmuş ve martın ilk h·aftası içinde 
tedrisata başlanmağa karar veril · 
miştir, 

Fekede domularl• yapllan 
mücadele 

Feke kazasında son bir hafta 
içinde yapılan mücadelede 31 do
muz öldürüldüğü öğrenilmiştir. 

Bazı arazide de fare görülmüş, 

itlafı için harekete geçilmiştir. 

Çocuklarımızı nasıl büyüte/mi? 

Bilgi ile bakım, çocuğuna sıh
hatini teminle beraber bakım zah
metini de yarıya indirir . Çocu
ğunuzun kaç aylık olduğunu ve 
6 kuruşluk posta pulu ile adresi
nizi bize bildiriniz . Size ( Bakım 
Öğüt ) lerimizclen gönderelim . 
Çocuk Esirgeme Kurumu G . mt·r
kezi- ANKARA 

bir tesir icra edemediği gibi, mü
teşekkil unsurlarda topluluk haya 
tına, tekamüle matuf bir değişik 

lik telkin edememiştir. Kannca 
yuvalarının, arı kovanlarının, bu 
günde, binlerce yıl evvelkilerinin 
ayni olarak göründü~ünü , bu saha
da tetkikler yapmıf olan ilim a
damları bize bildiriyorlar. cemi
yetin büsbütün başka bir mahiyet 
gösterdiği, dünkü cemiyetin bu 
günkünün ayni olmmaasını vakıası 

DUYDUKLARIMIZ 

ile sabit oluyor. 

H 
ayvan topluluklarını bir tarafa 
bırakarak kendine mahsus kai

deleri içinde, münhasıran cemiye
ti ele alalım. insanlar neden do
layı münzevi yaşayamıyorlar da 
mutlaka cemiye\ halinde yaşamak 

Lale soğanlariyle beslenen Hollanda inekleri 
Hollanda, tereyağ'ı ve peyniri bol olan bir 

memlekettir. Hollandada inek fazladır. Fakat bun
ları beslemek için lazım gelen maddeleı hariçten 
getirtilir. Şimdi Hollanda abloka altında bulundu
ğ-undan inekleı ine · hariçten yiyecek getirtemiyor. 
Bu sebeple inekler aç kalmak tehlikesine maruz 
bulunuyorlar.· 

inekleri açlı . tan kurtarmak için bir çare bulun
muştur: Bunlara çiçek soğanları yediriyor ... ! Hollan
da lale memleketidir. Her tarafında lale tarlaları 

vardır. Bu sebeple lale soğanı boldur. Şimdi inek
lere yedirilen bu soğanlardır. 

Lale soğanları inekleri ancak bir müddet bes
liyebilecektir. Diğer taraftan lale sotanı yiyen inek
lerin sütleri soğan kokacaktır. Bir zamanlar Hollan -
da ineklerinin sütleri çok güzel kokardı. Şimdi so
ğan kokan sütler ve bunlardan yapılan tereyağları 

hoşa gitmemektedir. Diğer taraftan ineklerden bir 
kısmının soğanı hazmedemiyerek hastalandıkları 
bildiriliyor. 

Yüzme havuzu i 
' "' ·------------ -

KOORDiNASYON HEYETi HAVUZA SARFEDILE 
OLAN PARA iÇiN MÜSAADE VERDi 

·-üRôiMci HEM$iRE .. f 
KURSU A~IUYOR * 

Mllll M üdafaa Yeki t 
letlnln 30690 sayıh e- i 
mlrterlne göre seferde $ 
hasta ve yarallların llml 
bir fekllde muayene ve 
tedavllerl için 9634 sa
yıh M. M. mUkelleflyetl 
kanununun 2 ncl madde
si mucibince "Yardımcı 
Hemflre,. olarak lstlh- , 
dam edllecek Bayanları-
mız için fehrlmlzde t 
Martta UçUncU,. Yardım-

' cı Hemflre" kursu açıla * 
• caktır. Kurs askeri has- •ı 

tahane dahlllnde açlla-
caktır. Kursa lftlrlk e
decek Bayanlarımızm I · 
slmlerl TUmene blldlrll- •ı 
mektedlr. 

Evvelkl iki kursta ol 
dulu gibi bu UçUncU 
kursta da bayanlarımı- ı 
zın bUyUk bir allka glls
tereceklerl fUpheslzdlr. 

