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TÜRKSOZO 

Cenubi Amerikada harp dolayısile 
~~ .. ---~ .. 

PERU VE 
EKVATOR 

KA~ALARA nusıf'"·T"" - Y arı"ı kafalı bir 
EDiLEN KAHVELER "' 

Gelen tf:lgraflar Cenubi Ame· 
rikada Peru ve Ekvator hüku
metleri arasında harp hali mev
cut olduğunu bildirmektedir. 

H nbin genişlemesine mani ol· 
mak ve bir anlaşma temin etmek 
için diğer Cenubi Amerika dev. 
letleri tavassutta bulunmuşlar
dir. Fakat bu tavaıısut şimdiye 

kadar netice vermemiştir . 
Peru ve E~ vator hükumetleri 

arasında eski bir hudut ihtilafı 
vardır . Bu yüzden vakit vakit 
çarpt§malar olmaktadır . 1938 de 
gene böyle çarpışmalar olmuş , 
neticede Amerika devletlerinin 
tavassutu üzerine iki hükumet 
askerlerini çekmek , esirleri ser
best bırakmak hususunda muta
bık kalmışlardı. Şimdi bu ihtilaf 
yeniden alevlenmiştir . 

Peru, Cenubi Amerikada , Pa
sifik Okyanusu sahillerinde , kü
çük bir Cümhuriyettir . Komşu
ları Ekvator, Colombia, Brezilya, 
Bolivya ve Şili Cümhuriyetleridir. 
Mesahai sathiyesi 1,'t49,049 kilo· 
metre murabbaı ve nüfusu da 
6,147,000 kişidir. 

Peronun en yüksek dağı, 6721 
metre yüksekliğinde Huascan O· 

lup bu, Andes dağlarının belli
bıışlı üç silsilesinden biridir . 

Bu memleketin iklimi yer yer 
muhtelıftir. Kış mevsimi sisli ge
çer. Hararet sıfır dereceye iner . 
Ya~murlar nadirdir. Fakat karlar 
eriyince daklardan akan çağlıyan· 
lıır, memleketi sulama ihtiyaçla· 
rına kafi gelir. Yaı. mevsimi ya. 
k1cıdır . 

Pc:ruda kilometre bıııına beş 
nüfus isabet eder. Nüfusu azdır . 
Fakat harpten evvel muhtelif 
memleketlerden bu tarafa vuku 
bulan muhaceret akını yüzünden 
nüfusu süratle artıyordu . Peruda 
beyaz. insanlar azdır . Beyazların 
adedi yüzde on iki nisbetind~dir. 
lspanyollaşmış Hindliler umum[ 
nüfusun yüıde altmııım , melez
ler yüzde yirmi ikisini, eski zenci 
esirlerin ahfadı olan koyu esmer· 
ler yüzde ikisini teşldl ederler . 
Nüfusu ıırasında az miktar da da 
Çinli vardır . Katoliklik Perunun 
resmi dinidir. Halkın yüzde 89 u 
Katoliktir. 

Şehirler pek azdır. Büyük Ok
yanusa pek yakın ve hükumet 
merkezi olan Lima ıehri 316,000 
nüfuslu olup, 77 ,000 nüfuılu Cal· 
lano şehri payıtahtın limanını tef· 
kil eder. 

Memleket 23 vilayete ayrılmak
tadır. Rejimi Cümhuriyettir . Bir 
Perulu reisicümhur olabilmek için 
en az 35 yaşında bulunmak , ıa. 

akal 10 yıl vatandaflık hakkını 

kazanmış olmak lazımdır . Riya
ıeticümhur müddeti dört senelik
tir . Reiııicümhurun iki muavini 
vardır. Ve bunlar da reisicümhur 
ile beraber seçilirler. intihap, re· 
}İanı usuliyle yapılır. 

Peronun biri mebusan , di~eri 
ayaıı olmak üzere iki teırii mec
l.ıi vardır . Ayan azası olmak için 
35 ya4ında olmak , senede bin 
pezoluk bir geUri ve yahut pro
f eıör olmak icap eder . Mebus 
olmak için de 25 yaşından aşakı 
olmamak, senede 500 pezo geliri 
bulunmak ve yahut profesör ol
mak lazımdır . 

Müntehiplerin 21 yaşında evli , 
yahut mülk sahibi veya patron 
olmaları ve yahut hükumete kafi 
derecede bir verıi ödemeleri , 
okuma yazma bilmeleri şarttır. 

Peruda yollar bol d~ildir • 
Memleketin 4,522 kilometre uzun . 
luğunda bir kaç şimendifer hattı 
vardır. Fakat memleketin geniş 
liği nazarı itibara alınırsa bu şi
mendiferler ihtiyaca yetme:ı. Mem 
leket baflıca teker, pamuk , pet-

Şehrimize tahsis edilen kah- çocuk do g d u 
velerin a-eldiğini ve ierek halka, 
gerek kahvehanelere dağıtıldığım rol, bakır, Vanadium ve bir mik

tar iÜmüş ihraç eder • 

Ordu seferde, 20 piyade, 5 
topçu alayile 5 istihkam tctburu 
5 bindirilmiı piyade bölüğü, 5 
sıhhiye bölüğü, 2 kara tayyare 
filotillası ve 5 deniz veya dağ 
tayyare filotillasından mürekkep
tir. 

Miliı teşkilatına ise 25 yaşın· 
dan elli yaşına kadar olan efrad 
dahil olup bunlar ancak kendi 
mıntakaları dahilinde hizmete ça
ğırıhrlar. 

