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Tlrll Kadınları Vatan Blzmetlnd e 1 

Adana Yardım Sevenler 
Cemiyeti İşe Başladı 

4dana Kadın/arı iş Başında 

Mevhibe lnönünün relsliklerinde 
< Yardım sevenler cemiyeti > t e
şekkül etti~i malumdur . Yurdun 
muhtelif köşderiııde olduğu gibi 
dün Adanada da bu hayırlı Ce
miyetin bir şubesi tfşekkül etmiş-
tir . 

Dün saat 17 de, Valimiz Bay 
Faik Üıtün 'ün ref ıkaları Bayan 
Üstün başta olmak üzere Adana

nın bir çok münevver Bayanı 
Halkevi salonunda toplanmışlar 

ve bu Cemiyetin şehrimizde de 
iş başı yapması m~vzuunda üç 

saattan fazla konuşmalarda bu
lunmuşlardır . 

Bu toplantıya Vali, Parti Baş· 
kanı, Belediye reisi , Halkevi re

isi , Doktorlar , alakadar: daire 
müdürleri ve Partililer de iştirak 
etmişlerdir . 

Toplantı Valimizin bir konuş
ması ve sayın Mevhil>e lnönünün 

Türk kadınlarına hitabeden beyan
namesinin okunmasiyle açılmış

tır . 

Bundan sonra Cemiyetin reis-
' f": liQ'ıne lJayan Üstün , aı.alıldara 
~ 80Yc:n Me~hllı• nönü Bn. Düriye Güçlü , Bn. Bedia , 

~•ta.a "" Lir '-aç ay ... vvel An· B B •~ · z· . '- . . "" " .-. n. elıı;ıs ıncırKtan seçılmiştır . 
11Gııu11' ' Miııt Şefimiz ismet lnö- Ayrıca bir de mürakabe heyeti 

~arı Bayan intihap edilmiftir . 

1'ürk işçilerinin 
"1esai müddetler.i 

lıAMIAME YAKtNOA DEVLET SURASINA GOKOERİLOYOH 
" .. .................... 
Clztı SiLAH İ 

ı lo" ı "1111~ 11'"• , 18 ( A.A ) - ı 
•~ıı b 0 rduau yakında ı 
"-11~ lr •ilahla techlz ı 
~~ :,ttur · Bu altahı ı 
' 'tttr '" •ub•y icat et· ı 

l "•tull;.. Bu, lldUrUcU ve ı 
l 'il '-• - btr •llAh ola- ı 
' •it • dllmektedlr.. ı ...... ı 
~ ............... ... 
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• ll'bentrop 

'~aıar Japb 
'rt~ı -
~ lilRVAT DEVLETi 

'İıı<ıt •r, : 16 
~llt 11 ) - li (Radyo Gazete · 
tt .... "c dcrh ırvat devleti kurul-

"''tt" •I -lıtı"ı •r. &u _ Uçl& pakta iltihak 

~ t'ttır. ~·btoren Venedıkte ya-
t. 6r 1 cntro K . "'•b trıc:tc h P. on Cıyano 
._ ~tıt aıır b 1 1-t top b u unmuşlardır. 

Ankara : 16 (Türksözü muha· 
birinden) - iş müddetleri hakkın· 
da hazırlanan nizamname bu ay 
içinde Devlet Şurasına .sevkolun~
cakbr. Nizamname esaslarına go· 
re iş Kanununun şümulüne giren 

A - Her türlü maQ-denleri 
topraktan çıkarma ve taş ocakları 
itler inde, 

(Geriai ikinci sahifede) 

••••••••••••• 
MUCLADA ZELZELE 

Ankara : 16 ( Türksözü mu
habirinden ) - Mutlada buiÜn 
dört yer sarsıntısı olmuştur.'.Halk, 
evlerinden sokaklara fırlamıştır . 
Hasar tepeden bazı kayalar şehre 
düşmüş ise de bir %arar t1erme· 
mişlir. ............. 
Berut sahilinde 
bir deniz harbi 
SarlJede Ml ttellkler 

uerı llarekltta 

Sayda 
dcıha 

ue iki kaaaba 
iıgal edildi 

SAMll MAHASARISI 
BERUT KAPILARINDA 

Kudüs : 16 ( A . A. )- Ordu 
umumt karargahının sözcüsü ha
rekat hakkında şu tafsil atı ver
miştir: 

Müttefik kuvvetler bir ileri 
hücum hareketiyle Kisvenin Şi
malişarkisinde ve Şama takriben 
on altı kilometre mesafede Man
tayı işgal etmişlerdir . Kisve de 
ıaptedilmiş bulunmaktadır . Bir 
Müttef ık kolu Kisvenin 12 kilo
metre kadar Şarkında Çöl ~ena
rında Adliyenin Şarkında ileri
lemeğe başlamıştır. Say danın Şar
kında Linau tepelerinde Jevvin 
şehrinin Müttefikler tarafından 
zaptı burada harekette bulunan 
kolu sahil boyunca Beruta doğru 
ilerileyen kolun hizasına aetirmiş
tir. Iraktaki lngiliz kuvvetlerinin 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

J 
1 
j 

~(,) ... 11 ı1ı11 b· u Vcıile ile Ciyano 
L .... ,\, •r rn - ıa•· '1İt "' aö U ıtıtt yapmıştır r . <lc"I tcrı 1( . 
"'tta.. et ot ' •tadat müstakil 

.. Petrol • met1zuu günün en mühim meselesidir • Şimdi Müttefikler 
trol ihtiyacını daha sühuletle Bahreyn adalarından temin ediyorlar . 

:u adalara aid ıayanı dikkat bir yazıyı ikinci ~ahifemizde. bulacaksınız. 
Yukarıdaki r11im bir pıtrol iıtihıal ıahaıını goıtermıktıdır. 

'"'llt. •ca)( it ı 
ıın ba a yan bayra~ı 

Yratı olacaktır. 

Cebelitarık tahkimahndan bir görünü' 

Lines: 16 (A.A.) Bugün 
saat 10 da Ark Royal ve Victory 
tayyare gemileriyle Renow zırh
lısı ve dört ıleıtroyer Akcleniı.'den 
gelerek Cebelüttarık limanına iİr
mişlcrdir. 

Bu sırada miliyati meçhul bir 
tayyare alçaktan müstahkem mev-

Cebellttarıllta 
toplanan iagİuz 
llarp gemileri 

ki üı.erindt-, hava dafi toplarının 

şiddetli ateşine ra~men ! uçuyor
du. Bu tayyare biı az so.ıı a ayni 
tipten diker bir tayyare ile birleş-
miştir. Bir saatten faıla bu iki 

tayyare gidip gelmişlerse de bom

ba atmamışlardır. Hava dafi ba · 
taryaları da bunlara isa· 
bet kaydedememiştir. 

BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİNDE 

Amerika' da 
Mihver alacağı 

bloke edildi • çtrçi llALLABİNıN BOBUNMASI 
KANUNU MfJZADBI BD:LDI MiHVERiN MUKABiL TEDBiRi 

Peteala Natlla 1 

Mareıal Peten 
Vişi : 16 (A. A.) - Mareşal 

Pctcn yarın (bugün) iktidarı ele 

alışının yıldönümü munasebetiyle 

radyoda bir nutuk verecektir. ------
Berlin Ve 
Moskov~ 

Atılcara : 16 (Radyo Gaze
tesinden ) - Sovyet - Alman mü-
nasebetleri hakkında heyecan ve
rici haberler ncfredilmif ise de 

Sovyctler bu haberleri tekzip 
etmektedir. Nitekim Sovyetler 

Alman tahşidatını Moskovaya kar
şı olarak telakki etmemektedir. 

