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Maarif Vekaletinin bir kararı 
CO CiRA F YA 
KO NGRESI 

Maarll VelllUDID relıllttade aiti 
Bazıraada ltlr kongre yapdacalı 

BU KONGREYE BiR ~OK lliM ADAMlARIMIZ YE 

VEKALET MOMESSillER İ i~TiRAK EDECEKlER 

i denin beyanatı ve 
lllıerlka gazeteleri 

Vaşington : 31 (A.A) - Va ?:tton Stard gazetesi Edenin 
t ~ hedefleri hakkındaki nutkunu 
•svır} •· · k" Ed · de et.ıyor ve clıyor . •: . e_n~n 

L· rp,, etti~i aerbest ıktısadı ış 
1.>ırlj11.· · · ıı:k 1 k •1 sıstemı ııut1'un eıı a a a ı 
L "°1ıdır. Bu sulhun ıkriııacli veç
•ıclc . 
oıd tıne geçen harp sonrasında 
riı u~~ndan fazlaaehemmiyet ve: 

11 lllcsı hususunda lngiliı. noktaı 

11 
a~rırıa temamiyle uygundur. Bu 

lı~l.ık anlarda lngifü hariciye na· 
, ının karma karışık bir kıtada 

1~hun ne gibi esaslara dayanması 
Ct •rn geldiğini açıkca •öylemesi 
ac~arct verici bir şeydir. E~er 
... 1'Cek sulh konferansı böyle bir 
••Oıtta· 
._ ı naıara istinat edecek olur-
..ı Verıayın en büyük hataların\l•n . . 
~nap edilmiş olur. 

Ankara : 31 (Türksözü muha
birinden) _ Maarif Vekaletimiz 
bir Coğrafya Kongresi yapmayı 
kararlaştırmı~tır. Kongre 6 Hıtzi
randa saat 14 de Ankara Dil Ta

rih Fakültesi salonunda toplana
caktır. Bu Kongrede Coğrafya 
ders programları ve Türkiye Coğ· 
rafya taksimatı prensipleri mevzu· 

unda konuşmalar yapılac k ve 
ilim adamlarımızın fikirleri alına· 

caktır. 

Bu Kong ede genci kurmay, 
Ziraat, lktisad Vekilctleri mümes· 
sillf'ri, Baş Vekalet meteoroloji 
umum müdürü ve memleketteki 
hemen bütün Liselerden birer 

CoQ-rafya Öğretmeni ve üniversi
teden bir mümessil hazır buluna
caktır. Kongreye Ma.nif Vekilimiz 

Hasan - A\i Yücel riyaset ede· 

cektir. 

AlilliMüdafaamıza 
munzam talısisat 

4ti Ankara : 31 ( Türksözü muhabirinden )- Milli Müdafaa V~k~· 
. biıtçesine 83,000,000 lira fazla tahsisat flerilmesi hakkındakı la-
~ kabul edilmiştir • 

ırakta lngiliz 
Hakimiyeti 

Kahire: 31 ( a.a. ) - İngiliz 
hava kuvvetleri tebliti: Perşembe 
günü Irakta Bakuba tayyare mey· 
danıııa karşı lngiliz hava kuvvet
leri tarafından muvaff akiyetle ya
pılan taarruzda bir miktar İtalyan 
Fiyat av tayyaresi ve di~cr tay· 
yareler kullanılamaz bir hale ge· 
tirilmiştir. Uzun mesafeli lngiliz 
av tayyareleri Girit ile şimali Af· 
rika arasında devriye uçuşları es · 
nasında iki Alman bombardman 
tayyaresi düşürmüşler ve diQ"er 
düşman tayyarelerini hasara uğrat· 
mış•ardır. 

Diğer taraftan Londrada Irak 
vaziyeti hakkında gayet bariz bir 
nikbinlik kaydolunmaktadır. lrakın 
Geylani hükümetinin başlıca azası 
muhtelif memleketlere daQ-ıtılmak· 
tadır. Bu da gö~terirki artık şefle· 
rinin muvaffakiyete itimatları kal
mamıştır. 

