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GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Milli Bankaların 
1 :··· ... ~ ................ : 

,l ikinci i 
• 

sermayesı arttırılıyor 

Sümerbank ve Etibank 
sermayelerine zamlar 

ANKAKA : 14 ( TÜRKSÖZÜ MUHABiRiN· 
DEN ) - MiLLİ BANKALARIMIZIN :sERMA
YELERlNl ARTTIRMAK YOLUNDA BAZI KA
RARLAR ALINMIŞTIR . MECLİSE GELEN 
EVRAK ARASINDA • SÜMERBANK SERMA· 

-
"Ebedi Şefimizden 

Milli Şefimize,, 

ANKABAYA 
GELEN BAYRAK 
Erzincan : 14 (ll. a.) - "Ebe· 

di Şeften lnönüne,, yazılı bayrak 
buradan yola çıkarılmıştır. 

Amasya : l4 (a. a) ·- "Ebedi 
Şeften lnönüne" ibaresini taşıyan 
bayrak gençliğin ellerinde bugün 
buradan Ankaraya doğru yola 
çıkmıştır. 

YESİNİN ÇOGı\LTILMASI VE ETi BANK:SER· 

MAYESıNlN lOOMlLYON LiRAYA: ÇlKARIL·r --- -----·--
MASI HAKKINDAKİ KANUN Lı\ YiHASI DA -
VARDIR. 

: ı 
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i Cephe i : ı : ı 
ı AMERIKADA ı : ı 
ı BU ARZU ÇOK ı 

f ŞİDDETLENDİ J 
Va,ina-ton : 14 ( A.A)-Kerç· 
te muharebeler bütün ıiddetile 
devam ederhen kongre •za
ları arasında ikinci bir cephe 
meaelesi tekrar bahis mevzuu 
olmağa başlamıftır. Bütün 
azalar HitlP.re darbe indir· 

1meni" tam sırası· olduğunu 

söylemektedir. 

Sovyetlerin geçen muharebelerd1:CAlmanlardan,aldığı motorlü vasıtalar 

,.-H.-AV-A.-ŞE-Hi-TL-ERi-Mi-i•-,çı-N·-·i I 1 Sovyet cephesi 1 

i BOYOK BiR iHTiFAL TÖRENİ i Rus kazançlan 
•
• • •. •asların Barkol 

taarruzu başladı 
f BUGÜN ŞEHRlMlZDE YAPILACAK TÖRENE f 
ı AiT PROGRAM lKINCI SAHIFEDEDIR ı 
••••••••••••••••••••••••••• 

ASKERİ VAZiYETİN TETKİKİ 

JAPONLAR RUSYA~ 
CEPHESİNDE YER 
ALABİLİRLER Mİ? 

Gerek siyasi ve gerek askeri l 
durum, harekatın başlaması için 
sadece mevsimin müsaadesi bek· 
lenmekte olduğunu gösteriyor. Müt· 
tefikler ikinci cephe hakkında ba· 
zı kararları bulunduğunu ima ede· 
rek söz söylemi! zamanının henüz 
gelmediğini belirtmektedirler. ikin· 
ci cephe hakkında birçok mütala
alar ileri sürülmüştür. Burada bun 
tarın tekrarına lüzum yoktur. Şu 
var, ki müttefikler bilhassa tayya
re sahasında oldukça mühim kuv· 
vetler temin etmiş bulunuyorlar 
ve bu yüzden havalarda teşebbü
sü' ele almak için şimdiye kadar 
görülmiyen bir cesaretle, büyük 
fedakarlıklar bahasına da olsa 
Çarpışıyorlar. İngiliz tayyarelerinin 
şiddetli akınlarına Almanya misil
leme yapmamıştır. 

Niçin? 
Almanya, yıldırım harbi tat

bik etmiye karar v~rdiği cephede 
bütün birliklerini tam olarak ve 
kuvvetli ihtiyatlarla beraber süre· 
cektir, ki ezici bir üstünlük elde 
etmek mümkün olsun. 

Romen orduları esasen mev · 
zilerini almış bulunuyorlar. Gehe· 
rat Antenesku bundan önce cep· 
heleri teftiş ederek dönmüştü. Mos· 
kova ve civarında hfüa kar yağ
rnakta olması ve soğukların sıfı· 

rın altında beş dereceyi muhafaza 
etmesi kışın devam ettiğini göste· 
riyor. Almanyanın, muhtelif vesi· 
lelerle de yazdığımız gibi hare· 

kat sahasına tabii engeller kalma· 
dan hücum emri vermiyecektir. 

Bu müddet içinde müttefikle
rin bir cephe açabileceklerine da· 

. ir hiçbir emmare gÖ7.4! çarpmıyor. 
Esasen Almanya böyle bir ihtima· 

li önlemek için de tedbirler alını· 
şa benziyor. 

Birmanya cephesinin mukad· 
deratı önümüzdeki günlerde ay
dınlanmış olacağı söylenebilir. Çin 
kuvvetlerinin mukavemet ettikleri 
haber verilmekle beraber Japon 
muvaffakıyetleri müttefikler tarafın· 
dan da küçümsenmemektedir. 

Birmanya hükfımet merkezi 
Hindistana taşınmıştır. Japon kuv
vetleri Hindistana dayanmıştır • 
Dünkü ya11mııda da ı~aret ettiği
miz gibi Japonların 1 Iindistandan 

evvel Avustralyayı veya Seylanı 
ele geçirmek istiyeccakleri ve bu 
suretle merkezlerdeki serbestiyi 
ele almak istiyecekleri daha akla 
ynkın gelmektedir. 

Bundan sonradır, ki Japonya 
mihver zaferi için Rus cephesin· 
de yer :llabilir. 

A iman kıtal arına nüfuz 

Alman hatlarını 
Ruslar kırmışlar / 

Sovyetlerin Baltık filo:su 
dün faaliyete gecti 

' 

Timoçenko Alman 
hatlarını yardı; 

Har kof' a y~klaştı 
Ankara : 14 (RadyoGazetesl)
Kerçteki Alman taarruzu bütün 
dünya radyolarını alakadar et
miştir . Mihver matbuatı · geçen 
yaz olduğu gibi ayni dili kulla· 
narak Rus kıtalarının mahvoldu
ğunu bildirmektedir . Amerikan 
ve lngiliı.

0 

gazeteleri Almanların 
Kerç'de büyük bir zafer kaz.an 
dıklarını reddetmektedir . Keza 
Rus tebliği de bunu anlatmakta· 
dır . 

Ruslar bir taarruza geçmişler 
ve ilk Alman hatlarına nüfuz et
mişlerdir . Anglo-Saksonlar Rus
yanın mukavemetine büyük ümit 
ve bel bajllamışlardır. 

Gizli Romen radyosu , Al· 
mantarın ilk hatlarının kırıldığını 

bildirmektedir . Ru radyo , Al
manyanın geçen seneki kadar 
kuvvetli olmadığını ve şimdi Kı· 
zılordunun mükemmel vaziyette 
olrluğunu söylemektedir. 

lng ili7. radyos~ da Bulgarca 
neşriyatınd" Kerç muharebesinde 
Almanların büyük zayiat verdi· 
~ini ve bu kaybın çok mühim 
olduğunu ar:Jatmıştır . 

Bugünkü Sovyet resmi teb · 
liğinde Kerç cephesinde munta· 
ı.am geri çekilme hareketi yapıl 
<lığı kaydediliyor • Diğer taraftan 
Sovyctler Harkof cephesinde ta
arruza geçmiılerdir . Sovyetler 

Martlalk vazlyıtı ., 

Politik faaliyet hızlandı 

I...avalin yapacağı 
şey çekilmektir 

Ankara: 14 (Radyo Gazetesl)
Vişi ile Amerika arasındaki mü
nasebetler hala dikkati çekm~kte
dir. Martinik hakkındaki Amerika 
teşebbüsü büyümüş ve bir dava 
halini almıştır. Amerika bu mese
leyi Vişi ile detil adadaki vali 
Robeı le görüşmek istiyor. Bu va -
ziyet üıerine Hober vaziyeti Vi· 
şiye bildirmiştir. Amerika harici
ye nazırı Hul, Lavalın Berlinden 
emir aldığı binaenaleyh bu vazi
yetin Vişi ile değil adadaki vali 
görüşüleceğini bildirmiştir. 