Keza Sovyet manevraları da Al· 
manyaya karşı değildir. 

Bom••J&'da 
blJlll bazırbll 

• 
Souyet elçiai Büluef 'J•n 
Moalıooaya döndü 
- T af~llat Radyo Gazetelinde -

Ankara: 16 (Türksöı.ü muha
birindan) - Büyük millet meclisi 
bugün saat 15 te toplanmıştır. 

Çiftçi mallarının korunması 

halııunc:talıi kanu1t 16yihatn V'9 ZiTnt 
Dahiliye ve Adliye encümenleriy
lc muvalı:kat encümen mazbata 
ları, Devlet memurları ayhklannın 
tevhit ve teadülüne mütedair ka
nuna ek 3888 H) ılı kanunun 3 

(Geriıi ikinci sahifede) 

Vaşington : 16 ( A. A. ) -
Alllerika r a d y o s u muhabirleri 
mihvere ait alacakların bloka edil
mesi hakkında Ruzvelt tarafından 
--. emri Rolten Moor ~puru
nun torpillenmesine dotrudan 
doğruya biı cevap suretinde te-

' lakki ediyorlar Mamafi mihverlerin 
ekserisi bu tedbirin geç kalmış ol
duiu mutaleasındadır. Bütün Ame-

(Geriıi üçüncü aayf ada) 

· T. Basın birliği 
-----Adana mınhkaaı -----

kongresi bugün 
Turk basım birliti Adana mın

tıka kongresi 9 Haziran içtimaın

da ekseriyet bulunamamısa dolayı

siyle 17 Haziran saat onbire te
hir edilmişti. Bugün on sekiz vi 
!ayette çıkan gazettlerin mensup
ları Adana Halkevi salonun top
lanarak kongnlerini yapacaklardır. 

Kongrede yeni idaıe heyeti, umu· 
mf kongre delegeleri seçilecek, 

eski idare heyeti raporu dinlene

cek, hesaplar tetkik edilecek ve 

kongre azası gazetecilerin dilekle

ri umumi kongreye arz edilmek 

üzere bir heyetçe tespit edilecek· 
tir. 

Saat 12.30 da da kongre azala

nna yeni otelde bir ÖQ'le yemeti 
verilecektir. 

·------------------------· 
Kadınlardan 
Yol Vergisi 

1 Bu Cereyan Mecliste Yeniden ı 
Kuvvetlendi. Proje hazulandı ! 

A nkara: 16 ( Türkaözü Muhabirinden) 
Çalı,an kadınlardan yol v ergiai alınma•• cereyanı 
Mecliate yeniden ku1111etlenmi1tir. Bu cereyana kadın 
mebuılarımız Ja müzahirdir. Kan ur. projeai yakında 

j Mecliae t•klil •dilecektir 

.... ........ - ... .. .. .... .... .......................... 4 ....... .. 



Sayfa 2 
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Bahreyn ve 
Petrolleri 

Bu adanm ehemmiyeti artmakta 
lralc., Suriye ve Filistin şimcli 

harb sahne:.i olduğundan Yakın 
Şarktaki karada bulunan zengin 
petrol havzalarının iatihsalatından 
istifade edilmemektedir . Bunun 
için denizin oıtasında bulunan 
Bahreyn adalarındaki petrol ma
denlerinin ehemmiyeti fevkalade 
artmıştır • 

Çünkü lngilizler denizlere hA
kim bulunduklaı ından bu adalar
dan istihsal edilen petrolleri em
niyetle naklediyorlar . 

Bahreyn adaları Arap Su
diye devletinin Basra körfezi sa
hilinden otuz kilometre uzakta ve 
mahfuz bir kvyda bulunan seki1. 
adadan müteşekkil bir gruptur. 

Bu adalardan en mühimleri
nin isimleri Manama , Sitra ve 
Muharradır . 

Yakın zamana kadar bu ad a
lar dünya vakayii arasında bir 
ehemmiyeti haiz değildi. Sönmüş 
volkanların Ü:terinde toplanan kum 
!ardan teşekkül eden bu adaların 
ahalisi Araptır . Bunlar inci avı 

ile geçiniyordu . Adaların siyasi 

PiYASA NE 
BAtDEDlr? 

Ticari muameleler en ziyade mer
kezi Avrupa memleketlerine, 

1 

Almanya ve Romanyaya inhisar 
etmektedir. ihraç edilen malları, 
harpten evvel gönderilen mallarla 
harpten sonra istenilen diye ikiye 
ayırmak icabedcr. Haı pten evvel 
gönderilen mallar pamuk, tiftik, 
deri, fındık gibi mallardı. Bu hafta 
içinde gerek Almanya ve g rckse 
Romanyaya bu mallar üzerine 200 
bin liradan fazla ihracat olrr.uş· 

tur. 
Harpten sonra ihracına zaru

ret olan mallar da, kepek, yağlı 

tohumlar gibi mallardı. Fakat son 
bir iki gün içinde, Almanya ve 
Romanyadan yaş sebze de istentl
mektedir. Evvelki gün ılk dda 
olarak Romanyaya 3000 liralık 

domates, patlıcan gönderilmiştir. 

Gerek Alrnanyadan ve gerekse 
Roınanyadan domates talepleri 
artmaktadır. Simdiye kadar bu 
memleketlere domates ihraç edil
diği vaki deği dir. 

Normal zamanlarda Bulgaris
tandan Almanyaya yüzlerce vagon 
domates ihraç olunmakta idi. Hat-

1 
la Romanyadan da Almanyaya 

1 
yaş sebze gönderildi. Ôyle anla 
şılıyor ki, yaş sebzeye karşı Al
manyada, hatta Romanyada bile 
ihtiyaç artmıştır. Evvelce Roman
yanın yaş sebze ve meyvesi en 
ziyade Besarebya, Dobruca temin 
etmekteydi. Bilhassa Dobruca kar
puzları Almanyaya bile ihraç edi
lirdi. 

Son hafta içinde Almanyaya 
100 bin liralık arpa da ihraç edil
miştir. lsviçreden, Macaristandan 
da arpa talepleri devam etmekte
dir. ithalata gelince, bunun içinde 
son haf ta içinde Portsaitle Mer in 
limanı arasındaki ticari münase
betlerden bahsetmek lazım .. Postsa 
ilten Mersine 5000 ton şeker, ev-
velce bildirdiğimiz gibi 30 bin çu
val kahve, aynca muhtelif firma
lara ait eşya da Mısırdan, isken
derun ve Mersine gelmiştir. Ro 
ınanyadan da petrol ve benzinden 
başka, nişadır, naftalin gibi piya
sanın muhtaç olduğu maddeler 
ithal edilmiştir. Oığer taraftan Al· 
manya ile aramızda yapılan on 
buçuk milyon liralık ticaret anlaş
masına göre, bu kıymette makine, 
yedek alet, ilaç kimyevi madde
ler de gelecektir. Buna ait mua 
meleler devam etmektedir. 

ehemmiyeti de yoktu . Bir Türk 
mutasarrıflığı olan Elhasa'nın ö
nünde bulunduğundan adalar Türk 
hakimiyeti altında· idi. 