Bütçede ordu kadrosu, 17 si 
general olmak üıere 1,118 zabit 
ve 7,253 erden ibarettir. 

Peru cumhuriyeti, vaktiyle Ce· 
nubi Amerika cumhuriyetleri ara. 
sında en kuvvetli donanmaya ma
likti. Şili ile harbe girdiQ'i .ıaman 
Peru filosu ıanlı, fak at akim bir 
rol oynamııtı. Hali hazırda Peru 
donanm11sı, birkaç kruvazör, tor
pido ve tahtelbahirden mürek
keptir. 

Ekvator, Cenubi Amerikada 
Büyük Okyanus sahillerinde kain 
küçük bir cumhuriyettir. Mesahası 
451,180 kilometre murabbaı, nü· 
fusu da 2,5 milyondur. 

Bu cumhuriyet, adını, toprak· 
!arı üzerinden geçen Hattıüstüva 
( Ekvator ) dan alıyor. Merkezi 
Quito şehridir. 

Memleket üç lıı.ısma ayrılır: 1-
Sıcak mıntakalar. Buralarda sıcak 
yakıcıdır. 2- Mutedil mıntakalar 

' Bu yerler Cordelliero deı Andes 
dağlan civarında kain olup 2,500 
metre yükseklikte bir takım yay· 
lalar teşkil eder. Buralarda ik lim 
mutedildir. 3- Sojuk mıntak.alar. 

Bu yerler, dağlık havali olan mu
azzam bir volkanlar ıinciri teşkil 
ederltr. 

Ek.vator'un rejimi cumhuriyet
tir. Devletin başında dört sene 
uıüddetle bir cumhur reisi bulunur. 
Ayan ve mebusandan mürekkep 
iki teırit meclisi vardır. 

Umumi nüfusun en büyük kıs 
mını evveli yerli Hindliler, sani· 
yen meleder, zenciler teşkil eder· 
!er. Beyaıların nisbeti yüzde se· 
kiıdir. Quito, memleketin hüku· 
met merket merkeıi ise de en 
bellibaşlı şehri 120,000 nüfuslu 
Guayaquil limanıdır. Bütün halk 
katoliktir. Milli lisan İspanyolca
dır. Ekvator 17 vilayet adalardan 
mürekkeptir. 

Memleket mahsulitına iClince 
sahilde kahve, kakao, yüksek 
yerlerde şeker kamışı, buQ'day ve 
mısır yetiştirilir. 

Memlekette mevcud birkaç 
petrol ve aıtm madeni işletilmek· 
tedir. Memleketin başlıca ihracat 
emtiası petrol, kakao, Hindistan· 
cevizi, Panama ıapkaları ve kah· 
vedir. Memleketin iktisadi teıki· 
Jitı mütekamil de~ildir. Memle
ketin ıimendifer hatları 1,130 ki
lometre uıunlu~undadır. 

Sulh zamanında Ekvator or-

evvelce yazmıştık. 
Haber aldığımıza göre, kaza· 

larımızın iki aylık sarfiyatına tah· 
sis edilen kahveler de getirilmeğe 
başlanmıştır. 

VOLEYBOL MAÇLARI 
Dün yapılması mukarrer olan 

voleybol maçları , bazı sebepler 
dolayısile önümüzdeki cumartesi 
ve pazar günlerine tehir edilmiş 
tir. 

Atıcıbk Karsa 
Geçen haftadanberi faaliyete 

ieçmiş bulunan Atıcılık Kursunda 
burün ikinci ders verilecektir. Ge
çen derse iştirak etmeyen Beden 
Terbiyesi mükelleflerine birer ilı 
tar ve gönderilerek bu hafta gel
meleri temin edilmiştir. 

BAYVANLABIN 
AŞlLANMASI 

Hayvanlara barbon aşısı yap
mak için Ağba mevkiinde bulu· 
nan Camuzlu, Kayışlı köylerine 
bir memur gönderilmiştir. 

Ceybaa Otelleri 

Ba~ıları lıirli birer 
famaıır bohçaıı halinde 

BUZ VE TOZ 
MESELESi 

Ceyhan: 12 (Türksözü Muha
birinden) - Ceyhanda mühim iş~ 
terden biri de otel meselesidir. 
Yoldan baktı~ınız :ıaman otel bi
naları birer apartmıından fark
sııdır. Fakat bazılarının içerisin
deki yatak, çarşaf ve karyola 
ların kirli bir çamaşır bohçasına 

benzer. Karyolalaruıa yattığınız 

ıaman mezardan farksızdır. Ve 
otellerin alt kısımları han olduğu 
için hayvanların gübre kokuların . 

dan yatmanıza imkan olmadığını 

ve hatta belediye bahçesinin ya
nındaki otelin 100 numarası daha 
bulunmadığını ve diğer otellerde 
100 numaralara suratlarımıza mas· 
ke takılmadan girilmesine imkAn 
olmadığını gözlerimizle görüyoruz. 
Diğer taraftan Ceyhanda hala buz 
buhranı ve caddelerin sulanma 
meseleleri haledilmemiş bulunu
yor, - M. G. 

dusunun kadrosu, 500 zabit ile 
4,000 erden ibarettir. Sefer za
manın ordu mevcudu 20,000 i 
bulur. Hazarda ukert kuvvet 
dörder bölüktü 10 piyade taburu, 
üçer bölük ü bir süvari alayı, dör
der bataryalı 3 topçu alayı, iki 
filotill!lık bir tayyare grupundan 
ve 273 tayfalı bir gambottan 
mürekkeptir. Ordunun silahları 

ise Mavzer sillihı ile Vikers Maxim 
ve eıki model Krupp toplarıdır. 