Loodra: 31 (a.a.) - lngiliz 
hava kuvvetleri karagihından: 
Bağdat üzerine ilerleyen İngiliz 
gruplarına yardım etmek ü~er~ 
pt'rşenbt: günü hava kuvveılerı bır 
çok uçuşlar yapmışlardır. Salluca 
cenubunda asilt:rc ait nakliye va· 
sıtaları şiddetle bombalanmıştır . 

Tahran: 31 (A.A.) - lraıı 
gaıetecileri Irak Başvekili Raşid 
Ali Geylant ile Kabinesi azasından 
bazısının ve bir kaç Subayın Ira· 
na iclmiş olrluğu hakkında reiml 
bir tebliğ neşretmişlerdir . 

Beyrut: 31 (A.A.) - Ofi a· 
jansı bildiriyor: Son kırk sekiz 
saat içinde Iraktaki vaziyet aürat
le Irak ordusunun aleyhine inkiıaf 
etmiştir. Filist in mot6rlfi kıtaları 
şimdi Bağdada yaklaşmışlar ve 
hükümet merkezinin varuşlarına 
girmişlernir. Ba~dadın kan dökül
meden teslimini temin etmek Ü· 

ı.erc şehrin idaresini Belediye 
Reisi eline almış ve silahlı genç· 
liğin silahlAhlarını teslim eyleme· 

( Gerıi üçüncü ıahif ede ) 

Enstitü 
Pavyonu 

Satış 
Açıyor 

Hor ya 

lomen Şell 
lllaJıktaa olda 

a~k 
· u reş : 31 (A A ) - Esk' IYon . . ı 

h. bir ~ Şefi Horya Sima ve da· 
•ben aç mühim şahsiyetin gı· 
tlt ll l'l'lahkumiyct kararları veril· 

• .-~- tcredir. 

~l MU:l~w-r;iı: 
zısı TlVKIJ EDiLDi 

Nc..,Yorlc 
Ctik : 31 ( A A ) A 

anın b' · · - • 
"kif ed·ı ır numaralı Naıisi 

1 11'1° • 
bir p ıştır· Amerikaya sah-

aıapurtı . lir a gırmekten suç-........... 

Dün Öğrendiğimize göre şeh
rimiı lsmet lnönü Kız Enstitüsü 
yarın bir satış pavyonu aça~aktır. 
4-6-941 Çarşanba günü oğleye 
kadar açık bulundurulacak olan 
bu pavyonda kadın şapkaları, rop 
ve çocuk elbiselcrile baıı nakış 
işleri teşhir olunacak ve satıla· 
caktır. 

Halkevimiı tarafından melde· 
bin fakir talebesine temrin ihti
yacını temin maks~~il~ ta~sis ~
lunduğunu öğr~ndığımıı. bır m~
tedavil sermaye ile vücude getı
rilen bu işleri:görmelerini ba~an· 
larımııa bilhasia tavsiye ederıı. 

Hes için 
bir mesaj 
Vaşington : 31 ( A. A. ~ -:-

A rika Birleşik Devletlerının me .. 
Nevyorka gelen büyük elçıaı, sa· 
nıldığına göre, Heı hakkında. sa• 
"h dnhru malümatla lngılte· 

rı ve v5 
. .acil ihtiyaçları hakkında 

renın a . 
Çörçilin mahrem bir mesaıını ge· 

tirme~ tedir . 
Sefir , Ruzvelt ve Kordelh_al 

•1 görii•tükten sonra bir kaç gun 
1 e ..., d- kt' içinde Londraya onece ır . 

Amnilianın Lonilra 
Elçiıi Neoyorlıta 

Nevyark : 81 (A·A) - Ame· 
"k n Londra F.lçiıi Voynın 

rı anı 

hükumetle temas etmek üıere 
Nevyorkı vırmııtır. 