Geçen umumi harpte İngi
lizler lraka taarru1. dme~e karar 
verdikten sonra Bahreyn Rdala
rını işgal ederek burasını Yakın 

Şark harekatı için başlıca üs itti
haz etmişlerdir . 

Umumi harp bittikten sonra 
Bahreyn adalarının ehemmiyeti 
kalmamıştır . Fakat bir kaç sene 
soura bu adalardar . Manam11'da 
zengin petrol madenlerinin bu
lunduğu keşfedilmiş, adalar tekrar 
dünya polit:ka ının dikkatini celb 
etmiştir. 

Bahreynde petrolü keşfeden 
Holmes isminde bir İngilizdir. Bu 
adam lngiliz petrol ş rketinin ve 
bahu:.us İngiliz - Iran petrol şir
ketinin dikkatini celbelmt-ğe ça
lışmış ise oe muvaffak olamam ış 

ve nihayet Amerikalılara müra
caat etmiştir. 

Kalıforniya Standarcl Oil şir
keti bu müracaatın ehcmmiyetinı 
derhal kavramış ve Holmes va
sıta:.iyle Bahreyn şeyhine müra
caat ederek petrol madenini iş 

letmek üzere 1932 senesinde bir 
mukavele akdetmiştır . 

Bu ı.uretle İngiliz sermaye
darları gayet kıymettar bir ser
vet membaını Amerilı.alılara kap
tırmışlardır . 

Maahaza İngiltere bu zengin 
petrol havzasını hiç olmazsa sı

yasi cihetten lı.endi kontrolü al
tına alma~ı ihmal etmemiş ve 
Sahre} n adaları grupu lngiltere
nin himayesi ve lıükümranlık hak
kı altında bir memleket oldugunu 
ilan etmiştir . 

Halbuki Iran devleti öteden. 
beri Bahreyn adaları üzerinde hü
kümranlık hakkını dava etmekte 
bulunduğundan lngilterenin hirna · 
ye kararını protesto etmiş ve bu
güne kadar tanınamamıştır. 

Arap Suudiye devleti de 
Bahreyn adaları kendi kara su
lan civarında bulunmasından do
layı kendisine ait bulunduğunu 

birçok defa ileri sürmü~tür. 
Iran hük ümetinin İngiltere ile 

Hindistan arasındaki hava yolla
rında işliyen İngiliz tayyarelerinin 
Iran erazisinden ve sahillerinden 
geçmelerini meneylemesi üzerine 
İngiltere Bahreyn adalarını hava 
üs ü yapmıştır . 

Ayni zamanda burasını do
nanması için bir üssülhareke ha 
tine getirmiştır. Burada İngiltere 
hava kuvvetleri ve hind hava 
yolları tayyareleri için müteaddit 
hava meydanları ve rleniz tayya
relerine mahsus limanlar vücuda 
getirilmiştir. 

Bahreyn adalarına İngiltere 

siyasi cihetten hakim o:makla be
raber Amerikan petrol şirketinin 

S uriye Va%iyeti 

Suriyedeki askeri harekat dün
ya efkarı umumiyesini alakadar 

eden en ehemmiyetli mevzu ol
makta devam ediyor . lngiliı.ler 

bu işte gayet mutedil davranmak
tadır. Suriye cephesinde İngilizler 

ve Hür Fransızlar beyaz bayrakla 
ilerlemektedir . Müttefiklere en 

ziyade karşı duran kuvvetler Se
neıalli askerlerdir. Bütürı bunlarla 

' 

TÜRKSOZO 

Mersinde kahve Mat buat mensubları 
için vesika ailelerine gardım 

Mersin : 16 Türksözü Muha
birinden) - iaşe teşkilatı tarafın 
dan vilayetlere kahve tevziatı ya
pıldığını ve vilayetımiz için de 144 
çuval kahve ayrıldığını ve bunun 
vilayet makamı emrine verildiğini 
evvelce yazmıştım. 

Hab r aldığıma göre Sayın 
Valimiz emirlerine verilen kahve 
nin Çocuk Esirgeme Kurumu ta
rafından satılmasını tensibetmişler

dir. Kahve vesika tısulü ile halka 
tevzi edilecektir. Vesikalar beledi
yemiz tarafından verilecek ve her 
ailenin iki aylık ihtiyacı birden sa
tılacaktır. Şimdiye kadar kahve 
satışı daima halkın zararına yapıl

makta ve geniş ilıtıkara yol aç
makta idi. 

Memleketimizde kafi miktarda 
kahve mevcut olduğundan ve bu-

da artık h. ika dağıtılmakta bulun
duğundan bu sıkıı . tı önlenmiş bu-

lunmaktadır. Çocuk Esirgeme ku
rumuna bu i~in verilmesi de bü
yük bir isabet vardır. 

DÜNK Ü i HRACA T 

Aldığımız malümata göre Is· 
tanbulda dünkü ihracatın yekünu 
400 bin liradır. Bu arada dün Al
ınanyaya 85 bin liralık zeytinyağı, 
lngiltereye yaprak tütün, Macaris
tana yer fıstığı, ketire, lsviçreye 
iplık döküntüsü, bakla satılmıştır. 

Balkevl Relsllllnden: 
lkm ti kurslarımııda riyaziye 

dersleri, Salı, Perşembe günleı i 
3 üncü sınıfa ve Cuma günü l
inci, 2- inci sınıflara olmak üze
re yalnız orta okul talebelerine 
verilecektır. o~rslere saat ( ı 5) de 
başlanacaktır. 13160 

buradaki memur ve müstahdem
lerirıin yüzde yetmişi lngifü ol
ma!-ını şart koymuştur. 

Bundan başka burada istihsal 
edilen petrolün evvela İngiliz de 
niı. ve hava üslerinin ihtiyacına 

tah is edilmesi kaydi konulmuş 

tur. Ancak bu ihtiyaçtan aıtan 

kısmı piyasada :.erbes olarak sa
tılacaktır. 

1937 senesinde Te x as Cor
poration ismindeki Amerikan şir
keti Bahreynde dünyanın en bü-
yük petrol tasfiye fabrikalarından 
birini tesis etmiştir. Fakat buna 
aid mukavelede tasfiye edilecek 
petrolün evvela İngiliz donanma
sı ve hava kuvvetleri ihtiyacına 

tahsis edilmesi kaydi konulmuş 

tur. 
Bahreyn petrol havzası dün

yanın en zengin madenlerinden 
biri sayılıyor. Bütün membalara 
işletildiği takdirde düııyanın en 
çok petrol istih al havıalarının 

dördüncüsünü teşkil cd~ceği mu -
hakkaktır. 

1935 ·enesinde Bahreyn ada
larından ,ısı.ooo ton petrol i tih
sal edılmişti. 1938 senesinde 
1, 115,000 toıı petrol istihı;al olun
muştur. 

beraber Suriye cephesindt:ki ha

rekat gittikçe bir harb manzara

sı almaktadır. 