: ........................ : 
J \'arın Ak,am i 
ı ı

• 

Radyomuzda 

f Şu TlrklyO i 
ı oıreneceıız : 
ı /lıtiy~ilar silah silr:ih çalmış f 
ı (Ah) yolun üstüne, ı 
ı Nazlı ytirim geli-gelivermiş ı 
ı sol dizin üstüne, ı 
ı Gözüm yaşı durmaz akar ı 
ı gül yüzün üstüne, ı 

ı O da benim nazlı {da) ı i .lJarim ne oldu sana? ı 
ı Şimdensonra haram olsun f 
ı şu yerler bana. ı 

ı Çıkayım gideyim be kuzum ı 
ı b~u~~~a. ı 
ı Göst~reylm sana {da) be ı 
ı kuzum ayrılık nice, ı 
ı Kurbanlar keseyim be ku- ı 
ı zum gelditin gece. ı 
ı : .......................... 
Ceyban Kaymakamı 

Çabşıyor 
Ceyhan: 12 (Husuı.i) - Bir 

aydanberi kazamız kaymakamlı

ğına gelmiş olan Bay Sadi Çıda! 

geldiği günden beri kaza işleı ile 
son derece lc.öylü vatandaşların 

dertlerini yakından dinlemek için 
le.azaya bağlı olan nahiy eleri td· 
tiş dmt~tedir. Dün Kırmıt nahi
yesine kadar giderek köy lülc:ı le 
temas etmiş ve nahiyenin vaziye
tini teftişten sonra döumüştür. 

Bugi.in Ayas nahiyesine kada r 
giderek nahiye müdürü Rasim 
Balabanla birlıkte Nahiye işler i 
üzerinde görü,tükten sonra köy 
lülerle temasa geçerek köylü va
taııdaşların bütün dileklerini din 
lem iştir. 

Kaz.amıza geldiği gündenberi 
gerek dcvair işleri le gerek köy, 

mektep i.Şl erHe ve aynca be 

lediye işlerile de meşgul olmak 
tadır . 

Altmı, Jiztlcflmlz 
bavuda çah,ıyor 

Bugünden itibaren yüzme ha· 
vuzunda Beden Terbiyesi Seyhan 
Bölgesine mensup 60 yüzücü an
trenmanlara başlıyacaklardıı . Ge
ce çalışmaları için mükemmel bir 
elektrik tesisatı da yapılın ştı r. 

GARDENPARTi 

NEŞELi GEÇTi 

G ençlerimizin hazıı lad ıkl un 
g-ardenparti dün gece Atatürk 
parkında verilmiştir. Gıırdenpaıti 
çok neşeli geçm iş ve davetliler 
sabahın ilk saatlerine kadar eğlen 

mişlerdir. 
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Cep radyo neşriyat cihazı - Beklenmiyen miras 
uRadyo Korporeyşin of Amerika,, reisinin 

bildirditine göre, yakında herkesin şahsi radyo 

neşriyat cihazı olacakbr. Radyo dalgalarının kilo· 

metre uzunlui'una göre parçalanması, herkesin 

"abonman dala-ası,, olmasına yarayacakbr. Bu su· 

retle milyonlarca insan, yapılacak cep neşriyat ci

haıiylc yüzlerce kilometre uzaklıkta bir akrabası ve

ya dostu ile istediti anda konuşabilecektir. 

.... * 
Southampton b erberlerinden Rişar Siley, hiç 

ümidi olmadığı halde birdenbire zen.Sin oluvermiştir. 
Son zamanlarda ölen emekli bir albay, bebere 2,500 
lni'iliz lirası miras bırakmıştır. Emekli albay vasi· 
yetnamesinde, senelerde.nberi berberin, bıyıkların· 
daki ağarmlŞ kıllan maharetle kestiği cihetle, ken· 
disine minnettar olduğunu ve bu minnettarlığının 

bir nişanesi olmak üzere servetinin 2,500 lngiliz li 
rasım miras bırakb~ı yazmıştır. 

Berber Siley, hiçbir zaman bu mirası beklemedi
ğini esasen emekli albayı traş ettikçe, hiçbir müş

teriden görmcditi sehavetle hiı.ınetimn ödenmiş 

olduğunu söylemiştir,, 

1 
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ı 

1 
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Taşkarakol civarında amele 
Zert:p karısı Habibe, Doğumevin
de 7 aylık, anormal bir çocuk do
ğurmuştur. Ölü olarak doğan l.ıu 
çocuğun kafasının yansı ve beyni 
yoktur. Çocuğun gömülmesine 
izin verilmiş ve gömülmüştür. 

OSTROY - POlOTSK 
tBirinc i sahifeden artan) 

Şehire civar bir noktada Aya~ 
sof ya le pesi üzerinde on birinci 
asırda yapılmış, Biza ns üslUbunda 
Ayasofya kilisesi vardır. Bu kilise 
üzeı inde 1820 Leh • Rus harbi gün· 
lerinde !ehliler tarafından atılan 
güllelerin deldiğ'i yerler görünmek
tedir. 

Kasabanın etrafında 1653 se
nesinde Rusya Çarı Müthiş l van 
tarafından yapılmış surlar vardır. 

Napolyon 1812 Moskova seferin
de, Fransız topçusunu bu kale 
duvarlarına yerleştirilmiş ve bura . 
d a n Rus piyadesi üzerine şiddetl i 
bir ateş açmıştı . 

Dr. Şttkr8 Konuralp 
Doğumevi baştabibi Dr. Şük

rü Konuralp, Konya doğumevi 

baştabipliğine naklen terfian edil· 
miştir. 