·-----------·· 
CEYHAN MEKTUBU 

KÖY OKUllARINA KERESTE 
TEMİNİ İÇİN ÇlllŞMAllR 

Ceyhan: 27 (Türksözü muhabi
rinden) - Bölge köylerirıde inşa 

olunan mektepler için gereken 
kerestenin Osmaniye ormanların

dan temin ve tedariki hususunda 
kaymakamımızın riyasetinde köy 
muhtarlanndan müteşekkil komis
yonun derhal faaliyete geçtiğini 

ve miktarı katı kerestelerin, istenen 
mahalle irsalini taahhüt eden müte
ahhide bu işin ihale olunduğunu 

evvelce yazmıştım. 
Aldığım malumata nazaran, 

salı günü ilk parti oldrak Ccyha
na bir vagonda 28 metre mikabı 
kereste getirilmiştir. Baden:ıa, her 
gün bir vagon krrestenin getirile
rek, kısmen Veysiye ve kısmen de 
Ceyhanda depo edilecektir. Bila
hare bu keresteler, köylerdeki 
mektep inşaatlarında kullanılmak 

üzere mektep yapılan köylere 
sevk olunacaktır. 

Ancak, inşaat için miktarı ka
fi çivi bulunmadıtından şikayet 

edilmektedir. Bunun da cılakadar

larca bir an evvel temin edilece 
ğini ummaktayı z. 

Etitmen kursuna hazırlık 

Gene öğrendiQ-ime nazaran, 
bu yıl Haruniyc-Düziçi Enstitü 
sünde kurs görmek üzere sırf 
Kırmıt nahiyesi mıntakasından 8 
talebe alınacaktır. Bu talebelt>r ö
nümüzdeki nisan iptidasında Ha
runiye-Düziçi enstitüsünde tedri 
sata başlıyacaklardır. 

Kursu müteakip eğitmen çı 
kan bu talebeler, kendi köylerine 
avdetle faaliyete geçeceklerinden 
bu haber bilhassa köy çocukları 
üzerinde iyi bir intiba bırakmış-

tır. 

Diğer taraftan gerek kasaba· 
da yeni yaptırılan iki mektep 
bahçelerine ve gerek köy mek
teplerinde 15CO den fazla fidan 
dikilmiştir. 

Bu fidanların ekserisi Adana 
Ziraat Mektebinden alakadarlarca 
temin olunmuştur. - M. Selçuk 

Al TIN f İYATI 
İstanbul: 27 (Tü'rksözü muha

birinden) - Altın fiyatlarında dün 
hiç bir değişıklik olmamıştır. Dün 
de bir altın fiyatı 23 lira 60 ku
ruıtu. 

Yüzme Havuzuna su v 
ni Adana Hohtif şirketinill 
ne alclığ'ını ve bu iş için 
reken 750 liraııın harca 
Koordinasyon hey'etinin 
desinin istendiğini yazm 
rendiğimize göre Koord' 
hey'etinden bu husustaki 
belediyeye bildirilmiş ve 
lara başlanmıştır. Kısa bir 
da havuza su verilebilec 
edilmektedir. 

ACIKll BiR Ol 
Gazetemiz tertip kısJJll 

daşlarından Bay Fahri 
annesi Bayan Makbule Tu 
tutulduğu hastalıktan ku 
yarak hayata gözlerini 
tur. Bayan Makbulenin 
mesldc arkadaşlarımız. ve 
dostları tarafından kaldın 

Ölüye Tanrıdan rahrnel 
arkad~şımızın ailesine haf 
diliyerek acılarinı paylaşırıı· 

B. S! lôhattin Ço 
ve B. Tevlilı Tar 
Kıymetli meb'uslarımııd 

Selahattin Çam (Seyhan) 
Tevfik Tannan (Seyhan) d 
ros ekspresiyle AnlcaradaJJ 
mize gelmişler ve matba 
yaret etmişlerdir. Meb'us 
hoş geldiniz deriz. 