Amerika ve M ihver 

Birle-şık Amerika , Alman ve 

İtalyan al'lcaklarını bloke etmiş 

bulunuyor . Artık Mihvr:re men

sub hiç bir kimse Amerikadaki 

alacağından müstefıt olamıyacak

tır. Amerikadaki son kararname· 

İştlrAk mlddetı temdld edildi 

ı ........................ ı 

İ ALTIH 00$MEKTE İ 
ı AldıOımız m alOmata f i g öre, d Un l s tanbul plya- ı 
ı sasm da bir alllmn flya- ı 
ı il 26 lira 50 kuruf tu. ı 

: ........................ : 
Malililer blrllll 

kongresi kapandı 

"VATAN UGRUNOA 
ÖlMEK KUDRETİMİZ 
HERAN MEVCUTTUR,, 
Ankara : 16 (Türk sözü mu

habirinden) - Ordu maluller bir
l i ği l.ongresi bugün sona ermiş

tir. Kongre reisi güzel bir nutuk 
vermiştır. 

Reis bu nutkunda, geçmiş olan 
müzakereler esnasında kongreye 
hakim olan samimı havaya işaret 
ederek böyle bir toplantıya riya
set etmiş olmaktan duyduğu şere
f ı ifade etmiş ve demiştir ki : 

,. _ Kimimiz Atatürk'ün em
rinde Çanakkale'de kimimiz bu
gün Reisicümhurumuz olan lnönü' 
nün emrinde istiklal harbinde ve 
diğerlerimiz de ayni suretle mem
leket uğrunda ordu malülü gibi 
şerefli bir sakatlık kazandık. Bu
gün devletimizin başında ve Rei
sicümhurumuz olan İnönü'nü baş
buğ' olarak biliyoruz. Onun bir 
tek işareti bizi yaşamakta bulunan 
zayıf kuvvetlerimizi uyandırmağa 

ve kahraman Türk ordusunun 
mensuplariyle birlikte ve yanyana 
yürümemize kafidir. Asker bir 
milletin malUI askerleriyiz. Malül 
de olsak askeriz. 

Bu genç milletin, genç, dinç 
ve iymanlı Lir ordusu var. Bu or
dunun yanında çoluğiyle, çocuğiy
le, genciyle, kocasiyle ayni hissi 
taşıyan Büyük Türk milleti vardır. 
Türk ordusunun malulleri de on· 
lann yanında ve başbuğlarının 

emrinde her vakit hazırdır. Malül 
de ols:ık vatan uğrunda ölmek 
u"!dretimiz vardır . ., 

B. Millet Meclisinde 
(Birinci sayfadan artan) 

üncü maddesine bir fıkra ilavesi 
hakkında kanun layihası Maarif. 
Milli Müdafoa Müdafaa ve Büdçe 
encümenleri mazbataları ve Dev
let ve .. mülhak büdçeli dairelere 
ait mukataa ve icarete} nil gayri· 
menkullerin vakıfla ilişiğinin ke
silmesi hakkında kanun layihası 

ve maliye ve bütçe encümenleri 
mazbataları müzakere edilmiştir. 

de Türkiyenin alacakları mevzu 

bahis değildir . 

Romany ada hazırlıklar 

Romanyada büyük hazırlıklar 

vardır. Bu ihzarat bir umumi se

ferberlik halindedir . Bütün mo

törlü vasıtalar ordu tarafından 

mübayaa edilecektir . 

Bükreşteki Sovyet sefiri Mos

kovaya aitti . 

Türk Basın Birliği azasiyle, 
basın mesleQ'İnin bu birlik dışın 
da kalmış olan uzuvları arasında 
ölüm vukuunda yardımlaşma için 
Ankara'da aktolunan 16 Mayıs 

941 tarihli mukaveleye memleke· 
ketin her tarafında meslektaşlar 
büyük alaka göstermişler ve bir
lik umumi katipligine mukaveleye 
iştirak beyannamelrrini ve iştirak 
hisselerini göndermişlerdir. Birlık 

umumi merkezi, mukavelenin bi · 
rinci yardım devresine iştirak için 
bu akde iltihak etmek arzu eden
lere 15 Haziran 941 taı ihine ka· 
dar bir mühlet tayin etmişti . Ge 
çen bu bir ay, her tarafta basın 

kongrelerinin inikadı zamanına 

rastladığından idare heyetlerinin 
daha fazla : kangre işleriyle meş

gul olmalarını icap ettirmiştir. Bu 
vaziyeti gören basın birliği reisi 
birinci yardım devresine iştirak 

1 müddetini 15 Temmuz 941 tarihi
ne kadar uzatmıya ve basın mün
tesiplerine mıntaka merkezlerine 
müracaat ederek beyannameleri 
almalarını bildirmeke karar ver· 
miştir. 

Tlrk ı,çuerlnln 
mesll mtlddeU 
( Birinci sayfadan artan ) 
B - Ham, yarı ve tam ma

mul maddelerin işlenmesi, temiz · 
lenmesi, şeklinin değiştirilmesi, 

satış için hazırlanması işlerinde, 
C -- Her türlü mefruşat, ta

mir, temizleme, söküp daQ'ıtma iş· 
le rinde, 

Ç - Bina yapılması, tamir 
ve tadil işlerinde, 

D - Yol, demiryol, tramvay, 
liman, tünel, köprü, lağım ve ku· 
yulann yapılması ve tamiri ve ba
taklık kurutma işlerinde, 

E. - Elektrik ve her türlü 
muharrik kuvvetler istihsali, tahvi
li nakil, tesisat ve tevzi işlerinde, 

F - Su ve gaz tesisatı ve 
işletmesi işlerinde, 

G - Telefon ve telgraf tesi
si ve işletme işlerinde, 

H - Gemi ve vapur iıııesı 
tamir ve tadil işlerinde, 

J - Eşyanın antrepo, iskele 
ve limanlarda yilkletilmeai ve 
boşaltılması işlerinde, 

Türlü vasıf ve mahiyetteld 
toptan ticaret işleriyle ticari f aa· 
liyetlerio yardımcı hiümetlerinden 
olan komisyonculuk, açentelık , 
nakliyatcılık ye emsali işlerinde 

çalıştırılan işcilere normal olarak 
haftada en çok 48 aaatlık iş müd
deti iatbik olunacaktır. 

Bu haftada 48 saallık iş "müd
dtli, cumartesi günleri saat 13 te 
kapanmaaı mecburi o~an iş yerle· 
rinde günde en çok 9 saati ve 
cumartesi günleri saat 13 ten son
ra dahi işlemesi caiz iş yerlerin
de ise günde en çok 8 saati geç
memek şartiyle haftanın çalışma 

günlerine taksim olunacaktır 
işbu nizamname hükümlerin

den hühümlerindeıı herhangi bi
rine muhalif harekette bulunan 
iş veren vekilleri hakkında iş ka
nunu ceza hükümlerine göre ta
kibat yapılacaktır. 

Nizamnamenin muvalc.kat bir 
maddesine nazaran: 

Sanayi zümreleri haricinde 
olan perakende ticaret iş\erınde 
ve otel, lokanta, kahvehane, pas· 
taane, gazino, plaj, hamam, ti-
yatro, sinema, spor yerleri, kun
dura boya yerleri, hastane, ecza
ne ve benı.erleri gibi yerlerde 
çalıştırılan işçiler için hususi ni
ı.amnameler havırlanacalc.tır. Bu 
nizamnameler çıkarılıncıya k,dar 
ençolc. günde 11 saat üı.erinden 

haftada en çok 66 veya 77 saat 
olabileceUir. 