--------~------~~~~ 

lngiltereye 
yeni akınlar 
Londra: 31 ( a.a. ) - İngiliz 

haya ve dahili emniyet nezaretleri 
tebliR"i: dün gece lngilterenin garp 
kısmı üzerinde düşman hava faa· 
liyeti olmuşsa da hiç bir taraf ta 
büyük bir mikyasta hücum yapll· 
mamışhr. Garbi lngilterede ve ce· 
nubi şimalde bazı yerlerde bir 
kaç ev yıkılmış, diğ'er bir kaç 
ev de hasara utramıştır. Bir kaç 
ölü ve yaralı oldutu haber veril· 
mcktedir. Dağ'ınık surette bomba· 
lar atılmıştır. Mersy mıntıkasında 
hafıf hasar olmuştur. insanca za· 
yiat azdır. 

Glrld Bapamıadı• 
ıımı, dellldlr. Ve
rilen llalterıer kat· 

iyen yalı•dır 
Londra : 31 ( A. A. ) - ln· 

giliı. harbiye nezareti Girid Baı· 
kumandanı General Frıeyber hak· 
kındaki Alman haberleriyle ali· 
kadar olarak neırettiği tebliQ-de 
şöyle demektedir : 

Generahn sağ ve salim oldutu 
ve kıtalariylc birlikte bulundu
~unu bildirmekle memnunuz. 

Şehrimizde tek tip 
ekmek çıkamıyacak 

Bua ıellep, gelen Baldarıarıa çavdar anayla 
ltlrletemlrecek vaz11ette oıma11dır 

Mıntalca /Jıti•aıl Müdiif'lüjünılen aldı· 
lımız. malumata 66re, ı•hrimiz.Je tek tip 
elımelı •ahlamıyacalıhr.Çünlıü diğer böl•e· 
/erden • •len buiday oe urların kabarma 
ha••a•l itibariyle z.ayıftır vy çavdarda bu 
ha,.a olmadığından telt tip ekmek için biP 
farmül bulmalı mümkün defi/Jir. 

Vaziyeti hazıra dollıyııiı\le ekonomi ka· 
ide/erine riayeti ihmal etmemelıde lazım 
geldiğinden ecnebi memleketlerde oldaıfu 
6ibi ekmek Fırından çıktıktan birgün ıonra 
yemek daha •ıhhi ve daha ilıti•adi bir hare· 
ket olacağından bv huauata Adana ev lca· 
dınlarının bilha .. a büyük rolü vardır. 

-- --------------
Matıaokrma 

beyuatı 

Tok} o : 31 ( A. A. )- Japon 
haricive nazırı Matsuoka Japon
yaııın harıd siyaı;etini gazeteciler 
toplantı ında şu şekilde izah et
miştir : 

1- Japonyaııın esa:, ı.i aseti 
çoktnnberi n~lam bir t"'m üıe
riııde tesbit r:rli\miştir . 

2- 27 9 940 tarihind~ üçlü 
paktın akdindt>nheri Jııpon harici 

siyaseti daimıı bu pakta dayan
mıştır . 

Halepter bir 11örünü' 

Bu Prens Knoyeııin biuat 
benim ve Japon harici siyasetinin 
tezalıürlerinJen sarih surette belli 
olmaktadır . ve Filistine gelmiş Londra: 3! (A.A.) 

Fransıı ajansının Ku 
düs muhabirinin bil. 
dirdiiine &öre. Sur· 
yeye sızan Alman
Jar mem&eketin kon
trolünü sistematik 

bir surel te tanzim 
etmektedır. Kontrol 
bilhassa Haleb mın· 
takasında ifikArtfır. 
Almanlar h a 1 'k ı n 

Almanların 
Ha leple ki 

olan yüksek rütbeli 
bir subayın ifade
~sinc göre,Hür Fran· 
ııı.lar adına Gene
ral Katrunun Surye 
ordusuna yaptıtı hi-

tabı muhtevi be
yannameler büyük 
bir muvaffakıyet ka· 
ı.anmıştır . 