Bayan Afet diki' 
ıehrimize geldi 

Birkaç gündenberi Hata)' 
lunan Türk Tarih Kurumu 
reisi profesör Bayan Afet 
fakatindeki talebe grupu 
ya , Süveydiye ve lsk 
daki tetkiklerini ikmal ed 
şehrimize gelmiştir . Prof 
fet talebeleriyle dün şeb 
müzeyi, tarihi ve görüllll 
yan eserleri ge: m\.ıler ve 
gitmişlerdir. Oradan Me 
çerek akşama yine şehrilll 
neceklerdir. Buradan da 
hareket edeceklerdir. 

Kıymetli misafirlerirniıl 
geldin deriz. 

Halkevimi 
UMUMi MECLiS AZ 

RiNA ÇAY z/y A 
Dün saat onyedi 

Halkevimiı tarafından urnu 
lis az.alarma Halkevi sal 
bir çay verilmiştir. Çay 
B. Faik Üstün, Parti Müfe 
B. Hasan Menemenciotlll 
mebusu B. Turhan Cemal 
Belediye reisi B. Kasım EJI 
kara siyasal bilgiler okU 
f esörlerinden Etem Men 
oğlu da hazır bulunmuşla 

Parti Reisimiz B. Rifat 
söz alarak, umumi mecl' 
bin liralık bir yardım Y 
suretile Halk Partisi ve 1-1 
karşı gösterdiği kadirşinas! 
ranla anmış ve meclis a 
teşekkür etmiştir. 

Bir muhtekir 
tutuldu 

Bakkal Kadir oğlu 

Sever, 50 gram kahveyi ı' 
şa satmak suretiyle ihtikAr 
tı şikiyet edildiğinden h 
tahkikata başlanmıştır. 

Af RIKADA YENi 1 
ZAfERlERI 

(Birinci sayfadan art 
düşman askeri her an geliP 
olmakıadır. Bu tayyareci 
dirdikine göre, rical et 
lan düşman askerleri beY 
rak sallayarak teslim oldl 
diklerini anlatmışlardır. P~ 
miktarda harp malzemesi 
mittir. 



(Bıı 1111.1 sn.) f.ıc!aıı a lan} 
e rc lc riıı ıııüş~crd.: llll ıı raalll ri 
kadar eden me eleler üzerinde 
cağı tarı.ında yapılan bey aııat 
Zİ)aretin uyandırdığı umumi 
kayı tatmin edecek mahiyette 
ildir. Se.>ahat hakkında elde 

ilen malumatın sarih olmama
a rağmen bu :;eyahatin hadi
crin seyri üzerinde büyük bir 
iri olacağı tahmin edilmekte-

Londra : 27 ( A. A. ) - Bal
larda ve Trablusta bariz. bir 
il Almağa başladığı bir sırada 
iliz ricalinin Ankarada Türk 
let adamlarile yaptığı görüş· 

leri gaz.eteler, İngiltere ile 
nfaatleriııiıı fena bir sürpri1.le 
ıılaşmak istemediklerini göstt'· 

mühim bir teşebbüs olarak 
kici edi ı iyor. 

Ankara 27 (a. a ) - Şeh l r iz· 
bJlunmakta ulan Büyük Sritan 
Hariciye Nazırı ıle G• nel Kur· 
Ba~kanı şerefine bugün Baş· 

·1ımiz tarafı ne a ı Ankara Palas· 
bir öğle ziyafet -verilmiştir. 

Ank&r.t : 27 (a. a) - Reisi 
hur ismet lrıönü bugün Çan-
adaki köşklerinde lngiliz Hari 
Nazırı ile Geıı • 1 Kurmay Baş

ını kabul buyurmuşlardır. iki 
devam eden bu mülakatta 

'ciye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
lngıltercnin Ankara Büyük el· 
de hazır bulunmuştur. 