Bu nizamname neşrinden fiç 
ay sonra meriyet mevkiine gire· 
cektir. 

17 Haziran 194 l 7""4 

DUYDUKLARIMIZ 

Termoslar 
os· Yazın çok kullanılan term 

ların mucidi halen sağdır. Bu se· 
ne 75 inci do"'um yılını kutla~•· 

Et • ıııı 
caktır. Bu zat Almandır, ıs 
Raynhold Burger'dir. . . 

0 
Yaptığı ilk termos şışesı, lk 

kaöar güzel olmadığı için il• 
tarafından betenilmiyerek kul!;~ 
nılmasl ihmal edilmiş. Ağır ve e 1 tutulması da iyi değilmiş. fa1'•1 
asıl ehemmiyeti haiz olan tıa~Cıı 
şekli, ağırlığı değil, Raynhold 

11
• 

termoslarda tatbik ettiği şu pre~ 
siptir : "iki satıh lı şişe,, ; bu ~ 
şenin iki yüzünün arasında "':n. 
dar boşluk havadan tecrit e 

1 11 
miştir. Böyle bir şişede konu '

1
• 

mayi, harici sıcaklıkla temas e 
mediğinden sıcaklığını veya .~ 
ğukluğunu muhafaza etmektedı~ 

ilk termos Almanyada 1 jJ): 
yılında çı · mıştır. Raynhold, , 
termos imaline Sertinde küçiik ~ 
telyesinde başlamış. Fakat bu!~ 
çok kalmayarak Amerika ya gıt tıJf 
ve termos fabrikasını kurınııŞ ıJI 
Az bir zamanda bu sanayi or• Y' 
inkişaf etmiştir. Sonra AlmanY• o5 
dönerek, memleketinde 50 ter~ 
fabrikası tesis etmiş ve bu fa of 
katardan bütün dünyaya terdi 
ihı aç edilmiştir. 

iıllelet ve 11e1•el 
,r 

Meşhur Rus heykeltraş ve j)ıl' 
keologlarından Gerassimof tarııe'1 
~öhret bulan adamlann iskele teİ 
ve bahusus kaf alan üzerinde sr 
kikler yaparak bunların ~a~lı ıı
manlarındaki yüzlerinin butuıı ııe> 
tutunu gösteren yan \ ücud J 
kellerini, yani büstlerini y~P~ 
kendisine iş edinmiştir. Şılll 
kadar meydana getirdiği bU ~ 
büstlerin arasında Rusları itl~ 
ederek büyük bir devlet kU b'I 
!arından evvelki zamanlarda 80' 
yük bir şöhret kazanan preo~~ 
golioleskı'nin heykeli vardır. , 1 

sin ağı.anın şekli, büyüldiiğll 41 
burnu en ince teferrüatına ı;a 
bu heykelde gö~terilmiştir._ ;it' 

Şimdi Gerassimof Tur" fi 
minin büyük simalarından ;~~ 
tihlerinden Timurleng'in bLl

5 f 
vücuda 2'etirmek için çalıf~ 
Bu eser bütün dünyanın alik 

uyandıracaktır. __/ 

s.Lkl•~ 
TÜRKiYE Rad!losu ,.,J 

ANKARA RoJ!lv 
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Müzik : Hafif senfooık 
zik 

Evin saati 

Prograll\ ve 

at ayarı ""' 
Müzik : Türkçe plA 

AJANS haberleri ,1 
Müzik : Karışık pr0; 1; 
Müzik : Türkçe 
Programının Oeval11

1
' 

devamı 

Program ve 
at ayan 
Müzik : Fasıl Saıı 

Konuşma (Memle 1ctt 

tası) _ ·gi 
Müzik : Dans Muı1

11tO 
Konuşma (Yuva 5' of' 
Müzik : Radyo S•' ~ . t 
kestrası ( Violonıs 
Aşkın) 

a!'rı 
Memleket saat 
AJANS haberleri 

1011 
t 

Müzik : Radyo ~1rı 
kestrası programı 
mı 

GAZE'f~SI l RADYO 
1011 

Müzik : Radyo ~111 
kestrası prograrll1 

kısmı 
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11a· 

.;.; Hitler yine 
:~1: konuşacak 
ıtş· ~ Btrliıı . 
elle ~ n bu h ·f 16 (A. A.)- Bay Hit-
ı.a'. Ve bira ta Ray~taA"ı toplayaca-
~cı dolaş nutuk söyliyeceği şayia 
'jjll ~ tnaktadır. 

re;: l'tat •abllıade bir 
ala" ( ~·idi' barbl 
edil· u. nıtinc· 
0ıac :it . it 1k sahifeden artan) 

et· ttrc il\ a hududundan 80 ki
~ti :ı0 csafede Frad üzerinde 
1ı.1 ru ı 
'' dir. aptetmi§ olduğu doğ-ru 

lorıd 1 1ııı sa;~ : 16. ( A . A. )- Roy
~ttıef a cıvarındaki lngiliz 

il 1 ne d" ~ llıuhab· .2 ınde bulunan hu-
~k, 1 ıtındcn : Cenubi Suri-
~llYorı~iİli1. kuvvetleri şimdi i 

ttreli:n .saydaya kadar otuz 
n lilbn hır hattın Cenubunda . 

rı ıııııktan mıntakasına hakim 
~da ~eh a.dı.r . lngiliz topçusu 
aıar 1 ~ırıın arkasındaki mü

•ıl llçıkı oınbardıman ediyor . 
Q'"tııaııı arı~d~ seyreden lngiliz 

~ llıe\ııi[ .cuzutamları Vi~i kıt
. A.r112i erıııe Obüs yağdırıyor-
' haı ~ehır Üzerine nıhai hü-

1l\te er;rı~rıan haki üniformalı 
ltııı 11 p·~tıyle dolu idı . İngiliz 
diiştll 1 e bouıbardımanları ya-

lıııı dür~~ tayyarelerinin hare-
1111 unı~ takibettim . Ge-
r Yakını llkac1 .. a~ ında su sütunları . 

Jj~ hreı .dıQ-ını gördüm Düşman 
lfl" ı rı erı k . 

('~ 'tdı . B Ço faaliyet gösteri 
·[11 l'oı ıl ~nıbardıman edilmiş 

ıu c, ıerınd b 
rrıı'· ı "ada .. e ulunuyordum . 