Uzun zamandanberi Adana
mızın sıhhl işlerinde, gençlik te· 
şekküllerillde değerli hizmet'e· 
riyle muhite kendini çok ~· · vdirrı,iş 
olan 'ükrü Konuralp'a yeni vazı · 
fesinde de muvaffakiyetler dileriz. 

İkmal karsıarıaıa 
bazırbtı bitti 

Maaı if Vekilliği laraf ırıdan or
ta tedrisatta açılması kaı ar altına 
ı:ıhnaıı ikmal kursları, 16 Temmuı 

Çar!iamba günü açılacaktır. Kuıs 
için lazınıgelen haw lıklar ilcrk
mekte ohıp diğer taraftan kayıt· 
!ar yap lmaktadır. Yaz tatilini baş

ka yeılerde gı;;çıren orta tedrisa t 
ögrelmenlerinin bir kısmı şehrimi· 
Zt' gr lnıişlcrdir. 

1 Tttr~lye etralıngakl 
mubarebelet 
dolayı siyle 

(Birinci sayfadan artan) 

birlikte Autalyaya inmiştir. Bun-
1 lardan biri subaydır . 15 Haziran 

1941 ta,rihinde de dört kişilik 

mürettebatı ile bir diğer Alınan 
tayyaresi Anamura bir cebıi iniş 
yapmıştır. Bunun mürdtebatınuaıı 
ikısi subay, ikisi gediklidir. 

ltalyan tay) arekr iıı i <le yeni 
den bildiriyoruz: Bunlardaıı birin 
cisi 12 şubat 194 I tarihinde yedi 
kişilik mürettebatı ile birlikle 
Fethiye civarında Kemer mevki · 
ine iı ı meğe mecbur olmuştur, 25 
Mayıs 941 tarihimle ise iki ltal
yan tayyaresi htmen hemen aynı 
zamanda Türk topraklarına in 
nıişlerdir. Bunlardan birincisi 6 
nefer mürettebatile birlikte Feni· 
keye, ikincisi beş kişilik mürette. 
batile f dhıyeye ·cebri iniş yap
mıştır. 

Amerikan isleri 
ve Bay Razveltla 

beyanatı 
(Birinci sayfadan artan) 

yapılanlar, ya doğrudan doğruya 

İngiliz hükumeti tarafından ya
pılmakta ve yahut da ici\r ve 
iare kanunu mucibince icra olun
makta ve eğer Afrikalılar bütün 
dünyada İngilizler için çalışırlarsa 
ve Amerikan çeliği Kanada , Ce· 
nubi Afrika ve Allah bilir nere· 
lerde kullanılacak olursa , buna 
hayret etmiyeceğiz > 

13 Temmuz 194 

Asker aileleri 
yardım mesel 

Dahiliye Vekilimi~ 

beyanatta bulundu 

lstaııbul : 12 (Türksözü 
habirinden) - Dahiliye Ve 

B. Faik Ôztrak bugün şeh 
gelmiştir. Haydarpaşa'da, ör 
re Komutanı, Vali ve Beledi 
isi ve Emniyet müdürü 
t. ı rafından karşılanmıştır. Ve 
leden sonra Belediyeye g 

Vali ile görüşmüştür. Gazel 

beyanatında demiştir ki: 

"- Asker ailelerine 
için hazırlanmakta olan pro 
yük Millet Meclisinin bu tat 
resinden sonra Meclise 
edilecektir. Bu layiha da Is 
Belediyesinin hazırladığı ve 

encümen tarafı rıdan kabııl 
yardım esasları v~ menbal 

lunmaktadır . Meclisin örıürrı 

faaliyet devr. sinde bu k 
yilıasının müzakere edilip 
~ını zannetmekteyim. Ahşa 

terin istimlaki için henüz 
rarımız mevcut değ-ildir. 

fih Belediye kendi mevz 
imkanı dahilinde buna Jüıu 
düğü takdirde parça parça 
muayyen blokları istimlak e 
Öyle zannediyorum ki, b 
istimlak muameleleri de ica 
c~ Belediye tarahndan ya 
tadır.,, 

Vekil, bugünkü mahall 
kilaıının deği~tirilmesiniıı 
mevzuu olmadığını ilave el 

İngiliz alunl 
Bc:rlin: 12 (A A)-0 . N 

öğrendiğine: göre, düıı lıogı 
va kuvvetleri garpta işgal 

bulunan topraklara yaptık! 
k.ener taarıuz teşebbüslc:ıİ 
tay) are kaybetmişıerdir. ___________ __.... 

TÜRKiYE Radııosu 

ANKARA R 

8.30 

8.33 

8.45 
9.00 

9.30/ 

9.45 

12 30 

12.33 

Pazar 14 7.941 

Prol!lı am ve ınern le 

at ayan 

Müıık : Hdfıf Paıç 
AJANS haberleri 

Müzik : Hafif parç· 

Evin saati 

Program \'e ınemle 

at ayarı 

Müzik : Muhtelif şa 

12.45 AJANS haberlt:ıi 

11.00 Müzik : Şarkılar " 

havaları 

13.30 

13.45/ 

Konuşma (Dereden 

pedım) 