HAlK i~iH AYAKKABI 
( Birinci sayfadan artan ) 

·1ecektir . Bundan sonra komis
nümuneleri muvafık gördü

ü takdirde bu tiplere maktu 
t koyacaktır. ( Halk ayakkabı
namı altında satılacak bu a
abıların her yerde fiyatı bir 
ktır. Böylelikle, halkın al
ası ihtimalinin önüne geçi
i kuvvetle ümit edilmekte-

r. 
unlann haricir.de ayrıca, bir 

üks ayakkabı çeşitleri olacak
Bunlar,,. kom is) onun evvelce 
l etliği meşrü kar nisbetleri 
·nden satılucab.tır. Hazıı lana
halk ayakkabısı nümunelcri 
nda erkek, icadın ve çocuk 
kabıları bulunacaktır. Çocuk 
kabıları için üç, kadın ve 
k ayakkabılan için ise <lör
tip nümune haz.ırlanacaktır. 
iğer taraftan gıda maddcle
fiyat kontrolüne bütün mem
e p~k yakında başlanacak-

HRİMIZDE İPLİK TEVZİ 
BORUSU KURULDU 
Birinci sayfadan artan 
tir. Ôğrendiğimiz.e göre Mer

e Tarsusta da birer büro vü
getirilmiş ve Adana ile iı ti
sis edimiştir. Bu sayede gerek 
a gerek Mersin mıntalcalarının 
ihtiyaçları normal olarak ön-
iş olacaktır. 
dana İplik Tevzi Bürosu Ma
Bez ve iplik Fabrikası cla
edir. Muvaffakiyetler diler, 

kamil Karamil'e hoş geldin 

ORSA 
- Hububat 

KiLO FIATI 
En aı 
K. S. 

51,00 

--En çok 
K. S 

51,00 

--·ı----

61,00 

Arnavutluktaki 
dünkü faaliyet 

lta lyan Usle r l çok 
•lddetle bombalandı 

Atina : 27 (a. a ) - Yuna 
nistan.Jaki lngiliz hava kuvvetleri 
tebliği : Havanın fena plm;ısına 

ve dü_şmanın şiddetli ateşine rağ

men lngİIİ7. bombardıman tayya· 
releri yanlarında savaş tayyareleri 
de olduğu halde Tepedelen -
Litsura yolu üzerinde düş nanın 
askl"ri binalarını, Motörlü nakliye 
kollarını ve asker tecemmülerini 
şiddt'tle bomba1amıştır. 

ZAYİ TERHiS VESİKASI 
Van Piyada Jandarma ala

yından almış olduğum terhis 

vesikamı zayi ettim. Yenisini a-

lacağımdan eskisinin hükmü , 

olmadığını ilan ederim. 

Osmaniyenin Culhalı kö

yünden 321 D. lu Ab

dullah oğlu Mehmet 

Tufan 12745 

ZAYİ VESİKA 
Maı aş ikinci piyade alayından 

almı~ olduğum terhis ve sik \ mı za
yi ettim, yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü olmadığıııı ilan ede· 
rim. 

Osmaniyenin Çona köyün· 
den 320 D. lu Ômer oğlu 
Mehmet Elbir. 12746 

Türksözü gazetesi müdürlü· 
ğüne 

............. 
Moskovadaki /ngiliz elçi•i 

l atanbula hareket etti 

Londra : 27 ( a. a. ) - Mos
kovadaki lngili7. büyük elçU 
Krips tayyare ile lstaııbula ha
reket etmiştir. 

Büyük ı:-lçiniıı yarın ( bugün ) 
An~araya muvasalatı muhtemel
dir . 

••••••••••••• 
KİRAUK (V 

Ocak mahallesinde 3 odalı 
, havadar bir ev kiralıktır. isti

yenlerin Defterdarlık tahsilat 

şefi Bay Muhittine müracaat-
ları. 1-3 

ZAYİ VfSİKA 
ls1ahiye 41 inci dak alayından 

almış olduğum terhis ve ikamı 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinitı hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Osmaniyenin Culhalı köyün
den 320 D. lu Hasan oğlu 
Ahmet Kıllı ı 2747 