Bütün bu vaziyetler karşısın
da Lavalın uysal davranmasına 
imkan yoktur. Fakat Ameri .. a ve 
lngiltereye karşı da harbe girmek 
Laval gibi hassas bir ziyaret a· 
damının yapacağı bir iş değildir. 

Lavalın üçüncü bir iş olarak 
yapacağı yeğane şey, ortadan, 
yani iktidardan çekitmektir. Fakat 
Lavalın kolay kolay ortadan çe· 
kilmiyeceği görülüyor. 

Vaşington : 14 a.a. - Marti· 
nik müzakereleri üzerinde Ameri· 
kan hükumetinden daha kuvvetli 
bir azim müşahede olunmaktadır. 
Lava! tarafından Martinik hakkın· 
da Vişideki Aaerikan maslahat-' 
güzarına ıverilen not henüz Ame· 
rikaya gelmemiştir, 

bu işe az kuvvetlerle teşebbüs 
etmişlerse netice elverişli olmaz . 
Yapılacak yegane iş Sovyctlerin 
geriye doğru hareketlerini tanzim 
ve taf siye etmesidir . 

Almanların Harlrnf bölgesin· 
de kuvvetler talışit etmekte olduk 
tarı anlaşılır . 

An~ara: 14 (Radyo Gazetesl)
Buzların çöıülmesi üzerine Sov
yetlerin Baltık donaıımaııı KronŞ· 
taddan Baltık Daniz.ine açılmı:tır. 
Bu filo Fin körfezinde ve Baltık 
Denizinde faaliyette bulunmakla 
Alman nakliyatına hüyük sekte 
vermektedir . 

Londra : 14 ( A. A. ) 
<Gtrlal 3 İlDCU M)'fadaı 

•• Sahip ve Başmuharriri 
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Edirne -.Avrupa 
y~lu açıhyor 

K6PB0LIB INŞAATI BiTMEK fJZIBE 
lstanbul : 14 ( Türksözü mu

habirinden ) - Edirne Karaağaç 
ile Sivilingrat arasındaki Maray 
şimendifer köptüsünün inşaatı 

tamamlanmak üzeredir . Bu köp-
rü Mayısın yirmisinde işletmeye 
açılacaktır • 

Bu suretle Avrupa ile Edir
nenin demiryoliyle irtibatı tet-ssüs 
etmiş olacaktır . Ayni zamanda 
Selanik , D~deağaç demiryolla
rının da bu hatla irtibatı teessüs 
edecektir . Tamamlanmak üı.ere 

olan köprünün yanındaki muvak 
kat servis köprüsünden malzeme 
geçirilmesi bakımından şimdiden 

faydalanılmaktadır . Uzunköprü 
ile Pityon arasındaki büyük de- 1 

mir · şimendifer köprüsünün de 
inşaatı çok ilerlemiştir . Köprü 
Haz.iranın ilk haftasında tamam· 

!anacak ve tecrübeleri yapıldık

tan sonra , Haziranın on beşinde 

işletmeye açılacaktır . Bu suretle 

uzun müddettenberi Avrupa ile 
demiryoliyle lcaybolan irtibat le· 
min edilmiş olacaktır. 

.............. 
Kinin 
HAKKINDA 
DEVLETİN 

KARAkLARI 
Ankara: 14 (Radyo Gazeteal
Kinin kompirmesi yapan bütün 

şahıslar ellerinde bulunan kinin 
miktarını hükumete- bildirecekler 

<lir . Ellerinde yüz gramdan faı.la 

kinin bulunan her şahıs da be

yanname vermek mecburiyetin

dedir • Bu miktardan fazla kinin 

lere hükumetçe el konmuştur. 

Sıhhat ve lçtimat Muavenet 
V ekfüeti bunları değer fıyatları 

ile satın alacaktır . Kızılay ve 
Devlet Kinin Kompirmeleri satışı 

eskisi 2ibi devam edecektir . 

Bu kararın alınmasına sebep , 

bazı kimselerin içinde pek az kinin 

ulan Kompirmeleri satışa çıkar· 

masıdır. ............. 
Memlekette 
balık avı 

Ankara: 14 (Radyo Gazetesi) -
Memlekette balık avcılığı ve ba· 
lıkcılık sanayii kurmak için lstan
bulda bir birlik teşekkül etmektedir. 
Bu birliğin faaliyet mıntakası ls
tanbul , Marmara havzası ve 
Çanakkale sahilleridir . 

Almanlar 
.garpten 

kuvvet 

Fransa, Belçika 
ve hollandada 
askeri, mülki 

tedabir alınıyor 
Moskova : 14 '( A. 'A. ) -

Sovyet resmi ajansının Cenevre-
' den aldığı bir habere göre , Al
manlar Fransa, Belçika ve HGllan· 
dadan işgal kıtalarını gerı çeke
cekleri gürıü ôüşünerek buralarda 
iktisadi ve stratejik menfaatlerini 
korumak için mülki ve askeri ted· 
birler alıyorlar . 

Fransaya giden Göring Vişi· 
den Fransa bahriye tezgahlarının 
tahliyesi hakkında kararlaştırılan 
bir planın kabulünü rica etmiştir • 
Alman hükumeti batıda vaziyet 
değişirse bu tedbirin stratejik bü
yük ehemmiyeti olaco~ı kanaatın· 
dadır . 

Yine Cenevrcden gelen ha
berler , Laval hükumetine bildi
rilen bazı itiraz.i şartları gösteri 
yor. Paris bölgesinde altı uçak 
fabrikasının otomobil fabrikaların 
dan bir lcısmının 18.000 mütehas
sıs Fransız işçisinin tahliye ile 
başka yerlere nakli derpiş edi· 
liyor. 

Maltada durum 

Malta : 14 ( a. a. ) - Dün 
adaya yaklaşan düşman uçakla
rından beş tanesi düşürülmüştür. 

1 Uzakşarkt~ 
Çarpışmalar 

havada oluyor 
Çunking : 14 ( a. a. )- Ame

rikan uçakları sah günü Hano•ya 
şiddetli hücumlar yapmış ve Ja
pon hava meydanlarını bombar-
dıman etmiştir . 

Çunking : 14 ( a. a. ) - Çin 
k uv .. ·etleri Laşo'yu boşaltmadan 

evvel bütün malz.emeyi beraber
lerinde götürmüşler ve J aponla· 
rın istifade edebileceği bütün bi
naları yakmışlardır . 

Vaşington : 14 ( a. a. )- Ye
niginede altı Japon uçağı düşü
rülmüştür . 

Uzakıarkta Japonlar bir ıeh,,e ~irerlerken 



ı Sağlık konusu e 1 

Amerika mektubu i -. HAB RLER :· 1 

· ı PEKLiK -
HOL.VUTAmerikay• idare 

) Eden büyük kuv 

vetlerden b i r i 

Sinemanın halk 
üzerindeki tesiri 

; Belediye seçim 
haz ı rllkları 

Hava ştihitlerimiz 
için yapılacak tören 

C 
harles Boyer , büyük rağbet 

kazanan filmlerinden birisinde 

sevgilisi lren Dunne 'e takdim 
etmek üzere garsona [ Penbe şam · 
panya ] ısmarladığı zaman Ame · 
rikanın şarap endüstrisinde küçük 
bir ihtilal yapacağına elbette ak· 
lına getirememişti. Fakat hemen 
erfosi günden itibaren kadın, er· 
kek bir çok Amerika) ı lokanta· 
larda bu ıampanyadan istemeğe 

bar;ladılar • 
Amerikalıların zevkini , mo · 

dasını, konuşma , oturup, kalkma 
tarzını fikrini idare eden direk· 
tifler yıldızlar beldesi olan Ho- ! 

livuttan verilir . 
Holivut sahne vazıları Ame· 

rikao haydutlarını , ve ahlaksız 

politikacıları daima ağızlarında 

püro olarak göstermeğc başlar 

başlamaz tütün fabrikalarmı bü · 
yük bir telaş almıştı. Çünkü püro 
istihlilıi birdenbire görülmemiş 
bir hadde düşmüştü. 