0 ~ 1
1:~İler b~ç ~~>törlü tayyareler 

80' ~ 'IYCiı bızı bombaladılar 
~reli' a~•ttaıhl ateşine tuttular . Bi; 
ii ı-e c 111 •aba~ asker bu bombardı

ğ 80~ k 11 1lı1ı 
01 

}taııberi üçüncü hava 
~ ~~tt iki d~ğuııu söyledi . Bu 
,, ;ır 16'1

11Y11 av duşnıan tayyaresinin 
" f ı:lii - Clları t f d -• e ı 6n ~ltrı- _ ara ın an du-
~sl~~ lııı'nııdc u gormü.ştü . Lübnan 
şı>.of ~1 1 satarı otom~billerimizin et-
1ı:a9 tıc •1k1111 have guler yüzle eli

te ~atşıı lk tarafından hara
h~ ~lti~lc ~n~ık · lngiıizlcrin bir 

l'ı hite tı~ı genç bir lngiliz 
ııı~01is Şcf~o~ı~ anlattı: Bu köy
'l ı J.'ıoliı bızı karşılarken em
rııı cıe diı ~emurlarını bir saf 

,~l°Jıurıtırı ~1~ bulunuyordu. Silah 
JyOŞ 0~ bu tlı nahtarını verdi . Ve 

'iı.. llıak \i Cll'ıurların kendisi baş . 
~''k . tere D" . . 

t llcı. ısted' . o~ol ıçın çar-
el f .lı•c 1~lerın1 bildirdi. Ben 

lcC4ı \ıe 1

8 
aılahlarını muhafaza 

ıar (f lııeaj nı ~ayi~i idam eye devam 
i'L. lotıd ll&aadesini verdim . 
'\! ra: 16 

·ı: ~ ı~atıy0t· S ~a.a.) Niyuz Kro-
1 ~ L hil.ku,.: urıyeEleki Vişi Fran-

uır ·••etler· · r. ıı llıuk ının emrile inad-
t llll avenıet .. k 

ll\i ~ trıuka gosterme te-
~ ~ete buı Vemeti kırmak için 

el ttı,. Ynan b"t" k . "trıı1 I" u un uvvetı 
1q~ buYil.k azırndır. Bahis mevzu 

ı:1s' ll~~~ı:ııarırı k ıneseleler yanında 
~ ıır end· . . . $1ıtı h •le illa 1 basıretsızlıklerı 

gr~~ ~tıy iç ehe ruı kalacakları kayıb 
plj~ ~~~tıı 'Yi al ll'lmiyeti yoktur. Eğer 

1~'11-"~sak ~~z ve bunu sür'atle 
ı· v :.~ d qur F 

~i p a\lası ransa ve hür 
g'' 1 tih~"rısa de~~k · kaybedecektir. 

ltq ~cv~~i telakk~ır .. Bütün dünya 
~ ı tı~ 'vıtırıi~ b ılerımıze nazarla

! ~~. ' Y Ulu 
·e ~ "'n" 1Şi d· d nuyor. Fransa ve 

I~ •ı et ~ "' ilh'I 
ı ltıa \inya efk ~ 1 ~lmak üzere 

pi ~ ()lrııı~ içi arı uzerinde tesir 
~IJ"' llıaklır." ~eg&ne ~ol muvaf-

"IJ z· - afere ıhtiyacımız 
~i ~taat r-;-.--.----
ıi) ,.~hsuııe . vımı ve Toprak 

l •vıuıilt rı Borsası 
0~eı ~l .1s l\orıuş : Keman s~lolan 

,... illa 
'l'llt:ı:'k 

I ~ ~ 1 
• 1<.1 ~ rt -3() vcf : M asik proiram -

ş ~cllllek csud Cemil 
L •tab et saat 

0ıı ~ 1\ Ctlerj . E. ayarı, ajans 
~ alllbiy • sham · Tahvilat 

111 ~, 1S (t'iYat) 
0 

• Nukut Borsası 
'.ı ~ ·· 

1 ·~s, 11~ik . 
~ ~ <rJ.lo · Dans Müziti (Pi.) 

ıo y 
ıfl tıııııiltırıki Proo 

' .ram ve kapa· 

ltalyan'lann 
Bir Yıllık --· 

zayiat bilançosu 
Roma: 16 (A.A .) - Nafia 

Nazırı B. Gorla tarafından neşre

dilen bir rapora nazaran birinci 
harp senesi zarfında ltalya'da 844 

hava tehlikesi işareti verilmiş ve 
ltalya'da muhtelir yerler, 70 hava 

ve 3 deniz bombardımanma ma
ruz kalmıştır. Bombardımanların 
sebebiyet verdiği zararlar, 12 mil
yon liret reddesinde tahmin edil
mektedir. 

.. ,.j;la[eJ@:f aJ 
Kahire: 16 (A.A ) Müttefikler 

Sollumda düşmana hücum ettiler. 
Habeşistanda Saddu bölgesinde 
Palörmö ile 2000 İtalyan askeri 
esir alınmıştır . 

vardır. Ve buna varmak için daha 
sür'at ve daha şiddetle hareket 
etmeliyiz. 

Lizbon: 16 (a.a.) - lngiltere
nin Suriyede gösterdiği teşebbüs 
Portekiz gazetelerinde bahis mev
zuu olmakta devam ediyor. 

Rcpublika gazetesi diyor ki: 
lngilterenin Suriyeye girmek ka
rarına sebeb Alman tehdidleridir. 
Basit bir protestonun lngilizleri bu 
yoldan çevireceğini zannetmek 
Vişi için okadar boş düşüncedirki 
şayet böyle birşey olsaydı buna 
bizzat Vişi hayret ederdi. 

Londra: 16 (a.a.) ·- Hür Fran
sız kuvvetleri umumi karargahın
dan bildirildiğine göre, Suriyedeki 
hür Fransız kuvvetlerinin haraka
tını idare eden general Legenpik
hammın Suriye cebhesinde yara
lanmıştır. Fransız renklerini taşıyan 
tayyarelerin bir yolu bombardma
nı esnasında bir bomba parçasile 
generalin kolu kırılmıştır. Kolu 
amaliyat edilmiş olan general bir 
gün istirahattan sonra umumi ka· 
rargahma dönmüştür. 

Londra: 16 (a.a.) - Mustakil 
Fransız ajaosınm Kudüsten öğren
diğine, göer Suriyenin ve Lüboanın 
müttefikler tarafındnn işgal edilen 
yerleri harekat baolarken yapılan 
vaid mucibince istiklallerine tahak
kuku için ilk tedbirleri almaya 
başlamışlardır. 

Ankara : 16 ( Radyo gazete· 
sinden ) Bugün Beyrut açıkla
nnda iki kruvazör ve dört muh
ripten ibaret lngiliz deniz kuvvet
leriyle Vişi deniz kuvvetleri ara
sından bir muharebe olmuştur. 
Her iki tararta da zayiat yoktur. 

Lonra : 16 (A. A.) - Mütte· 
fik kıtalar Şamı muhasara etmek 
üzere Şarka ve Garbe doğru ya
yılmaktadır. 

Londra : 16 ( A. A. )- Müt-
tefikler Beruta 12 mil mesafede
dir. 

Amerlkada mlbverln 
alacalı bloke edildi ·' 

(Birinci sayfadan artan) 

rikan gazeteleri Alman herp ge
milerinin torpillenmesini istemekte 
mekte ıttifak eylemektedir. 

Vaşington : 16 (a.a.) - Ma· 
)um olan son rakamlara göre, 
başka namlar altında dahi alacak
ları bulunabileceği mutaleasını 

serdetmiştir. 

Roma: 16 (a.a.) - Amerika 
Reisinin emrile ltalyan ve Alman 
alacaklarının bloke edilmesi ve 
bütün yabancı emvalin tesbit olun· 
ması üzerine Faşist hükumeti der· 
hal mukabelei bilmisil tedbirleri it
tihaz ettikten sonra ltalya da 
Amerika birleşik devletlerine ait 
bütün emvalin derhal tesbitini 

emreylemiştir. 