14 30 Müzik : Radyo Sa 

1800 

18.03 

keslrası 

Program ve memle 

at ayan 

Müzik : Radyo C 
kestrası 

19.00 Müzik : Fasıl 

19.30 

19.45 

20.00 

20.15 

Memleket saat a 
AJANS haberleri 

Müzik : Violonsel 

Konuşma (Y urd sa 

Müzik : Solo şarki 
21.00 Ziraat Takvimi ve 

Mahsülleri Borsası· 

21.10 Müzik : Kadınlar f 
2 t .40 Müzik : Dans 

22.30 Memleket saat aY8 

haberleri 
22.45 Ajans spor servisi 

2'.?.55/ 
23.00 Y arıııki proıram " 

nıı. 
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Cebelitarıkta 1 

toplanan gemiler 
berE'.lcczire: 12 (A.A)- Dün Ce
t. ıtarılı. limanına Atıantikten bir 
ltt~arc gemisi, bir kruvazör ve 
liQı 11 deıtroyer gdmiftir. Şimdi 
•it •~da 21 lngiliı harp gemiıi 
iıaQ bır ••"er nalı.tiye gemisi bu-

111•1ı.tadır . ........... 
-------------

IARP ÇöLOHDE SiMDi 
YIZIYET HE SEliLDE 

hr lon~ra: 12 (A.A) - Royterin 
dt:. Ç?l11ndeki husuıt muhabirin 
lt iilı. lıbyaılaki sükunet bu harp
b. dda olarak geçen büyük 
'"l'J)te1ı.· 

'Ylıe . ~ıc b~nzf'r 13rtlar ihdas 
•ra lnıttır. Birbirinden ayrı ve 

•ıh' . 
llt1ı ıç bır tarafa ait olmayan 

BORS A 
PAMUK - HUBU~AT 

- l~lioFIATI 
CiNSi En -aı i En c;uk 

K. S. J K. S. 

Koza F 
KJevlaııd Ç. 00,00 
Klevhuıd 1 --- -oo;oo-
Klevıand il 00,00 
M. Parlata 00,00 ı 50,00 
P. Temizı 46,00 '48,50 
Kapımalı 
Y. ÇiiiCii- 5,125 
K. Çitidi - 6,75_ 
S~am - ~- __,,,,...,.,,-ııı 
Bujday yetli 0,00 7 ,40 
Arpa 0,00 _ , 5,39 
Yulaf 6,00 6,08 

12 • 6 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

1 ı 6anlccuından alınmııtır. 

(frank) isviçre _ 
{Frank) f ransız ~ 
(Sterlin) ingilız 1 _ 5.22 _ 

-(Qöiifj Amerikan l 1 30.02 .~0 

iLAN 
10111 BElEOIYE RIY ISETINBEN : 

(Parke yol yaptırllacaktır) 
1 - Hacıbayram Parke yolu temadisi olan ve Aziz Pa· 

mukçu Fabrikası önünden geçen Parke yolun lnıaaU açık ola· 

rak elcsiJtmiye lconulmuıtur. • 

2 - lıin keıif bedeli 4862.33 Liradır. 

3 - Muvakket teminab 364.68 Liradır. 

4 - istekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 
Adana Belediyesi Fen lıleri Müdürlütünden 25 kuruş muka· 

bilinde alabilirler. 

S - ihale 22/7 /941 tarihine rastlayan Salı günü saat 1 S de 

B. Encümeninde yapılacaktır. 

6 - Münakasaya girebilmek için talihlerin ihaleden enaz 

4 gün evvel Belediye Fen işleri Müdürlüğüne müracaatla bu 

iıin ehli olduklanna dair ehliyet vesikası almaları ıarttır. 

7 - Bu iı hakkında fazla malumat almak İltiyenlerin Ada· 
na Belediyesi Fen lıleri Müdürlüğüne ve münakasaya girmek 

isteyenlerin de ihale günü muayyen saatte Be!ediye Encüme· 

r,11" ~e karş ı lıklı siperler iki ta• 
btd rı 1 'Perleri arasındaki bu sa
llıalı.~ reccıeri devriyeler dolaı. 
~•tif •, çarpışmalar olmakta ve 
~ta hareketleri yapılmftktadır. 

, AJaaa aıu •••11111 
toplan lapllll gemi· 

nine müracaatlan ilin olunur. 6-9-14-18 13231 

•ıra d . ti uı a ııudetli topçu ateıle-
llıaktadır. 

ln · ı t,ı lı tcrcden ve Amerikadan 
••ıra 

tıeı.. •el ho.ıliııcle tanklar, tayya-
... r " t '•tın e oplıtr gelmektedir. Bun-

lllıet 1111
• 11 kullanılacatını mükem· 

ı.ı11,11~uı ette bilen fennlciler ve 
tı11 M:lcr de ıcluıektedir. Mısı 
'llQ· daf 11111 husuıunda hiç bir 
btd~Yc mahaal olmadıtına en 
dir. ınter bile kanaat ıetirmeli-

41•ır Doaawaa•a 
J'•aa 111r vuUe 

Vlif· 
t.tild•f •natoıı : ı 2 (A.A) - Milli 
t'tı l •a P• lıi• amma ait istihba· 
Ilı lt ~1111111 i'\uı Ruıvdt Donava
l Yı11 t:t . . 
•ftıt mııtır. Dorıavanın va· 'd llıuhtctif hü1'umet hynak
'-t), tn lc:lt:cek ve milli müda· 
~t 11ı, .. 111tadar bütün haberleri 
tı billt '1111at1 toplamak v~ bunla<a"' fııııctin istifadesini mucip 
llle~led •urctte tahlil ve taauif et· 

it, 

-..... llllluaetl 
t a.11 Ucaretlal 
''laılattarıcü 

~· &trlirı . 12 
.._l~n • (a. a.) -- Anadolu 
~ ~) lll Muhabirine aellhiyetü 
~~kt.o bıldirilmittir: Alman 
~llllttte lurkiyenin kolllfU olan 
~ titrden Finliadiya ve 
'to:"• Türk. maUarınm Al· 
ttçltle t•k&arıucıan teranait olarak 

&ani k ,_ I "oaylaıtıracaktar. 