Sonja Henie bir filmde ilk 
defa beyaz patinaj ayakkabıları 
ile iÖrülür iÖrülmez bir hafta 
içinde mağazalardaki bu çeşit a · 
yakkabı stokları tükenivermişti . 

Fakat yukarıda verditimiz hu 
misaller Holivut'un prestiji hak · 
kında çok az bir fikir verebilir . 
Sinema umuıni efkarı daha ehem· 
miyetli ıiyasi ve içtimai mesele · 
ler üzerinde sevk ve idare husu
sunda daha çok büyük bir rol 
oynamaktadır • 

Amerikada bir hafta içinde 
85 milyon insan sinemaya gider. 
Sinema salonlarının rahatlığı ve 
botlutu içinde sinirleri yumşayaıı 
bu insanlar bütün dikkatlerini 
b&1ka bir fey dilfünmeden perde · 
de geçen feylere buredebilirler • 
Bu suretle telkinlere en müsait 
psikolojik şartlar içindedirler. 

Amerikalı bir mütehassıs 
[ Maryland ] adındaki renkli fil · 
min seyircileri üzerinde bir tec · 
rübe yapmıştır. Bu film Nevyor · 
kun her sınıf halkının gittiği üç 
büyilk sinemasında gösterilwişti . 
Soriuya çekilen seyircilerin yüz · 
de altmışı filmde bir kaç saniye 
ıörülen bir otomobilin rengini 
hatırlamış ve yüzde kırkı da mar · 
kaıını hatırında tutmu,tur. Bunun 
içindir ki, bir çok büyük ticaret 
müesseseleri filmlerde kendi mal
larının kullanılması için film kum· 
panyalarına büyük paralar ver · 
mektedirler . 

Bir kaç ıene evvel maruf bir 
Amerikan enstitüsü sinemırnın 

gençler üzerindeki tesirini ölçmek 
için uzun bir tecrübe yapmı'tı . 
On iki üniversite profesötü ve 
psikolog bu etud için iki sene 
mütemadiyen çalışmıştı . Tecrü 
belerden biri esnasında 4000 üni· 
vt rsite talebesine , " Almanlar , 
Çinliler, Zenciler , Kırım muha· 
rebcıi, ve idam cezası ,, hakkında 
fikirleri ıorulmuş ve sonra da 
kendilerine bu mevzular üzerinde 
filmler gösterilmişti • Filmlerden 
sonra tekrar soriuya çekilen bu 
talebelerin hemen hepsinin fikir· 
leri filmlerin müdafaa ettiti şekle 
uygun olarak detiştirdikleri gö · 
rOlmiiıtü • 

HoUvutun Amerikada ziyan 
verditi bir çok müenefeler ol
muftur. Flimler yıllarca gazete 
direktörlerini ancak menfaatlerini 
dOfilnen Politikacılar, Baımubar· 
rirleri Keçi inatlı kötü insanla, 
muhabirleri etlence ve içkiden 
bqka bir feyi ı dü4ünmiyen neş' · 
eli genç tipinde ıösterdiler. Si· 
nema perdelerinde gazetelerin 

7az• itleri ıaloııları daima bir 

Kanuni müddetini do lduran 1 
Belediye meclisi aza ve reislerinin 1 
yeniden seçımi için memleketin j 
her tarafında haz.ırlığa başlana
caktır . 

BUGÜN YAPILACAK MERASİME AİT 
PROGRAMI AYNEN NEŞREDİYORUZ 

intizamsızlık ve karışıklığın hü · 
küm sürdüğü yerler olarak görü· 
lüyordu. 

Bunun içindir ki bugün Ame
rikan halkının gazetelere karşı 
olan itimatsızlığının kaynağı ola 
rak Holivut mes'ul tutulmaktadır. 

• Sinemanın büyük kurbanla· 
rından biriside Amerikan hususi 
tayyareciliği ve hava yolları ol· 
muştur. Amerikan hava hatları · 

nın çok yavaş tekamülüne sebep 
halkın bu vasıta ile seyahat ede· 
cek kadar müreffeh olmayışı de
ğil sinemaların ~tayyareyi daima 
kaza ve facia sahnelerine vasıta 
yapmalarıdır. 

Almanlar sinemanın halk üze· 
rindeki mühim tesiri çok iyi an
lamıflardır. Alnıanyada biıgün 
sinemalar hlkumet tarafından 

yardım görür. Alman Propagan
da Nazaretinin en ehemmiyetli 
ve müessir vasıtası da sinemadır. 

Bu harpten bir müddet evvel 
Alman gizli polis teşkilatı ve 
mutavassıt sınıfa mensup Alman· 
)arın memleket dahilinde çalışan 
yabancı casusların faaliyetleri 
hakkında en küçük bir fikre bile 
sahip olmadığını ·ve hazan çok 
mühim sırların gayet masumane 
bir surette yabancı seyyahlara 
verildiğinin farkına varmıştı. Pro· 
paganda Nazareti derhal bu mev 
zuda büyük bir Elim çevirte · 
rek Almanyada mevcut bütün si· 
sinemalarda gösterdi. Alınan ne· 
tice tahminin fevkinde olmuştu. 

1917 de Amerikan efkarı 
umumiyesını harp lehine çevir· 
mek hususunda Holivut muciL.e· 
ler yapmıştır. Denilebilir, Hay· 
ser'in askerleri tarafından Birleşik 
Amerika topraklarının istilaıanı 

gösteren bu filim milyonlarca in· 
sanı Almanyaya karşı derhal 
harbe girmek lüzumuna İnandır· 
mıştı. Harpten sonra ise Holivut 
politikayı de~iştirmiş ve halkı 

harpten her türlü Militarizm te · 
zahürleriııden ııef ret ettirmeğe 
baflamıştı · O ;ı:aman yapılan 

[ büyük aeçit resmi ] adındaki 
flimin bu huııusta oynadığı rol 
çok elıewmiyetli olmuştur. 

Amerikayı Mihvere karşı har · 
be sevk etmekte [ Diktatör ] 
adındaki flmi ile Şarlonun tesiri 
her halde [ B. Ru7veltinki kadar 
değilse de ] büyük olmuştur. 

Kahve ve çay 
satış işleri 

Bize gelen malumata göre. 
Kahve ve çayın inhisarlar idare
since satılması hakkındaki kanun 
layihaıını tetkik eden muvakkat 
encümen incelemelerini bitirerek 
layihayı kabul etmiştir. Layi
ha yaluııdaMeclis umumi heyetin· 
de görüşülecektir . Çayvekahvenin 
İnhiıarlar idaresi tarafından satı- ' 
şına haz.irandan itibaren başlanA
caktır . inhisarlar idaresi satış şek 
li etrafındaki tetlriklerini tamam· 

la mıştır. 

Belediyeler şimdiden intiha
bata iştirak edt'ct>k olanların Jis. 
tesini hazırlayac<ık ve bunlar tem· 
muıun sonuna kadar tamamlana
caktır. 

Yeni intihaba 1 eylülde baş
lanacak nihayet 20 ilkteşrinde 
tamanılanacaktır. 

Ofise teslim 
edilen ilk arpa 

ilk mahsulü Recai 

Tarım er verdi 

Memleketin istihsal dava51nda 
daima ön safta bulunan Adana 
çiftçisi mahsullerinin hasadına haş· 
lamış ve ilk arpa toprak ofısi 

Pnbarlarına teslim edilmiştir. Dün 
büyük çiftçilerimizdt'n Recai Ta

rımer kendi biçer döğer makine· 
sile çektiği arpa mahsulünden 

ilk parti ve turfanda olarak sekiz 
ton arpap Ofis ambarına resmi 
fıat üzerinden teslim etmiştir . 
Tarımerin } üılerce tonu bu!acak 
olan hububat mahsulünün Ofise 
tes limatı devam edecektir. Diğer 
çiftçilerimizin de pek yakında 
hasada başlayıp ihtiyacın faıla 

mahsullerini Ofise teslim edecek
ler:ne şüphe yoktur. R_ecai Tarı 

merin bu örnek hareketinden do· 
layı kendisini tebrik ederiz . 