ilan 
SUlH HUKUK MAHK[MESİ I 

SATI~ MEMURlU~UNDAN: 
Adananın Hı• maın Kurbu ma· 

hallesinden Zeki usla kansı Emi
ne ve müştereklerine ait muşaen 

mutasarrıf oldukları tapunun Tem
muz/931 tarih ve 57 N. da kayıt
lı garben tariki am şimalen tariki 
am cenuben tariki Has şarkan be
kir iken clyevm sahibi senet Şamo 
oğlu Yusuf ile çevrili be.şyüı lira 
muhammen bedelli haman kurbu 
mahallesinde kain hanenin şuyuu· 
nun izalesi suretiyle ve açık arttır: 
ma ile belediye meıad salonunda 
21 - 3 - 94 ı tarihine ınusadif 
Cuma günü saat 9 da başlayarak 
1 '2 de kati ihalesi icra kılınacaktır. 
Birinci arttırmada muhammen de
ğerinin yüzde yetmiş beşini dol
durmadığı takdirde on gün müd 
detle temdid edilerek 2 -4 - 941 
tarihine müsadif Çarşa'Tlba gürıü 
saat 9 da başlayarak 12 de kati 
ihalesi yine m zkür salonda icra 
edileceğinden talip 151anların yüz
de yedi buçuk pey akça.,iyle bir
likte mezkür günde hazır bulun 
malan ve daha fazla izahat almak 
isteyenlerin sulh mahkemesi salış 
memurluğuna muracaat etmeleri 
il!n olunur. 12751 

-I LAN 

BElEOİY( 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 artırma suretiyle şartnamesine göre icara verilecektir; 

2 - İhaleleri 11 - 3 · 941 Salı günü saat 15 te Beledi

ye binasında belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını 
r ,,- yatırmak ve şarto-.melerini g örmek üzere Belediye -muhasebe 

Eski arap haıfleriyle yazılı . . . 
bulunan "Hasan Hü•nü,, adlı müh- kalemıne ve ıhale fÜ n Ü yatırmış oldukları temınat ma~buzları 
rümle yeni harflerle yanlı "Hasan ve ehliyet vesikalariyle birlikte Be lediye encümenine müraca· 
lnnep" itnıamı bir kaç gün evvel atları ilan olunur. 
kaybetmiş bulunuyorum. Bu mü· 
hürlerimle ne eski ve nede yeni 
resmi veya g"yıi resmi senede 
müstenid olarak hiç bir ferde bor
cum bulunmadığından ilerido bu 
mühürlerle yapılmış bir sened ve 

Muvakkat 

teminat 

L ira K. 
Cinsi Mevkii Kira bedeli 

Lira K. 

evrak ile aleyhime müracaat olu- iki mevsim için 255 
nursa iş bu mühürlerin hükmü ol-

Gazino ve 

lokanta 

Yazlık bar 

S eyhan 

kenarında 
3400 

madığı ilan edc::rim. 

Adananın Mestan:ıade ma 
hallesinde ili No. lu evbe 
oturan 1 lasan oğlu Hasan 
lnnep 12750 

28.2.1941 CUMA 

8.00 Program, saat ayarı 
8.03 Ajans 
8. 18 Mü1.ik : Hafif parçalar 
8.45/ 
9.00 Ev kadını - Yemek liste. 

1 ~.30 Program, saat ayarı 
12.33 Müzık : Karışık şarkı ve 

türküler 
12.50 Ajans 
13.05 Müzik : Karışık programın 

devamı 

13.20/ 
14.00 Müzik : Muhtelif parçalar 

ı~.00 Program, saat ayan 
lR.03 Müzik : Radyo Swinır Ku

arteti 
18.30 Müzik : Meydan sazı ve 

faslı 

19.30 Saat ayarı, ajans 
19.45 Müzik : Solo şarkılar 
20.15 Radyo Gazetesi 
30.45 Teınsil 
2 t.30 Konuşma (iktisat saati) 
21.45 Müzik : Radyo Salon Or-

kestrası 

22 30 Saat ayan, ajans, borsa 
22.45 Müzik : Radyo Salon Or

kestrası programının de 
va mı 

23.00 Müzik : Dans 
23.25/ 
23.30 Yarınki program ve kapa-

nış 

iki mevsim için 75 
iki mevsim için 9 60 ,, s inema 

12729 

,. 1000 
" 128 

23- 28-5-10 , ________________________ , 
Saatçı Vehbi Çömelek 1 

Saat Kulesi Karşısında 

ZENİT, ARlON, HEKER, MACAR, HİSlON IAOIN 
VE ERKEK SOM MOOEl SAATlERİMİZ YEDEKlERİYlE 
BERABER GELMİŞTİR. HER TÜRlO TAMİRAT KABUl 

EDİLİR.. . 12749 1-15 
~ ....................... _______ , 

ilan 
S(YHAH HUSUSi MUHASEBE MOOORlOGONOEH: 
1 - Aşağıda evsafı yazılı gryr i tnenkul açık artırma ile 

satışa çıkarılmıştır. 