1 -•redelll 
111~'1raa .. A••a• 
~ta.1111110 ..... 
t .. •Aata11ra11a 

:·h~~r· = ıı <A. A.) - su
~~ k0 11aia talyan - Alman mütı&· 
t"'tlltlt b· Yonu azalarından elli 
tl:''r~heyct ~u sabah buraya 
,,_. · Heyet arasında ıki'dc 

~-du 
'"tifia . 
, .. ~ftlerUtan fleıuın· 

1 •f6irliji yapar• 

lll· . lterp flia r 
ıtınci 

t L aayfadan artan) 
t'tti 

t\ Olacaltt 

~ 
ır. 

llloltrat 
'ı ~I Ellender ıu mita-

11 i.a... unllluıtur: lki donanma
~ .. _ ""IQltliti 
a.."""'tiL- Y•lnıı Almanya -
~ .. ~., ... 
.ı.... "'t'ç nda top patlama· 
~""')'Yı etlllclde kalmayacak , 

' da harekete ıctirecek· 
~ tte, i1t· 
~•il ~ttet c~ donanma birbirine 
' b 'ttir11t ecck olursa harbe 
~,t~İıictınhedilaıiı olacaktır. Bu 
),~t'-t<>d urun evvel beevvel 

1 '11n11 •n harp ilinı ıallhi· 
01111•aını ic abettirir. 

ıerlD• atıı açta 
Bertin 12 ( A. A. ) - D.N.B. 

ajansının ötrenditine röre alman 
bahriyrsine mensup uzun menzilli 

bir batarya bugün bir lngiliz va· 

pur kafill'sini ateıe tutmuıtur. ln

g"iliz vapurları geri dönmek mec· 

riyetinde kalmıılardır. 

NIMtçl eııuı 

Fuat Eczanesi 
Yeni Poelane van1nda 

l ı an 
SEYHAH VlllYETI DAiMi El&OMEHllDEN : 

Adana Memleket Hastanesinin 941 Milli yılı 3679 lira SO 
kurut muhammen bedelli mualece ihtiyacı l S Gün müddetle 

eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 941 Temmuzu 17 aine müaadif Per,embe ıünü 
at 10 da encümenimizde yapılacakbr. Eksiltmeye ıirebilmelc 

:ere 27S lira 96 kurut muvakkat teminabn eksiltmeden önce 

Husuıi Muhasebe veznesine teslim edilmesi lazımdır. 

Şutname ve Liı1teyi ıörmek isteyen i~teklilerin. her gün 

Hastane ldueıine ve Ekıiltme günü de Vıllyet Daımt EncÜ· 

menine müracaatları ilin olunur. 3-7-9-14 13221 
·..---- - - -

ilan 
Kozan Memleket Hastahanesi Tabibliğlnden 

h h • · 941 haziranından 942 mayıs sonuna kadar bir se-
K mleket uta aneamın L_ ·ı S 7 "41 1 - ozan me d !I~ vaafı yazılı viyecek, içecek vesaar öteuerı er • • '7 . · 1 şağı a m .. ıar ve e , • 

nelik ihtıyacı o an a "h' k d on aün müddetle açık eksiltmeye konmuıtur. ~-1 
5 7 - 941 tarı ıne a ar • h h . b be d _._ 

den 1 - b aünü Kozan memleket asta aneaı ta a t o asın.. ya· 
2 - ihalesi t 6. 1 .94 t çarşam a • 

pılacaktır. . lamak üzre yüzde yedi buçuk teminat 
3 - isteklilerin şartnameyı an 

h h tababetine müracaatlan. 
asta ane . M'ktar 

Aıamı ı 
Cinai adet metre Kilo 

Ekmek 
Koyun eti 
Sade ya~ 
Tere yaQ'ı 
Zeytin yatı ( Ayvalık ) 
Pirin iç 
Bulıur 

Ş~hriye 
Makarna 
Taze sebı.eler 

Patateı 

Kuru Sebzeler 
"' Kuru bamya 

Çay 
Kahve 
Kuru satan 
ince Tuz 
Kuru Meyvelc:r 
Taı.e Meyveler 
Kesme Şeker 
Süt ve Yoturt 
Kömür 
Odun 
Gaz ya~ı 
Sabun 
Benzin 
Un 
irmik 
()omatea salçası 
Pekaimet 
Biıldlvi 
Tavuk ve Piliç 40 

300 
Kefen bezi ( sarı bez ) 

200 Sartılık bez ( aadarhk ) 
800 

Dütbent ( ıaz be:ıilik ) 

1 _ ı s - 16 - 11 

3000 
1500 
150 

5 
30 

1000 
200 
50 

100 
500 
400 
100 

10 
5 
2 

1so 
100 
150 
300 
400 

2000 
10000 
20000 
7000 
200 
so 
10 
15 
30 
10 
20 
00 
00 
00 
00 

Muhammen Bedeli 

1 

Lira Kr. 