8. Çörçilin 
Amerika'ya 

bir nutku 
Londra: 16 (A.A.) - B. Çör

çil kendisine üniversite tarafından 
hukuk doktorluğu ünvanı verilme
si münasebetiyle Londra radyo
sunda Amerikaya hitaben bir nu
tuk söylemişt i r. 

ALMAN CSLERİNE 
YENi BtlCUMLAB 
Londra : 16 ( A. A . ) - n

giliz bombardıman tayyareleri hu 
gece Almanyadaki hedefleı e hü
cum etmişlerdir . 

Bir Alman amiralinin 
Ruzveıtl ltlbamı 
Londra : 16 ( A. A . ) - Al

man amirali Luzo Şimali Ame
rikaya hitaben radyoda söylediği 
bir nutukta , Ruzveltin devriye 
sistemi yüzünden Almırnyanın ma
ruz bırakıldığı çıkmazdan acı acı 

şikayet etmi~ ve d emiştir ki: 
- Eğ~r bir Alman korsanı 

bir Amerikan harb gemisinin ta
kibine uğrarsa ya bir lngiliz harb 
gemisinin gelmesini bekliyectk , 
yahud da kendini takib eden bu 
Amerikan gemisinden kurtulmak 
için onu batıracaktır . Bu takdirde 
de Ruzvelt Amerikayı harbe sok
mak için güzel bir bahane bul
muş olacaktır . 

'Adana Askerlik şu
besinden : 

Bu yıl deniz gedikli erbaş 
okulunun birinci sınıfına üze

rinden bir yıl geçmemi~ ilk mek 

teb mezunu alınacaktır • istek

lilerin şeraiti öğrenmek iı,.in 
şubeye gelmeleri ilan olunur • 

Adana Askerlik şa· 
besinden: 

941 - 942 ders devresi 

için Konya Orta okulu i 'e Kay

seri gedikli erbaş hazırlık orta 

okulunun her üç sınıfına ve 
Merzifon, Kırıkkale, san'at ge

dik ı isi, Ankara musiki gedikli

erhaş hazırlık orta okullarının 
yalnız birinci sınıflarına talebe 

alınacaktır. isteklilerin gabul 
şeraitini anlamak için şübeye 
gelmeleri ilan olunur. 

TÜRKSôZO 

reoRSA 
1 PAMUK - HUBUBAT 
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KiLO FIATI 
1 

CiNSi En az l En çok . 

K. S~~ 
Koza 
Klevland l 60,00 

Klevland ll 
M. Parlağı 5'2,50 1 

P. Temizi 46,0Öl 48,00 : 
Kapı malı 
Y. Çiğidi 5,00 

_K~Çi~idi 5,00 6,50 

1 Susam - 34-:-so 

K.Buğd~y 
-

9,00 9,50 
9,75 Buğday To. 

1 Buğday yerli 7,25 ~ Arpa 5,44 5 

Yulaf 6,30 

~ 1 
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KAMBiYO VE BORSA 
/ş bankasından alınmıştır. 
~~ 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 5.24 

""(Dolar) Amerikan 132.20 
-= 

I LAN 
CEBELİBEREKET SULH HU

KUK MAHKEMESİNDEN : 
120 

9Davacı Kara Boyunlu ma

hallesinden ölü Ali kızı Ruki

ye Osmaniyenin Gökçe Davut 

mevkiinde gün doğusu Kısa
cık lsmail batısı yol, poyrazı 
Arif Fakı tarlası kıh esi Kel 

Ahmet ile çevrili 26 lira kıy· 
metli 9 l 00 metre murabba 

tarlayı 25 seneyi mütecaviz 

bir zamandanberi maliki sıfa
tile tasarruf eylediğinden na

mına tescilini ta '•P ve dava 
etmekle Cebelibereket Sulh 
Hukuk Mahkemesinde cere
yan eden duruşma sonunda 

müddeabih mahalli müddei 
namına tapuya tesciline 16.5. 

941 tarihinde karar verilmi~ 
olduğundan bu yere alakası 
olanların ilan tarihinden itiba

ren bir hafta zarfında ait ol

duğu mahkemeye itiraz etme

dikleri takdirde işbu kararın ' 

katileşeği ilan olunur. 
13162 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanhğından : 

Deniz lisesi birinci ve ikinci sınıflarına okur kaydü kabulüne 

1-Haziran- 941 d e baş'anarak 10-Ağustos-941 tarihine ka

dar devam edecektir 
Mersinde bulunanların okul komutan'ığına, başka şehirlerde 

bu!unan 'arın bulundukları mahallin Askerlik şubelerine müraca-

caat etmeleri ilan olunur. 3 - 6-8- 12-15- 17 13104 

i 1 an 
SEYHAN VilAYETi HUSUSİ MUHASEBE MODOR

LOGONDEH : 
1 - Aşağıda evsafı yazılı gayri menhul açık artırma ile 

satışa çıkanlmışbr. 
2 - Artırma 94 J haziranının 26 mcı perşembe günü saat 

on dörtte kaza artırma, eksiltme komisyonunda muvakkat iha

lesi yapılacaktır. 
3 - Şartnameyi hususi muhasebe kaleminde görebilecek 

isteklilerin ihale saahnda Osmaniye sabş komisyonunda hazır 
bulunmaları ilin olunur. 

Dönüm Beher dekar Mevkii Mahallesi 

muhammen kıymeti 

28 15 lira Dikiliteş Osmaniye 
Rııaiye M. 

14-17-20- 23- 13154 

Sayfa 3 

1 1 a n 
Telgraf mababere bilgisi olan ilk 

mektep mezuna memur abnacak 

P. T. T. UMUMİ MOOORlOGüHOEN 
1 - idaremiz münhallerine lık mektep mezunu ve telgraf 

muhaberesine vakıf olmak üzere alınacak maaşlı ve üc retli me 

murlar için müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin t e klif ed ece

ği yerlerde memuriyet kabul etmeleri şarttır. 
3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hük

müne göre (10) lira maaş veya 40-50 lira ücret verilecektir. 
.f - idare dahilinden müsabakaya iştirak edecek hat baş 

bakıcı, Bakıcı, Bat müvezzi, Bakıcı ve müvezzilerin (30) yaşın· 
dan evvel idareye intisap etmiş olmaları şarttır. 

5 - İdare haricinden müsabakaya girmek istiyenlerle ha
len idare dahi ıinde . bulunan muvakkat memur muvakkat bakıcı 
ve müvezzilerin 788 sayılı memurin kanununu~ (4) ünc ü mad
desindeki şartları haiz olmaları ve D evlet imtihanına ilk defa a
lınacakların (30) yaşını geçmemiş bulunmaları liıımdır. 

. 6 -. ~alen idarede müstahdem olanlardan müsabakaya 
gırmek ıstıyenler 21 -6-941 Cumartesi g ünü akşamına kadar 

yalınız bir dilekçe ile ve idare haricinden girmek istiyenler de 
mezkur tarih akşamına kadar dilekçe ve evrakı müspitelerile 

birlikte imtihanın icra olunacağı P. T. T. Merkez müdürlükleri
ne müracaat edeceklerdir. 