2 - Artırma 941 Nartının ( 13 ) üncü perşembe günü sa
at onda yapılacaktar. 

3 - Şartnameyi Hususi Muhasebe kaleminde görebile

cek isteklilerin ihale saatinde vilayet daimi encümeninde bulun

maları ilan olunur. 

Mahalle ve mevkii Cinsı No. 

Tepebağ·Kayalıbağ Medrese 160 

28 4-8- 12 

Muhammen 8. Pey P. 
Lira 

700 

Lira 

53 

12748 
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ASRi SiNEMA 

1 SUVARE BU AK.ŞA M SUVARE 

8.45 8.45 

Şaheserler serisinden bir İnci daha sunar 

DON 

AMECHE 
LORETTE HENRY 

· YOUNG f.ONOA 

Gibi 3 Büyük Yıldır Tarafından Nefis Bir 

Surette ibda Edilen 

lşEREF YOLU 

1 
Seven bir erkeğin yükselişi ... 

Sevilen kadının fedakarlığı 
Fransızca sözlü aşk ve vazife hislerini 

mükemmel bir şekilde gösteren şaheser 

I DİKKAT : Bu filmde (loretta Young) un üç 
kızkarde,i de rol almıflır. 

• 

1 • • 

1 
1 • • ı Pek vaııunda ı 

1 HATA 1 
1. •••••••••••••••••••••• ..1 

1 LAN 
AMASYA iCRA MEMURlUGUNOAN : 

Dairemizin 941-42 numaralı dosyasında Samsun tüccarla

rından Süleyman Balkana masrafsız üç bin yetmiş beş lira se

kiz kuruşa borçlu Amasyada Servahit oğlu mütevaffa Kadir 

Şimşek evladı Nihat ve Medihanın sözü geçen borçlulardan 

babalarından kendilerine irsen intikal eden Salucu köyünde 

mahfuz altı bin dörtyüz lira muhammen kıymetli bir adet biçer 

döğer makine ile bir adet ve iki yüz lira kıymetli mibzer ek

me makinesi ve bir adet bin altı yüz lira kıymetli traktörden 

biçer döğer makinesinin nısfmın on altıda Nihat ve Medihanın 
üçerden altı ve mibzer makinesi ile traktörün temamının onal

tıda keza üçerden altı hissesi satılığa çıkarılmıştır. işbu malların 
taksim edilmemiş bir miras olması hasabile satışın ne suretle 

yapılacağı hakkında vuku bulan istilama varid olan cevapta 

mezkur üç makinenin temamının satılmasına ve satış bedelinden. 
Nihat ve Mediha hısselerinin borç için mevkuf tutulmasına Sam· 

sun icra tetkik merciince karar verilmiş olmasından naşi her üç 

makinenin temamı resmi gazete ve Adanada miinteşir Türksöıü 
ve Samsunda münteşir resmi gazetelerden birisile neşri tarihin

den itibaren 2814 No. lu kanuna tevfikan otuz gün müddetle 

açık artırmaya konmuştur. Hitamı olan 27 Mart 941 perşembe 
günü saat onbeşte kat'i ihalesi Amasya icra dairesinde yapıla
caktır. Bu makinelere konulacak pey muhammen kıymetin yüzde 

yetmiş beşini doldurmadığı taktirde satıs onbeş gün uzatılarak 
hitamı olan 11 Nisan 941 cuma günü ayni saatte ihalesi yapıla· 
caktır, Satış peşin ve bilumum masraf müşteriye aittir. Makine 

sağlam biçer döğer on numaralı Macar markadır. Bu makineler 

mahallinde olduğu gibi satılacak ve mahallinde teslim edilecektir. 