1 
5 
1 

1 
9 
5 

15 
40 
40 
10 
10 
40 
15 
50 
40 
20 
15 
2S 
60 
00 
()') 

10 
10 
25 
10 
56 
10 
3 
0,75 

28 
60 
40 
20 
30 
30 
30 
3S 
30 
50 
60 
40 

132.52 

akçaaiyle birlikte 

Muhammen Tutarı 
Lirı Kuruı 

450 00 
600 00 
210 00 

5 50 
33 00 

400 00 
30 00 
2~ 00 
40 00 

100 00 
6o 00 
~5 00 
16 00 
45 00 

10 00 
15 00 
10 l-0 
37 50 
30 00 

224 00 
200 00 

300 00 
150 00 
196 00 
120 00 
20 00 
~ 00 
4 00 
9 00 
3 00 

Ti 00 
12 00 

150 00 
120 00 
360 00 

• 

1 

Toplanllya Davet 
Tarıaı Pa•ak Tar .. Sata, Koopera

tllladea: 
Kooperatifimizin 1940/41 birinci hesap yılına aid normal 

Genel Kurul toplantısı 291 Temmuz11941 Salı günü saat 11 de 
Kooperatif merkezinde yapılacağından işbu ilin tarihinde ko· 
operatifimizde kayıtlı bulunan sayın ortaklanmızın mezkur gün 
ve saatte toplantı yerinde hazır bulunmalarını ehemmiyetıe 
rica ederiz. 

Tar•u• l'amuk Tarım 
Sah, Koop~ratili 

R UZNAME 
1 - Genel Kurul müzakerahnı idare etmek üıere açık reyle 1.ir 

başkan ve müZtker.tt 7.abıtalanıı ı tutacak iki zabıt katibi seçilmesi, 
2 - Yönetim ve kontrol kurulları raporlarının okunarak kabulü , 
3 - Bilanço ile fiat farkı hesabının tasdiki ile Yönetim ve kont· 

rol kurulları üyelerinin ibruı ve birinci hesap yı lımızdaki faaliyetimız· 
den ,.Jde ettitimiz safi fiat farkının (karııı) Yüksek Ticaret Vekaletinin 
ve Birlitimizin direktifleri dairesinde tevziine karar verilmesi, 

4 - Yönetim kurulu üyelerinden kur'.ı isabet eden iki za tın yeri· 
ne gizli reyle iki asli üye ve yine gizli reyle bir se ııe için iki yedek 
üye seçilmesi, 

5 - Statümüzün 39 uncu maddesi gert'giııce bir sene için bir 
kontrolör seçilmesi ve ikinci koı trolöı ün intihabı hak kın ı n Yüksek Tıca· 
ret Vekaletine terkedilmesi, 

lj - Eksperleri seçmek, işten El çektirmek, ücretlerini tayin eyle· 
mek hususlarında ve memur kadrolar iyle yeni sene büdcesini haıırlı
yarak Yüksek Vekiletin taıdikine_arzetmek üzere Birlik Urnum Müdür· 
lüfüne selihiyet verilmesii 

7 - Yönetim ve kontrol kurulları üyelerine verilecek huzur hak· 
tarının tayin ve teabiti hususunda Yuksek Vek4letin selihiyettar kılın· 
ması, 

8 - Kooperatiflerimizin yeni sene iş siyasasının kanun ve Anamu· 
kavelename ile teıekkül maksatlanna uygun şekilde hazırlanması vazi· 
fesin in Birlik Umum Müdürlütü ıe tevdii hususunun kararlaştırılması, 

9 - Kooperatif ortak.tannan teslim edecekleri mahsuller mukabilin 
de kendılerine verilecek avanslan karşılamak üzere Birlikten istikrazda 
bulunmak hususunda Yönetirn Kuruluna selahıyct itası, 

10 - Kooperatifimiz ortaklarının kredi ihtiyaçlarını temin etmek 
üzere Birlik GcneJ kuruJanun verditi selihiyet dahılinde kurulacak kre· 
C:Si müessesesine Kooperatıfimıı manevi şahsiyetinin de Biılik Umum 
Müdürlütüncc tayin ediJecek efkal dairesinde iştirakinin kabulü, 

11 - Ayni kredi müessc:sesine bütün ortaklarımızın hissadar yazıl· 
mataranın ve şimdilik kooperatifimize taahhüt ett ikleri kapital hissesinin 
azami rusfı derecesinde sermaye taahhüdünde IJulunmalaruıın ve bu 
taahhüUeriııi her sene teslim edecekJeri mahsullerin barem tutarlarının 

aı.a mi yüzde iki buçutu ııisbetinde olınak ve daiıns tevzi edilecek hat 
farkındıan (kin.lııı) mahsubu yapılmak üzere ödeınc:lc:ı iııin kararlaflı· 
rılmıası, 

12 - Birlik Genel Kuru'unca ittihaz edilen karaıa tevfikan, teş'ki· 
lit roemurJarullQ hayal ve: istik.ballarini temin etmek üıc:re kurulacak 
yardun ve tekaüt saodaj'ıoa 8ırlik Genel kurulu tarafından teabit edilen 
nisbet daircsınde iıtirAk hiasesi verdmek suretiyle kooperatifımiıin de 
iltihakına karar verilmesi. 

13 - Statümüzün 65 inci maddesi mucibince ortaklar ar asandan 
açık reyle üç hakem intihabı, 

H - Kooperatifiıniz memurlarından huerde biz.neti filiye huicin· 
de olarak Talim ve manevre maksadiyle sililı al tına alın c tklara Ko
operatifimizce Yüksek Ticaret Vekiletinin talimatı dairesinde verilecek 
maaı ve ücretler hakkında karar ittihaı.ı. 13251 

# ............................ - ....... , 

Misis, Acıdere içmesi açıldı 
Yiyecek Vt". yatacak geçen senelere nisbeten daha 

temiz ve ucuzdur. Muhterem müştcrilerimiı.in bir kere 

görmeleri bu sözümüzün doğruluğunu isbata kafidir. 