7 - Müsabaka, Vilayet P.T.T. Merkez müdürlüklerine U
mumi bilgiden 23-6-941 pazartesi g ünü saat (9) da ve mu

habereden de 24 - 6 - 941 salı günü saat 9 da yapılacaktır. 
17 - 18 - 19 13160 

iLAl\J 
BElEDIYE RİYASETİNDEN · 

1 - Belediyeye ait darülacezedeki acezelerin 941 yılı ia
şeleri için aşağıda cins ve miktarı ile muhamme n bedeli ve 

muvakkat teminatı yazılı erzak alınmak üzere ayrı ayrı ve 
şartnamelerine göre açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi Temmuzun birinci Salı günü saat 15 de be
lediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - lstekliler ihale günü muayyen saatta yatırmış olduk

ları teminat mıkbuzları ile birlikte belediye encümenine ve 

şartnameleri görmek isteyenler her gün belediye başdoktor
luğuna müracaatları ilan olunur. 13161 17-21-25-29 

Muhammen Muvakkat 
Kilsu Bedeli Teminatı 

8000 1120 84 Ekmek 
1500 420 3150 Et 
2700 125.50 941 Yaş sebze 
1375 646.25 4845 Kuru sebze 

Deniz gedikli erbaŞ orta 
okul müdürlüğünden : 

1 - Bu sene okulumuzun yalnız birinci sınıfına talebe alı-
nacaktır. isteklilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaatları. 

A. Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir sureti. 
(Tashih edilmiş nüfus cüzdanı kabul olunmaz) 
B. ılk mektep şehadetnamesi. (Uzerinden bir sene g eçme-

miş bulunmak) 
C. Kendisinin ve aile sinin hüsnü hal eshabından bulundu

ğunu gösterir polisten musaddak hüsnü hal ilmühaberi. 
D. Üzerinden bir se ne geçmemiş çiçek aşı kağıdı. 
E. Birinci sınıf için 1/Eyliil/941 de 12 yaşını bitirmiş ve 16 

yaşını bitirmemiş bulunmak. -
F. 5 adet vesikalık fotoğraf . 
2 - Kayıtlara 1. Haziran 1941 günü başlanacak ve 10! 

Ağustos,941 günü nihayet bulacakbr. 
3 - Kayıtlar İstanbul Deniz Komutanlığında ve Mersinde 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul Müdürlüğünde yapılacağından 
isteklilerin bu iki mahalden her hangi birine müracaatları. 

4 - Musabaka imtihanları Türkçe, Matematik, (Tarih, Coğ
rafya, Yurt bilgisi) derslerinden 15/ Ağustos/941 Cuma günü 

saat 9 da yapılacaktır. (2847) 
1-3-5-7-8-11-13-15-17-19-21·23-25-27-29 13101 

.............................. ._. ....... ~ ................ ~~ .... ._. ....................... li 
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i DOKTOR ı 

1 Yalçm Mustafa Ozel l 
• • i Dablll Baıtahldar Mtltehaııııı i 
i Kızılay Ulucami caddesi lstiklil ilkokulu karşısın- i 
i daki muayenehanesinde her gün hastalarını kabul eder. ! 
• • ! S. P. Cs. 21-30 i . . 
ı-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-J 
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i Ev iılerini ~6rehilecelt ı 
ı bir katlın hi~m•tçi ara· ı 
ı y or. Matbaamıza müra· f i caat etmelai ı 
ı ........................ ı 

Tlrk Basın ııruıı 
Adana mıntakaıı 

Relıllftlnden 

9 Haziran 941 günü saat 

dokuzda toplanması ınukar· 

rer olan Basın Birliği Adana 

mınhkası kongresi ekseriyet 

olmadıA"ından 17 Haziran 941 

Salı günü !'aat on bire talik 

edilmiştir. Kongre o gün ve 

saatte Adana Halkevi salo· 

nunda yapılacaktır. 

11 - 14 - 15 - 17 

Kirahk ev 

llallteslyle ve sesinin temizliğiyle ller kesi baty~ete 
do,aren radyo 

itfaiye solca~ında 125 numaralı 
hane içerisinde elektrikli ve müs· 
takil üç oda bir mutbah kiraya 
verilecektir. isteklilerin idarem ize 
mu raca atları 

Muharrem Hil1: 4i Remo • 
NObetçı eczane 

HALK ECZAHAHESİ Tlcaretbaneıladea alıllız 

ABiDINPA~A CADDESİ MO. 112 - TElGRAf : REMO ADANA - TElEfON: 112 
Tarsus Kapısında 

'f ... ti* 

Bu Harbin Ki1abı 

TIJıE · llTE8l llT\f )p VE 

191: EliTllYA .IMP~l~ICU 
=-m YAZAN: l!l!l!!!f •OMTAZfaht FENiK 

1 

TORKIYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Ku rulu• tarih i : 18 88 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankastnda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 d efa çekilecek kur'a ile 

aşajtıdaki plana göre ikramiye da' atı acakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 • 500 • 2000 " 
4 .. 250 .. 1000 

" 
40 .. 100 " 4000 " 

100 " 
50 .. ~000 " 120 " 
40 " 4800 ,, 

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

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasilc verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birinciki nunt 
1 Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

_.._.,...,.....,......,,__._..._...._...~--------..._...._.._.... ........... ......,.._...,._,.~ 

~ MÜTEHASSIS • 

E>r. Ekrem BaJtacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTAf A Rif ATECZlHAN!SI 

~~~J 
• 

r~;;:;;.;r;.ÜHHJSQZ'() 
..,nan GON= ~« - AD_,.A 

Salıip oe BapreuJ..rr;,; 
Senelifi . .. 1400 Kr. FERiD CEl.ALı GOVEN 
I Aglıfı . . . 125 • 

ilanlar için idare~• 
mUr••al etm••ltllr 

Umumi N.,,-igat Miltlilrr1 
MACiD GDça.0 

BosıldıOı yer ı TottlSOZO Matboa1t 

1 

YUVANIN SAADETİ 

ÇAPA MARKA Müstahzaratı 
Sıhhatinizin , ncşenizin, sofranızın hadimidir · 

~ En Büyük Hakikat 
R :R :A :o 
" :y 
" :o 
CL 
" . : 1 
" :N oıs MACUNUNUN URATTIGI SIHffAf, 
" " " " " " " " " " " .. 
" " 

CAZİBE VE GOZELLIKTiR ! .ı 
"Radyolin .. harikulade mücs· de parlak neticetcr JI 

sir terkibi, daima tazeliği ile "Radyolin,. sizi terkibi ~ 
temayüz ttmiş ve onbinlercc ve_ birkaç misli pahalı us'' 
kişinin tercih ettiti yerine diş muatahzarlarınqan da 111 
macunu haline itlıni,tir. Diş ni kılmıştır. 
hıfzıssıhhasında ve rilzellitin· 

RADYOLİN 

MiLLi MEISUCIT f ABIİIQI MI00RL08 
iktisat Vekile~c tesbit edilen 24/9/940 

Bez fiab: 

Tlf : Lll 

~--- = •14 
Sipant sevk ve kabulü Fabrikamızın 1 M 

tarih ve 6 saydı tamimi eaasına müstenittir. 
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