2500 A dana gen ci 

gösteri yapacak 
Gençlik ve spor bayramı o lan 

19 May11ta stad}omda yapılacak 
gösteriye şehrimizden 2500 genç 
iştirak edt' c ektir . Bu gen\~lerin 

1000 kişiıinin orta tedrisat erkek 
talebeleri, 500 ünü orta tedrisat 
kıı talcbeai ve 1000 kişiyide be· 
den terbiyesi mükellefleri t e şkil 

etmektedir. 

Adana atletleri 
bugün gidiyor 

Atletizm grup 
birincilikleri 

yarın başlıyor 

Atletizm grup birincilik müsa· 
bakaları yarın Mersinde başlı 

yacaktı:-. Bu müıabalcaları idare 
edecek olan atlctiz.m mütehassısı 
B. Naili Moran dün şehrimizden 

Menine gitmiştir . 
Müsabakalara iştirak edecek 

Adana atlt:tleride bugün Mersine 
hareket edeceklerdir . 

Postalarda yeni 
tarife bugün başlıyor 

Posta, Telgraf ve, Tele fon ta · 
rifelerine zam yapılması kararlaş
tığ'ı malümtlur. Yeni tarife bugün 
tatbik olunacaktır . 

UZAKL.ARDAN HABER 

····~·~······· 
: ~EHIRU I : 
t Sebzeler h e r gUn t 
ft biraz daha bollanmakt a t 

ve ucuzlamaktadır. Kış t 
ı lçm kuru sebze hazırla- •• 

• 
mayı ihmal etme 1 t 
••••• • • • • ••• 

Bağcılanmıza 
gelen ilaçlar 

Bağlarda her sene mühim tah
ribat J Apan Külleme ve Mildiyö 

hastalıklarının tedaviainde kulla
nılmak Üzere Zıraat Bankasına 

kükürt ve gÖ:ttaşı gelmiştir. Bağ'-

cılarımııın bol üzüm mahsulü ala. 
bilmek için bağlarına behemehal 
ilaç atmak lazımdır . Yakıt kay. 

bctmemek için hemen Ziraat Mü
cadele Baş Teknisiyenliğine mü
racaat edilerek vesika alınması 

bağcılarımııın menfaatleri iktiza
sındandır . 

Kız llseılade 

Y ok•ul talebeleri himaye 

. cemiyeti idare heyeti 
Şehrimiz kız lisesinde yoksul 

talebeleri himaye için bir cemi-

yet kuruldugurıu yazmıştık. Ru 

cemiyetin idare heyeti şu zatlar · 

dan teşekkül etmiştir : 

Rei:. B. Asım Ôzbilen, ildnci 
e .~ Dr. Süleyman Kuntalp, katip 
Şevkt"t Çekmegıl, v;Jz.nedar Hil 

mi Çamurdan. ALalar: Coşkun 

Güven, Zıya Kurttepeli, Mahmut 
Uygur, Kıymet Gülek ve Şaahab 
Nazmi Coşkunlar. 

Türkiye yüzme 
birincilikleri 

Adanada oluyor 
Beden. terbiye!!İ genel direk· 

törliiğünün verdiği karara göre, 
bu yıl Türkiye yüzme birincilik· 

leri Adanadaki büyük havuzda 

yapılacaktır. Bu müsabakalar için 

şimdiden hazırlıklara başlanmıştır. 

Burhan ettin ~ epsinin 
bu akşamki temsili 

Burhanettin Tepsi ailesi bu 
akşam şehrimizde çok zengin 

programlı bir temsil vermektedir. 
Bu temsilde Abdülhak Hamidin 

eserlerinden sahne ve perdeler 
vardır . Ayrıca Bayan Seniye Tep· 

si tarafından alafranga ve alatur
ka dastar gösterilecektir. 

• 
Müda'faası kuvvetli plaj- Krips'~ kalan. miras 

/ 
Almanlar, lngfüz uçaklannın bombaladıkları 

Varnemunde'un bir plaj şehri oldutunu ileri sürü
yorlarmış. İngilizlerse burada denizaltı ve hücum
bot erat mektebiyle, 10000 işçi çalıştıran Arado 
tayyare fabrikaları bulunduğunu söylüyorlar. 

iki tarafın da iddiası doğru veya y
0

alan olabilir, 

burasını araştırı\cak değilim. Yalnız lngiliıler bu ta

arruzda on dokuz uçak kaybettiklerine göre Al

manların plijı ve plajda safa sürenleri, ası<eri he-

def ve garnizonlar kadar iyi müdafaa ellikleri an
latılı yor. ' 

"' * * 
Sir Krips'e ispanyada ölen kaynanasından 10 

milyon peçetalık bir miras kalmıştır. Sir Krips ifrat 
zenginlik ve ifrat fakirlik aleyhindedir. Acaba bi
ıim paramızla bir buçuk milyon liraya yakın olan 
bu mirası ne yapacak diye merak ediyorum. 

Tathsert 

Hava şehitleri ihtifal töreni 
şehrimiı.de bugün yapılacaktır. 
hazırlanan programı aşağıya alı; o. 
ruz: 

1 - Törene nöbetçi subay
ları hariç olmak üıere Adana 
garnizonundaki tekmil subay ve 
askeri memurlarla, mülkiye me
murları jandarma ve polis müfre
zeleri. okullar ve bilumum teşek
küller iştirak edecekler ve saat 
tam (lO) da Atatürk parkı önün
de topçu binbaşısı nuri özaydının 
göstereceği yerde mevkilerin al
mış olacaklardır. Subaylar için 
kıyafet günlük kıyafettir. 

2- Geçit resmine Halkevi 
bandosile topçu alayından bir pi
yade bölüğü jandar.ma ve polis 
müfrezesi, okull&r iştirak edecek. 
!erdir. 

3 - Merasim komutanı, top· 
çu Bnb. Nuri Ôzayclındır. 

4 - Saat tam 10,30 da me
rasim komutanı, şehitleri sılamla
mak için (dikk'Bt) komutasını ve
recek ve bu komutla merasime 
başlanacaktır. Bu komut üzerine 
A) merasımde bulunanlar bir da
kika müddetle selam vaziyetinde 
saygı susması yapacaklsırdır. 

B) Saygı &uıması esnasında 

tören mahallindeki direğe hava 
kurumu tarafından çekilmiş olan 
bayı akla resmi binalaıdaki bayrak· 
lar yavaş yavaş yarıya kadar in· 
dirilip tekrar yukarı çekilecektir. 
Fabrikalar, lokomat ifler düdükleri· 
rıi çalmak suretiyle törene işlirak 
edeceklerdir. 

Belediyeniıı canavar düdüğü 

bu törene iştirak etmiyecektir. 
5 - Bir dakika sonra mera · 

sim komutanı91n verece~i (rahat) 
komutaıiyle saygı susmasına ni
hayet verilt'cektir . 

6 - Saygı susmasından son . 
ra bando matem havası çalacak · 
tır. 

7 - Matem havasından son
ra topçu alayına mensup bir man
ga tarafından mdnevıa fişeği ile 
havaya üç el ihtiram at•şi yupı

lacaktır. 

8 - Saygı atışıııdan sonra 
ordu adına topçu alayından bir 
subay ve hava kurumu ile halk 
partisinden hirer zat nutuk vere._ 
ceklerdir. 

9 - nutuklardan sonra alı

nan tert ip sıraSİ\.'le verikcek e· 
mirle merasını geçişi yapılacak 
ve törene nihayet verilecektir. 

10 - Merasim verinde inzi
bat Adana merke1 K. vilayet jan· 
darına alay K. ve emniyet mü · 
dürü tarafından temin edilecek 
ve bu komutanlar merasim komu
tanına yardım edeceklerdir. 