Adanadan her gün iki tren gider ve geli... Sabah saat 

8 de, akşam 6 da. 13241 4-7 

• 
iş Bankası 

Klçlll tasarral llısaplan 

1941 
lllram1ıe"pllaı 

KEŞIDELER 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Alu•to•, 3 /iincit•f"İn 
tGTihlerinJe yapılır 

1941 ...... , ••• rı 
1 Adet ~000 Liralık 2,000 Lira 
3 .. 1000 • 3,000 , 
2 • 750 , 1,500 ' 
4 , 500 • 2,000 , 
8 • 250 • 2,000 • 

3S • 100 • 3,500 > 
80 • so , 4,000 , 

300 , 20 , 6,000 • 
TUrklye ı, a.nka•ına para ıabrm•kla yalnız para 

biriktirme olmaz, aynı zamanda lallhlnlzl 
denamlf oluraunuz 



44 Namarab Adana, 
Pamuk Tarım Satı' 
Kooperatlllllden: 

Kooperatifimizin 8. 7 .941 
tarihli Buıün gazetesinde inti
şar eden genel kurul toplantı

sı ruznamesine aşağıdaki mad
denin ilavesi tekarrur etmiş

tir . 

Madde 14 - Kooperatiti
miz memurlarından hazt-rde 
hizmeti filiye haricinde olarak 
talim ve manevra maksacliyle 
silah altına alınacaklara Koo· 
peratifimizce Yüksek Ticard 
Vekaletinin talimatı dairesinde 
verilecek maaş ve ücret er hak
kında karar ittihazı: 

Keyfiyet statümüzün 20 
inci maddesi mucibince ilan 
olunur. 13250 

i LAN 

TİCARET LİSESi MODOR

lOGONDEN: 

En Büyük Hakik 
R 
A 

I ~ 
o 
L 
• 
1 
N Dİ$ MACUNUNUN YARATTIGI SIHHA 

CAZİBE VE 60ZELLİKTİR ! 
"Radyolin,, harikulade mües

sir terkibi, daima tazeliği ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

de parlak rıe ı iceler 

ve seııaıa temlzllllyle ller keli bayrete 

Okulumuza Orta Tiraret, 
orta okul . ve lise mezunların
dan müsabaka ile bir idare 
memuru alınacaktır. Şartları 
ve imtihan gününü öğrenmek 
isteyenlerin en geç Temmuzun 
15 ine kadar her gün 9- l 2 
arasında okul müdürlüğüne 

müracaat etmeleri ilan olunur. 

kişinin tercih ettiği yegane diş 
macunu haline gelıniştir. Diş 

hıfzıssıhhasında ve güzelliğin· 

.. Radyolin,, sizi terkibi 

ve birkaç misli pahah 

müstahıarlarından da Pl 

ni kılmıştır. 

• dlılren radyo 

Muharrem Hilmi Remo RADYOLI N 

~ 
Tlcaretllueıbaden alıllız lt:&21:'ZC=# # '* :rX'g # '*'# '* * * * * = 
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Yelli Çdltı 

Bu Harbin Kitabı 

TORllYE iNGİl TERE ITTif AKI YE 

BOYOI BRITANYA iMPARATORlUGU 
s:iiii: YAZAN: i!!IE!!E MÜMTAZ FAiK F ENiK :== 

1 

TÜRKİY[ CUMHURİYETf 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tc1rihl : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 Türlt l iraA 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

·aş;ığıdaki plana göre ikramiye da'lb J, ıkbr 

4 Adet ıouo Liralık •!000 Lira 
4 • 5ü0 2000 " 
4 

" 
2SU .. 1000 .. 

40 " 
100 " 40\JO 

" 
100 it 50 " )000 .. 
120 " 

40 " 4800 
" 

160 
" 

20 3200 
" 

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

1 

Erı St:ı i ve en loı 

kilde yalnız k 

G R 1 P 
ile geçe 

Havaların serinle 
günlerde alacatı 

tedbir evinizde birkaç GRIPlN bulundurıı\ak olmalı 

Ka\bi bozmadan, mide ve böbrt!k1 
yormadan ıstırapları dindirir. 

Lüzumunda günde 3 adet alınır. Titklitleriuden 

her yerde pullu kutularını ısrarla isteyinız. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikanun, 
1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

e ooooooooooooooaaooaoa 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER 60N MUSTAf A Rif ATECZAHAN!Sİ 
. OSTONDEKİ MUAYENEHANESİNDE KABUL EDER l 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o .................................................... o 

il Altona ve ilin 1 1,üıiı~SÖzÜ il o 

TÜRK SÖZ 
Gazete ve Matbaa 

Türksözü Gazetesi 
Okapcalaruaa dlny••• bar t 

vaka ltalu badlıelerl gb 
glalae verir __________ , ... ________ __ 

Türksözü Matbaas ıı . tıQ'tları GÜNDELiK ~E • ADANA ı Q 

1 Sahip ve Başmuharriri ı g Kit L •g t aft 
Sene/ili . .. 1400 Kr. FERi D CELAL G ÜVE N 

1
ı O ap, mecmaa, Çea, ., e t ff 

1 Ay11ı1 • • • 125 • ı 0 barlta, ltlltmam matltaa lllerbd. 
lı lıanıar için idareye Um;,.";!~~,;~~~~ürü ıl 1 g JdJ8d8 meYCat m&t'bailara ft 
ı m~racaat etmelldlr BosıldıO yer: TURKSOZO Mot~ı ı 0 eder derecede talteder 
" ...................................... tt .......... ı e ooooooooaac aaoacaaaoo 