3- Japonyanın üçlü pakttan 
doğan taahhütlerinde ıaaf gôı· 

terebileceflni düşünmek tama • 
mlyle insafsı%dır. · 

4- Bir çok defa teyid edil
diği ~ibi Cenub deniı.leri haHın· 
daki Japon siya<1eti sulhperver
dir. Mlmafih enternasyonal vaı.i· ı aaliyetleri yctte beklenmedik inkişafla~ bu 
hattıhareketi gayri mümkün kı-

sempatilerini kuan· 
mak için yiyecek ve bir mikdar 
benıin datıtmıktadır . Son gün-

lerde Surye hududunu ıeçmiı 

Gi'ritte 
vaziyet 

Londra : 31 ( A. A. ) - Ci
ridden gelen haberler , Ada mü-
dafilerinin nevmidine müdafaala
rının karıılaştıtı her an artan 
müşkülatı meydana koymaktadır. 

lngiliı.ler Suda Körfezinin şarkına 
çekilmek mecburiyetinde kalmış · 
tardır. Direr taraftan A lman kıta· 
ları Kandiya limanını ve tayyare 
meydanını iıgal et mitler ve ltal • 
yanlar da Adanın şarkında ka
raya çıkmıtlardır . Artık Girid 
vaı.iyetioin fevkallde vahim ol
duğuna ıüphe kalmamıştır . 

Ciridin :ı.iyaı e~er vukubula· 
caksa lr ak hakkındaki Alman 
p_linla~ının tahakkuku takdirinde
kı aynı manlyı haiz olamıyacak
tır . 

Bir Ar1:aıa11••11 
ll&Jllettlll 

Yıllarca Türksözü ve Ulus 
tertip şefliklerini yapmış olan 
Kiıım Türksün dün hayata 
gözlerini yummuştur. Muhitte 
ve meslek hayatında derin bir 
sempati bırakan Kiıımın aile
sinin acılarına derin hislerimiz· 
le ortak oluruı. 

Arkadaşımızın cenazesi dün 
kendisini seven kalabalık bir 
kitle ve bütün matbuat mün· 
tesipleri tarafından törenle 
kaldırılmıştır. Türkıözü ailesi 
d erin bir keder içindedir . 

Bu beyannamele-
rin onları elde ede

memiş olan kimseler bir kopya
sını bulabilmek için 30 franka ka-

dar para vermete hazırdırlar. 

Blımarlltaa 

kartaıuıar 

Londm : 3J (A.A) - Royte
rin i>Q'rendi~ine göre, bismark 
mürettebatından kurtımlanlardan 

baı.ısı bir Jngiliı. gemisinden bir 
lnıiliz limanına çıkarılmıştır. 

larsa Japonya hattıharekeli ve 
hakkındıı vukubulan dctiımeye 

göre yeniden tetkika tibi tuta
bilir. 

IRLANDA Y l HOCUMLAR 
Dahlin : 31 (A.A)- Buaün ak

şama doğru yapılan tahminler 

Dahlinin bombardımanı netice
sinde yirmi kadar ölü ve yüı yir· 

mi kadar yaralı bulunduğunu iÖS· 

tcrmektedir. 

BÜYÜK YARIN 
·Bir ııçrauın çekirge, iki ur· 

rarıın çelcirge ... • 
Bu dünya, böyle gitmez. 
insanlık, güıel fJe majdeli bir 

sabaha er feç çıkacaktır. 

Raybi Fikret bile, bir grin sabah 

Her ıecenin bir sabahı vardır. 

Yazan : 

1 BEHÇET KEMAL ÇlGLAR 

olacaRına inanmıştı. 

Bofucu bir karanlıla eRilip u/uklarclaki afariı/arı görmeden, artık 
sabah olamıgacatını sanıb, ebedf ftCt için z0'1allı tedbirlere baş flurur 
olmalc. akıl karı delildir. 

Miltareke yıllarının korkunç karanlıAından alnının akı ile 20 yıldır 
süren ıüzel giindü%e çıkabilen Tür/...iye, herkes için gece mevcutken 
onu yırtıp fecre ulaşan bir mucize ilahı olmadı mı ? 

Bu, TıJrklük için fle insanlık için hiç de mucize delildir. Kôbuılar 
çöker; u.unu - kısası, geciciıi - inadcısı olur; bir fÜn ıeçer ıider. 