11 - Topçu alay lwmuta~
lığına katar K. teşekküllere. 6.ncı 
işletme Md., Adana Hat K., hava 
haber verme grup K., jandarma 
alay K. lığına hava kurumuna, 
kültür direktörlüğüne ve halkevi 
reisliğine yazılmış b:rer suretide 
Seyhan val i lığine, Cumlıi.lri}'et 
halk partisi va Adana belt=diye 
reisliklerine sunulmuştur. 

Staddaki tesisat 
Şehrimiz stadyomundald hop

arlör tesisatı tamamlanmış ve tec
rübe !eri yapılarak çok mükemmel 
bir halde olduğu görülmüştür. 

Bu tesisattan bütün spor ha. 
reketıerinde istif aıie edilecektir . 

Gardenparti hazırlığı 
Beden terbiyesi 19 Mayıs ak· 

şamı için tertip ettiği Gardenpar 
lı hazırlıkları ilerlemektedir. Mev
simin bu ilk Gard~npartisinin çok 
8 üze! olması için ç1ı1lışılmaktadır. 

insanın peklige tutulmaması 
için dört şart vardır : Biri gerek 
miktar bakımından • gerek cins 
bakımından yetişecek kadar ye
mek yemek • ikincisi yenilen ye· 
mekleri hazmetmek • Üçüncüsü 
baı saklar kapalı olmamak . Dör· 

dincüsü de karın adaleleri ve 
barsak adelt:leri ' pekliğe mani 
olacak kadar kuvvetli bulunmak · 

Bu şartlar insana pek tabii 
görünür ama , pekliğe tutulunca 
insanın aklına gelmez . Halbu ki. 
peklikten kurtulmanın şartı, onurı 

neden geldiğini anlıyarak ona 
göre korunmaktır . 

Az yemek pekliğe sebep o· 
lur. Fakat çok yemek de pekliğe 

mani olmaz . Mesela insan çok 
yemt kle beraber, bu yeni yemek· 
!eri çogu et, yumurta , süt, fran-

cala bulunduğu zamanlarda fran· 
cala, kuru sebze ve ezmeleri o· 

tursa bunlar insana peklik verir· 
ler. Yeşil sebzeler, yemişler, ak· 
sine pekliğe mani olurlar • 

Hazmi yolunda cJlmıyanlar , 
mide hastalığına , barsak hastalı· 
ğlaa tutulanların da çoğu peklik 

çeker .. Müzmin barsak hastalık· 

larında peklik başlıca alamettir . 

Vakıa müzmin barsak hastalıkla· 

rında arada ~ırada iahal gelir . 
Fakat peklik günleri ishal günle· 

ı inden daha çoktur . . Karaci~er 
yorgun olursa yine pektılc gelir ... 
Mikroplu haıtatıkların bir çuğun· 

da, şeker hastalığında, kalp lıa5· 

talıklarırıın ilerlemi$ derecesinde, 
böbrek hastalığında peklik olma· 

sı da karaciğerin ve pankreas 
guddesinin iyi işlemediklerinden 
dolayı hazmın yolunda olmama
sından ileri gelir. 

Barsakların, pekliğe sebep o· 
lan bir şeyden dolayı kapalı bu · 
Junması , burada anlatılamıyacak 

kadar uzundur . Zaten peklığin 
bu türlü sebebini ancak hekim 
teşhis edebilir. 

Barsakların, pekliğe mani ola· 
mıyacak kadar kuvvetsiz bulun· 
ması iki türlü sebepten gelir. Bi· 
ri barsaklardaki adelelerin küçül· 

mesi, biri de, barsakları harekete 
getiren sinirlerin a1. duygulu ol· 
ması .. Barsak adelelerinin küçül· 
mesi , bazılarında , doğuştan bir 
hastalıktır . Fakat çok defa son· 
radarı gelir. Müımin barsak has
talıklarında hazım yolunda git· 
medikten başka barsakların ade· 
leleri de küçülür . Şişmanlarda , 

çok oturma;ı sevenlerde , yaşlı· 
!arda barsaldarın adeleleri tembel 
oJurlBr . iyi işliyemedilderinden 

peklik getirirler. Barsakları hare· 
kete getiren ıirıirlt:rin az duygu 
olması da sinir hastalıklarında 

gôrülür . 

Fakat, küçülen , tembel olan 
barsaklar çok defa takallüs eder· 
ler , sıkışırlar . Çok defa peklik 

barsakların tempelliğinden ziyade 
onların sıkışmasından ileri gelir • 
Peklik çekenlerin bazılarında bar
sak\arın bir kısmı tembeldir, ha· 

reket etmez . Bir kısmı da aksi 
olarak fazla takallüs etmiş , için
deki maddeleri sıkıştırmıştır . iki 
hal de pekliğe sebep olur. 

Sigara nevileri ' 
tahdit edimiyor 
Bazı tütüncülerde Serkildor· 

yan, Bafra Maden, Yenice gibi 
sigara çeşitlerinin bulunmaması 

yüzünden inhisarlar idareıiflin ba· 
zı sigara nevilerini kaldıracağı 

yolunda idoialar ileri sürülmekte· 
dir. idare, çok sarfedilen bu si
gara nevilerinin kaldırılma11 için 
ortada bir sebep olmadıtını bil· 
dirmektedir. Bu tip sigaralar her 
tütün satana verllmekte, fakat 
bazı semtlerdeki tütüncüler bun· 
\ardan çok ve bazıları da az sat· 
tıklarından, çok satanlar da çabuk 
tüketmekte ve bütün bu iddialar 
bundan ileri gelmektedir. 
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Sovyet cephesi 
( Başı 1 inci sayfada ) 

Timoçenko kuvvetleri birinci Al 
man hattını yarmış ve Harkofa 
yaklaşmıştır . 

Moıkova : 14 ( a. a. ) - Ç1tr· 
şamba günü Almanlar 400 ölü 
vermişlerdir. Ayrıca esir de alın

mıştır. Mihver kuvvetleri bir kaç 
mevziden de atılmıştır . 

Berlin : 14 a .a. - Kerçte 
ma2h1p edilen düşmanın takibine 
devam ediliyor. Kerç limanı ile 
burada bulunan gemileri bomba· 
ladık. 

Donet cephesinin bir çok 
yerlerinde kıtalarımız düşman 

k11vvetlerinin tanklar himayeııin • 
deki hücumlarına mukavemet et· 
mişlerdir. Cephenin şimal kesimin· 
de taarruz mahiyetinde bazı al· 
man hareketleri mevzii muvaff a· 
kiyetle neticelenmiştir. Doğu cep· 
hesınde dün cereyan eden hava 
muharebelerinde 84 sovyet uçağı 
düşürdük. Beş tayyare kaybettik. 
Fin uçakları Volga nehri manııa
bındald düşman gemilerini muvaf · 
fakiyetle bombalamıştır. 

26 Nisandan 13 Mayısa kadar 
Sovyetler 184 uçalıc kaybetmişler

dir. Ayrı ayrı uçan İngiliz. bomba 
uçakları bulutlardan istifade ede· 
rek nün batı Almanya bölgesine 
akın etmiştir. Kerç yanmadasın· 

daki muharebelerde 173 üncü is · 
tihkam taburu 8 Mayısta tek ba
şına 10000 kişilik bir düşmtın 
grupunu şiddetli bir ateşe rağmen 
temizlemeğe muvaffak olmuştur. 
366 ıncı piyade alayının beşinci 
bölüğü ile 46ıncı alayın ıkinci bö· 
lüğü hücum motorlarının yardımı 

ile düşman mevı.ilerinin arkasına 

çıkmağa muvaffak olmuşlardır. 

Filipin Devlet 
Reisi Vaşingtonda 
Vaşington : 14 (a. a.) -Fi· 

lipin Devlet Reisi Kezon ailesiyle 
buraya gelmiş, Ruzvelt tarafından 
karşılanmıştır. Kezon burada yer
leşecektir. 