Nakliye ve sair masrafların temamen müşteriye aittir. izahat al

mak ve görmek istiyenler dairemize müracaat ettikleri taktirde 

mahallinde gösterilecektir. Talip olanların muhammen kıymetin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçası veya milli bir banka

nın teminat mektubunu hamilen icra dairesine müracaatları lüzu-

mu ilan olunur. 12743 i cra Memuru 

Yurddaş !.. 
Kızıaya üye ol 

Yeni cami 1 yamnda 

N6betçi Eczahane 

Ali NASİBi ECZANESİ 
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Sayfa 4 TORKSOZO 

Y 1 L D J Z Möble Evi ve 
ıı 

Atelyesi ı Uzun Zamandan beri 
ABİDİNPASA CADDESİNDE 

YAKlflAR APARTIMAHI 

AlTIHDA 

• 
YILDIZ'I 

ZİYARET EDİNİZ 

ı ı ·Z A R 1 F E V E Ş Y A S 1 1 1 --
MUTEDİL fiYATlAR 

Salon Takımları , gar Jroplar, yatak ta~ımLuı , Sala manjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro takımları , maruken takımlar 

ZEVKİNİZE UYGUN HER T0Rl0 MOO[l 

~ tr 

YILDIZ Atelyesinde 

~ 

beklenen-yeni radyo 
\ 

larımız gelmiştir 

Radyo meşherimizi 
mutlaka görünüz · 

En iyi radyo ile en iyi servisi beraber 

bulacağınız müessese şudur 
. 

MUHARREM HiLMİ -REMO 

ABiDjNPASA CADDESİ NO : 112 TElGRAf : REMO - ADANA - TEl[fON : 1 
,/ 

soo+ooo•• •••+wwooo;+o oo oo+wvu+swwwowvowww• 

Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapı lır D. Muzaffer lokman ~OCUK iNSANlARIN 

GiOiR SEVİNİZ OKI 
f AKAT OPMEYI 

TAŞRADAN SİPARİŞ KABUl EDiliR Dahiliye Mütehaaaı•ı 

HASTAlARINI HER GON MAYENEHANESİNDE 
KABUl EDER 

ADRES : Adana Abidinpaşa Caddec;i Vakıflar Apartmanı Altında "YILDlZ,, Mobie Evi 

Sahibi: Kadri • Talip 
12546 
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TORKİY( CUMHURİY(Tİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans arlecli : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muıımcle le r. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekil • Ct'k kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 1000 Lir:ı 

4 " 
500 2000 " 

.ı 
" 

250 
" 

1000 
" 

40 " 100 " 
4000 " 

100 •• 50 
" 

5000 .. 
120 " 40 

" 
4800 

" 
160 

" 
20 

" 
3200 " 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

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

~DOKTOR ~~·~~~ 

Mazhar Cemil Esen 
. SİNİR . HASTAUKlARI M0T[HASSISI · 
Re, adl>ey mahalleai Savatlı Bay Halil evi 

12678 30- 19 

1 
1 

l 
!\ 

2 
4 
8 

H!l 
80 

aoo 

iŞ BANKASI 
KO~OK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
i kramiye Planı 

KE~IOELEI-<: 

tarihlerinde _vopı lır . 

i941 i KRAMi Y ELER i 
A.lı·t 2000 Lirıılek - 2 000 Lira 

ıooo - 3.000 ,. 
750 .. - l.500 

" .. 
500 .. - 2.000 

" .. 
250 .. - 2.000 .. 
100 , . - 3.500 .. . , 
!lO .. - 4.000 .. " 

" 20 .. - 6.000 .. 
Türkiye iş Bankasına par.ı yatırmakla yallnız para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

-~-~·-·zı~~-·nıı ::1~~~~ö~;;: _______ ı 
BİRİNCİ SINlf RöNTGEN YE ElEKTRİK 

l[OAVİSİ MOT~HASSISI ! Her gün hastalarını A bidinpafÔ caddeai 125 . 

! 
numaralı muayenehane•inde kabul ile 

30- 18 te,his ve tedavi eder. 12681 
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MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Balt 
HASTAlARINI HER GON MUSTAf A 
ECZAHAHESİ OSTOHOEKİ MUAYENEHANES 

KABUl EDER . 

DERHAL l<ESE~ · 

HER ECZAHANEDE BUlUNUR 

A b on e ve ll an 
Ş art ları 

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

Aylık ta abone edilir. 

lllnler için idareye 
et etmelldlr· 

TiİR.K.8 
"' CjC>ql 8'_ GlıaTI~ 

Sahip ve Başmuh 
FERiD CELAL G 

t 

• Umumi Neşriyat "4 
MACiD oOÇ 

Basıldıtı yer : TORKSÔ 