TORKIYE RadqMu ' 
ANKARA Rad9osu 

Cuma - 15.5.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7.~3 Müz.ik : Karışık Program 

( Pi ) 
7.45 Ajanıı Haberleri 

8.00 Müzik : Senfunik parçalar 

( Pi ) 
8.15/ 
8.30 Evin saati 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Saı eserleri ve 
oyun havaları 

12.45 Ajans Haberleri 
13.ooı 
13.30 Müzik : Şarkı ve Tür· 

küler 
18,QO 

18.03 

18.40 

19.00 
19.15 

19.30 

19.45 

20.15 

20 45 

Program ve Memleket saat 
Ayarı 
Müıık : Fasıl heyeti 

Müzik: 

Konuşma 

Müzik: 

Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Ha~erleri 

Müıik: 

Radyo Gazetesi 

Müzik : Şarkı ve Tür-

kül er 
21.00 Ziraat takvimi 
21.ıo Temsil , 
~2 .OQ .Müzik : Radyo Salon Or· 

keııtrası ( Violonist Necip 
Aşkın ) 

22·30 Memleket Saat Ayarı ajans 

22 Haberleri ve Borsalar 
.45/ 

~ı.so Ynnnki 

Kapanı~ 

lran isyanı 
Ankara: 14 (Radyo Gazetesi)· 
Gelen haberlere göre, Irandaki 
iğtişaş oldukça genişlemiş ve İs· 
yanı bastırmak için Iran . askeri 
kuvvetlerine Rnsların da yardım 
ettiği ve isyanın bastırıldığı. an 
!aşılmaktadır. 

Papanın salba 
muhabbeti ı 

Vatihan : 14 a.a. - Papa 12 
inci Pi Papalı~a seçilmesinin yıl· 
dönümü münasebetiyle söylediği 

nutukta suthten muhabbetle bah · 
setmiş, fakat bugün için yapıla· 

cak sulh teşebbüslerinin akamete 
mahkii~ bulunduğunu söylemiştir. 

Polonya baş 
vekilinin demeci 
Londra : 14 a .a. - Polonya 

başvdı:ili general Skoski demiştir 
ki: <Sovyet - Polonya münase· 
betleri eskiden daha çok iyidir. 
~talin dRha mükemmel yeni bir 
Polonyanın k1Jrulmasında Sovyet
lerin de yardım edeceğini söyle
miştir. 

Okul kitaklarına 
yapılacak zam 
Ônümüıdeki ders yılından 

itibaren ilk ve Ortaokullarla Lise 
vr teknik öğretim kitapları yüıde 
on ile yüzde otuz arasında deği· 
şen bir zamla satışa çıkarılacaktır. 
Okul kitapları ğeçen sene maliyet 
fiyatından noksana satılmıştı. Ye · 
ni zam karan bunu önlemek mak· 
ııadiyle alınmıştır. Diğer taraftan 
önümüzdeki ders yılı başında ki· 
tap darlığı çekilmemesi için, ~im
diden okul kitaplarının basılması 
için hazırlıklar tamamlanmaktadır. 

Diğer neşriyat bu işin sonuna bı
rakılmıştır. 

Balk evi 
den : 

Relslllln-

Halkevinde açılacak olan 
( Halkevi aile gazinosu) için 
müstecir aranmaktadır. 

Belediyece ehliyeti tesbit 
edilen ve gazino işlerinde mü 
maresesi bulunan taliplerin 
şartnameyi öğrenmek üzere 
Halkevi Bürosuna müracaat-
ları • 

ZAYi - 13 - 5 942 ta· 
rihinde öğle üzeri Adana yeni is
tasyondan otobüs ile yeni otel 
yanına gelerek indiğimde içinde 
şahc;ıma ait bir çanta ile içinde 
44 numaralı icra memurluğu eh· 
liyetnamesi ve orta mektep şaha
detnamesl ve evrakı müsbiteleıim 
ile birlikte otobüs içinde unutmuş 
olduğumdan bulanların Türksözü 
matbaasına getirdikleri takdirde 
memnun edilecekleri ilan olunur. 

Adana biri .• r.i icra 
memurlarından 

M. Kemal Çelik 

Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Memleket Hastanesinin bir 
senelik yiyecek ve yakacak ih· 
tiyacı Yirmi gün müddetle 
eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 21 Mayıs 942 Per· 
şembe günü saat 1 O da Dai 
mi Encümenimizde yapılacak
tır. isteklilerin o gün ve saatta 
Encümene Şartnameyi görmek 
ve tafsilat almak üzere de her 

' gün hastaneye müracaatları. 
6-9-14-18 14102 

KiRAUK EY 
İtfaiye sokağında "125,, numa· 

ralı hane içerisinde müstakil elekt-
rikli, tulu abalı üç oda kiraya .ve· 
rilecektir. 

isteyenlerin idarehımcmize i 
müracaatları. 

TORKSOZO 

Ceyhan İktisadi Milli Teavün 
Allm Satım Ortakhğı Koope
ratif Şirketinden : 

17/4/942 heyeti· umumiye içtimaında nizamnamede yapılacak tadi· 
tat için seçilmiş üç ortakdan müteşekkil Komisyon nizamnamede bu
günün şartların3 uygun olarak tadil edilmesi gerekli gördükleri 3-9-
79 uncu maddelerin eski ve yeni şekilleri aşağıda yazılıdır. Nizamna· 
menin bahşeylediği salahiytte binaen idare meclisi heyeti umumi
yeyi 12,6/942 Cuma günü sa'!t ondörtde fevkalade olarak içlimaa 
davet eder, gelmeleri ıica olunur. 14144 

Eıki Şekli 

iktisadi Milll teavün alım satım 
ortaklığı koopratif şirketi 

imza • imza 

Madde 3 - Ortaklığın maksadı. A. Ortaklığa dahil olanların 
mahsullarını gerek ham, gerek işlenmiş, olarak satmak ve ortaklık 
namına istihsal ve imaıatda bulunmak. B. Ortakların meslekl!rine ait 
alat ve vesaiti istihsaliyeyi satın alıp ortaklara satmak. C. Ortaklar
dan gayri meslek erbabının mahsullarını ortaklık hesabına satın almak 
veyahut mahsullarını satmağa ve muhtaç oldukları alet ve vesaiti sai· 
reyi mübayaaya tevassut etmek. O. Mahsulat mukabilinde ve ortaklı
ö-ın kudreti dahilinde ortaklara avans vermekdir. 
o • 

Yen ŞPkil 
Madde 3 - Ortaklığın maksadı. A. Ortaklığa dahil olanların 

mahsullarını gerek ham ve ierekse işlenmiş olarak iç ve dış piyasa
larda satmak ve ortaklık namına istihsal ve imalatda bulunmak. 8. 
Şirket namına iç ve dış piyasalardan bilumum istihlak madde ve eş· 
yaları ve afatı zürraiye ve sinaiyeyi doğrudan doğ'ruya veya tevas· 
sut suretiyle celp ve getireceği malları topdan ve perakende suretiyle 
ortaklara ve ortaklardan gayrisine satmak. C Her türlü mali ve tüc· 
cari hususatı ifa ithalat ve ihracat işlerinde başka şirketlerle ve mü· 
teşebbis şahıslarla iştirak edebilmek. D. Türkiye hudutları dahilindeki 
müstahsalat ve mamulatı gerek müstahsiller nam ve hesabına tevas· 
sut suretiyle ve gerekse şirket hesabına tercihan doğradan doğruya 
iç ve dış piyasalara satmak. E. Mahsulat mukabilinde ve ortaklığın 
kudreti dahilinde ortaklara avans vermek. 

Eıki Şekli 

Madde 9 - Ortaklığın mesuliyeti. Her ortağın mesuliyeti ancak 
aldığı hisse senetlerinin kıymeti nisbetindedir. Ve ortaklığın hisse se· 
netleri ancak Adana ve mülhakatı ahalisinden ve herbir meslek erba· 
hından olanlar tarafından satın alınabilir. 

Yeni Şekli 

Madde 9 - Ortaklığın mesuliyeti. Her ortağın mesuliyeti ancak 
aldığı hiı:se senetlerinin kıymeti . nisbetindedir. Ve ortaklığın hisse se· 
netleri herbir meslek erbabı tarafından ve Türkiye Cümhuriyeti tabe· 
asından olan ve evsafı kanuniyeyi haiz bulunan her Türk vatandaş 
tarafından satın alınabilir. 

Madde 79 - Ortaklığın gelir ve masrafları. Ortaklığın geliri 
şunlardır: 1 - Satış bedelleri ve alınan komisyonlar. 2 - Avans
lardan alınan faizler. 3 - istihsal ve imallardan hasıl olan karr 

Ortaklığın Masrafları Şunlardır : 
ı - Memureyin ve müstahdimeynin maaş ve ücretleri ve ic:ır 

ve teshin ve tenvir ve kırtasiye gibi idare masrafları. 
2 - Ortaklık tarafından mübayaa edilen ve saiti istihsaliyenin ve 

harice satılan mahsulün celp ve cem ve sevki için verilen bedellerile 

masrafları. 
3 - lstihııaliit ve imalat için yapılan masraflar. 
4 - Ortaklardan ve hariçten alınacak mahsulün esmani. 
Bir senelik masrafların yekUnu bir senelik varidatdan çıkarıldık. 

tan sonra kalacak mikdar kazanç itibar olunur. işbu kazançdan : 
Evvela yüzde (10) ihtiyat akçası. Saniyen 13 ünçü madde vechi

le ortaklara hisse · senetleri mikdarınca verilecek yüzde oniki ye ka
dar ilk kazanç ayrılır. mütebaki kazan yüz kısma ayrılarak aşağıda 
gösterildiği veçhile tevzi olunur. 

1 - Yüzde beş idare azasına. 2 - Yüzdt bir teftiş heyetine 
3 - Mütebaki yüzde doksandan şu veçhile ortaklara verilecektir. 
İkinci maddenin (A) fıkrası veçhile ortaklar tarafından ortaklığa sa· 
tılan malların mecmu bedeli ile (B) fıkrası veçhile ortaklığın ortaklara 
olan bütün sat~larının mecmu bedeli ayrı ayrı hisap olunur, ve işbu 
yüzde doksan kazanç bu mecmu bedellerin mikdarına nisbetle iki 

kısma ayrılır. 

Biri'nci kısım mebaliğ dahi ortaklıkla mal salan ortaklara ortaklık 
yapmış oldukları satışları ~isbetinde tevzi olunur. 

İkinci kısım mebaliğ dahi ortaklıkdan mal salın alan ortaklara 
mübayaaları nisbetinde tevzi olunur. 

Ye" i Şekli 

Madde 79 - Ortaklığın gelirleri şunlardır : 
1 - Satış bedelleri ve alınan komisyonlar. 2 - Avanslardan 

alınan faizler. 3 - istihsal ve imallardan ve emtai tüccariye ve al ati 
zürraiye ve sinaiyyeden temin olunan satış karları. 

Ortaklığın masrafları şunlardır : 
1 - Memureyin ve müstahdimeynin maaş ücretleri, icar teshin 

tenvir, kırtasiye, gibi idare masrafları. 
2 - Ortaklık tarafından mübayaa olunan vesaiti istihsaliye v'e 

bilumum istihlak maddeleri ve alatı zürraiye ve sınaiyenin ve harice 
satİlan mahsul ve mamulün celb ve cem ve sevki: için verilen bedel· 
!erile masrafları. 

3 - lstihsalat ve imalat için yapılan masraflar. 
4 - Ortaklardan ve hariçden alınacak mamul ve gayri mamul 

mahsül ve emtaai tüccariye ve zürraiyyenin bedelleri ve verilen faiz 
ve aciyolar. 

Bir senelik masrafların yekunu bir senelik varidattan 1 çıktıktan 
sonra kalacak miktar kazanç itibar olunnr. işbu kazançtan evvela 
yüzde (15) ihtiyat akçası, yü1.de (5) idare meclisi azalarına yüzde (1) 
teftiş heyetine geriye kalan yüzde (79} ortaklara hisseleri nisbetindc 
taksim edilec e. ktir. 

Sayfa 3 

........................... • • 
İ Nazarı dikkate İ 
: Ceyban iktisadı Milli Teavln Alim ve • 
eSatım Ortaklığı Kooperatll ıırketlndenl 

1 S~n~lerdenberi faiıliyetini durdurmuş ı• 
e olan iktisadı Milli Teavün Alım ve Salım 
• Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere yel niden Ceyhanda faaliyete başlamışhr. Her 
1 nevi manifatura ve kantariye mallarını ve 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen 
: kar mukabilinde perakende olarak sahşa 
e başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa· 1 
: hş mağazasına uğramaları kendi menfaat-1 leri icabıdır. 14-26 14082 1 
.......................... 

ilan 
İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünden: 

1- İnhisarlar Ceyhan idaresi ambarlariyle ,imendifer istasyonu 
ve Kozan ve Kadirli idareleri anbarları arasında mütekabilen 
naklonulacak idareye ait tuzdan gayri 200 ton ağırlığında bil
cümle mr:vaddın nakli işi Adana Başmüdürlüğüyle Ceyhan Baş 
Memurluğunda mevcut şartnamesi mucibince mukavele akdi 
tarihinden bir sene müddetle muteber olmak üzre açık eksilt
meye konulmuştur. 

2- Eksiltme 6/6.942)arihine raslayan pazartesi iÜnÜ saat 
14 de inhisarlar Ceyhan Baş Memurluğu binasında yapılacaktır. 

3- Şartnameyi fÖrmek ve fazla izahat almak istiyenler 
Adana ve Ceyhan idarelerine müracaat etmelidir • 

4- Eksiltmeye iştirak edecekler muhammen bedelin % 7 5 
' güven parasını eksiltmeye iştirakten evvel makbuz mukabilinde 

idare veznesine yatırmaları ilin olunur. 15-25 - 30 14142 

ilan 
İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünden: 

1- inhisarlar Ceyhan idaresi Anbarlariyle Şimendifer istas
yonu arasında tahminen (250) ve Yumurtalık idar~si anbarı 

arasında tahminen (50) ton tuzdan gayri maddelerin nakli işi 
Adana Basmüdürlüğüyle Ceyhan Baş Memurluğunda mevcut 
şartnamesi mucibince mukavele akdi tarihinden bir sene müd
detle muteber olmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur • 

2- Eksiltme 616, 942 tarihine raslayan pazartesi günü saat 
14 de inhisarlar Ceyhan Baş Memurluğu binasında yapılacaktır. 

:i- Şartnameyi görmek ve fazla i:ıahat almak i!ltiyenler 
Adana ve Ceyhan idarelerine müraccat etmelidir • 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler muhammen bedelin Of. 7 ,S 
güven parasını eksiltmeye iştirakten evvel makbuz mukabilinde 
idare veznesine yatırmalıdırlar. 15-25-30 14143 

O smaniye Belediye Riyasetinden : 

OSMANİY[ KASABASINOA YAPllACAK ElEKTRİK TESİSATl
NA AİT KAPAll ZARf USUlilE EKSİlTME 

1 - Osmaniye Belediyesinin daha evvelce kurmak istediği su ve 
lektrik tesisatı dolayısiyle gerekli bakır tel, finca,1, sigorta, siperi 
saika, ve umum tenvirat malzemesi evvelce mübayaa suretile hazırlan· 
ınış ve bugüne kadar ayniyat anbannda muhafaza edilmiş olup bu 
kene su tesisatından sarfınazarla kasabanın mühim ve muayyen kı
sımlannın tenvirine kafi gelecek takatta tesisat vücude getirilmesi için 
bir tadilat projesi ve keşfi yaptlnlmış ve bu proje ve keşifnameler 

de nafia Vekaletinin 16/ 1/942 tarihli tastikına iktiran etmiştir. 
2 - Motör, ve hava, tüpü, lskenderun belediyesinden devir alı· 

nacak ve mevcut gazhane binasına islah edilerek elektirik fabrika11na 
çevrilecektir. Dinamo tevzi tablosu ve teferrüatı gibi malzeme ile ahşap 
direklerin tedariki ve alat ve makinelerin lskenderundan Osmaniyeye 
nakliyesi ve montajı müteahhide ait olmak üzere yapılacak tesisat 
işlerinin keşif tutarı 14806 liradan ibarettir. 

3 - ihale 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine tevfikan kapa· 
1ı zarf usuluna tabi olup 8/6/942 pazartesi günü saat 14 de Osmani · 
ye Belediye salonunda daimi encümen tarafından yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat yüzde yedi buçuk hesabile 1110 lira 45 
kuruştan ibarettir. 

5 - isteklilerin 942 mali yılı ticaret odasında kayıtlı olmaları, ve 
ihaleden sekiz gün önce bulundukları yerin valiliklerine müracaatla 
bu eksiltmemizc iştirak ebebileceklerine dair müteahhitlik vesikası is
tihsal elmiş olmaları ve bu işin fenni mesuliyetini üstüne alacak mü· 
hendis göstermeleri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının kanunun 32 inci maddesine uygun su· 
rette hazırlanması ve ihaleden bir saat önce makbuz mukabilinde be· 
lediye encümen riyasetine tevdi olunması lazımdır. 

7 - Postada vwku bulacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 
8 - Müracaat edildiği takdirde keşif ve projelerinin birer nus· 

hası parasız olacak posta ile isteklilerin adresine gönderilecektir. 
9-Keşif ve projeleri ve mevcut malzemeyi görmek isteyenler her ,.,, 

gün mesai saatı içerisinde Osmaniye Belediyesi muhasebe kalemine 
ve garojen motörünü görmek isteyenlerinde lskenderun belediyeıi 
riyesetine müracaat etmeleri 2-6 - 10- 15 14107 

/ 
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Sayfa 4 TORKSôZO 

........................................ 
: 1 • •• •• •• • 
İ TURKSOZU İ • • • • • • : Gazete ve Matbaası : • • • • • • • • : Türksözü OKUYUCULARINA OONYANIN HER TARA- : 
İ FINDA VUKU BULAN HADİSELERİ GÜNÜ GÜ- İ 
I Gazetesi NONEVERİR. TORKSÖZÜHÜ TAKİP EDİNİZ. : 
• • • • 1 Kitap, mecmua, çek, bilet, allş, 1 
: plan, harita, bilumum matbaa TürksözÜ : 
: işlerini Tflrklyede mevcut mat- 1 
• baaıara rekabet eder derecede M tb • 
: tall ve slraue elden çıkarır. a aas l 1 
• • • • ! Türksözü Cilt Kısmı ! • • 
İ SA~LAM, TEMİZ, ZARİf CiLT İ~lERİNİZİ ANCAK TORKSôZO ! 
: MÜCElliTHAHESİNOE YAPTIRABiLIRSİHİZ : 
• • • • ........................................ 

,._ 

.... 

• 
T. iş Bankası 
Klçtlk tasarral besapları 

1942 ikramiye planı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağusto•, 

2 /kinciteırin tarihlerinde yapılır 

194!. ikramiyeleri 
1 Adet woo Liralık 2,000 l.iıa 

:~ •• 1000 .. 3,000 •• 
2 .. 7)0 .. 1,500 .. 
3 .. 500 .. , l,500 .. 

10 ~su .. 2,500 .. 
40 " 

100 .. 4,000 .. 
50 .. 50 .. 2,500 .. 

'200 .. 25 ,, 5,000 ,, 
200 " 

l(. •• - 2,000 . " 

TUrklye lf Bankasına para yatırmakla yalmz 
para blrlktlrmlf ve faiz zlmıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de. danamlf olursunuz 

~ 

TORKiYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeai : !00.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

-

Ziraat Bankasında kumbaralJ ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşatıdaki plina göt~ ikrnmiye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 2000 .. 
4 .. 250 

" 
1000 .. 

40 " 
100 .. 4000 

" 

Seyhan Emniyet ı 
Müdürlüğünden: 

Emniyet kadrosu çarşı ve 
mahallat bekçi teşkilatının 942 
malı senesi ücretlerine karşılık ve 
her sene olduğu gibi şehir dahi· 
imdeki hane ve ticarethanelerde 
ikamet ve icrayı ticaret eden 
biluıtıum mükellefe mahiy~ vere· 
bilecekleri bekçi ücreti çarşı ve 
mahallat bekçileri hakkındaki ka
nun hükümlereine tevfikan tevzi 
edilmiştir. 

Hüküm kesbi katiyet eleme
den evvel itirazı olanların bir haf. 
ta içinde Emniyet Müdürlüğü riya-
setindeki Bekçi komisyonuna 
müMcaatları ilan olunur . 

Satlık Arsa 

Reşatbey mahallesinde 
Ada 494, parsel 4, metre 

320 arsa satlıktır . Ebe 
• 

Hayriye hanıma müracaat 

olunması . 
11-16-19-22 

i. ~ ..... .-. • ._. . .-. ...... ._. ......... ._. ......... i . . 
i Kiralık bağ i . . 
t K. 1 l ·· 'd t i araısa ı yo u uzerın e i 
i iki odalı muntazam bir bağ i 
i kiralıktır. i . . 
• ihtiyacı olanların Antal-! 
! ya anbarına müracaatları • •. • • i ilan olunur. C. i . . 
!-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---~ 

Umumi Neşriyat Mü<lürü: 
MAC}TGÜÇLÜ 

Basıldıkı Yer: Türkaözü Mbt 

100 
" 

50 .. 5000 
" 

120 40 '4800 
N M 
R tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundurınak olmalıdır. ff .. " " 

160 .. 20 .. 3200 .. 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenl~re ikramiy~ çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa! 11 - Eyliil, 11 Birincikanun, 
Mart ve 1 l Haıiran tarihlerinde çekilecektir. 

------------------------------------------

M Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri N 

~ " " yormadan ıstırapları dindirir. " 
: Luzuınunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden ~akınınız n 
R her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. H 
• N 
:&:zzzz::::~===:z:z:~sax:~ 

15 Mayıs l 942 

ilan \ 

Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı İşletme 
Arttırma, Eksilme Komisyonu Reisliğinden: 

Muhammen bedeli 5700 lira tutan 300 ton meşe odunu 22/ 
Mayıs/942 Cuma günü saat 16. da kapalı zarf usuliyle Adana
da 6. ıncı işletme Mzdürlüğü binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 427.50 liralık muvakkat teminat 
akçaları ve}'a teminat mektupları. kanuni ikametgah vesikaları. 
nüfus · cüzdanları ve Ticaret Odası vesikalariyle yukarda tayin 
edilen günde 2490 No.lu kanunun emrettiği şekilde hazırlamış 
oldukları teklif mektuplarım eksiltme saatinden bir saat evvel 
Adanada Devlet Demiryolları 6. mcı işletme Müdürlüğü bina
sında toplanan Arttırma, Eksiltme. Komisyonu Reisliğine tevdi 
etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyona müracaatla görüle-
bilir. 6-8-13-16 14117 

NEVROZIN 
Bitin atrıların panzeblrldir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KAŞE 

NEVRCZiN . 
~u muannid BAŞ ve DlŞ ağrıla
rını süratle izaleye kafidir. Ro
natizma evcaı, sinir mafsal ve 
•dele ıstırapları NEVROZIN'le 

te<la'vi edilir, Müessir ilaç : 

N E. V R O Z 1 N' dir. 

NEVROZiNi TERCİH EDiNiZ 
icabında günde 3 ka,e alınabilir 

Di~ MACUNUNUN YARA TTIGI SIHHAT, 
CAZİBE YE GUZElliKTİR 1 

I 

~S~~2C3•XU###U#####U~#S#-

~ DOKTOR 
ı 

Muza/ fer Lokman 
Bf argla baıtaıarıaı muayeaella-

l::!'~! ... ı:"aı eder. 

1 