TıJrk olmak tıe Türkliifün parlak iıtikbalinden #Jp}ıe etmek, bir 
arada yaşıyan şe_qlerdir; biri diferini silip süpürür. 

Bedbin olanlar, ancak gün içinde dilşünebilen, zaman içinde düıün· 
ruyi aklına fle ruhuna ııfdıramıyan zavallılardır,· ted°"iye ve is/tiha 

muhtaçtırlar. 

içinde heyecandan ve imandan eser olmayan sade cilce mantıfını 
ve kara ıörüıilnü konuşturan kimseleri islôh etmeye "aktınız yoksa 
din/emele lcillfeline de katlanma.l/mız. 

3000 ıu kadar yıldanberi A11adolu9a gelip çatan bütün lstilciları 
bu toprakların tabiatı ve halkı elele vererek ya denize dökmesini ya 
ayale altında çifnemesini bilmilierdir. Bu, her .caman böyle olacaktır, 
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Dayan Mola! SİPER KAZMAYANLAR 
MAHKEMEYE VERilECEK 

Pamuklu ve ipekli 
Mensucat Satışları Muhsin ve Tahsin Mollalar 

meJreseden o yaz icazet almış 
lardı. Cerre ilk defa çıkı) arlardı. . . 
Talileri kötü gitti ... Hangi kö) e 
uğradılarsa, Ramazan hocalarının 

tutulmuş olduğunu gördüler. Her 
kes, sadakasını, fıtrasmı vereceği 
adamı önceden tasarlamıştı. Kim
se ellerine on para vermedi. Da
ha doğrusu Mollaları kimse ka
ıımadı . Vakıa açlık tehlikesine 
maruz değildiler. Nasıl olsa, Tan
rı misafiri sıfatiyle mitili st:recek 
bir köy odası buluyor, lokmadan 
mahrum kalmıyorlardı . Fakat bu, 
onları tatmin edecek bir sergü
zeşt olamazdı . Asıl maksat -
lan birer köye kapaklanmak ve 
Ramazan sonuna kadar üç beş 
kuruş dünyalık edinmekti . 

Nihayet bütün ümidleri kesil
m ştı . Ceblerindeki paı alar da 
gitmiş, Darendeli dilenci softalar 
vaziyetine düşmüşlerdi . Köyden 
köye dönüp dolaşırken Ramazan 
da, bayram da gdip geçmişti . 
itibarları mahdud mevsimlere mün 
hasır olduğu için artık kimse yüı • 
!erine bakmıyordu . Çok. köylerde 
misafir odasının kapısını açmı

yorlar ; aç mısınız , tok musunuz 
diye sormıyorlardı bile ... 

Şimdi onlar yalnız , sağ salim 
memleketlerine dönmeği düşünü

yorlardı . 
Muhsin Molla kısa , Tahsin 

Molla ise inadına uı.un boylu idi. 
Ovada, bir dört yol ortasında 

Muhsin Tahsine : 
- Arkadaş, bu böyle olmı

yacak. . Cebimizde on para kal
madı . Biz bu gidişle memlekete 
de varamıyacağız . Ben bir ığnp 
düşündüm . Burası dört yol ağ
zıdır. Geleni, gideni eksik olmaz. 
Sen . ölmüş · gibi şuraya uzan 1 
Gelip geçen sorarsa : 

- Kardeşimdir ... Öldü ... Ne 
mezarını kazdıracak, ne teçhiz ve 
tekfinini yaptıracak param yok . .. 
Dündenberi başucunda böyle ağ
lar dururum, derim. Belki bir kaç 
hayır sahibi çıkar da , verecek
leri sadaka ile kendimizi memle
kete atmak imkanını buluruı. , 
dedi. 

Uzun boylunun aklı kısa ol
du~u için teklifi makul gördü . 
Dört yolun çatına upuzun yattt . 
Muhsin Molla, sinek konmakla ve 
ya kaşınmakla yüzde huc;ule ge
lebilecek işmi'zaı.ların görünme
mesi için arkadaşının sarığını çö
zerek boydan boya üstüne örttü. 
Kendisi de diz çöküp başucuna 

oturdu ve iki tarafa sallanarak 
düa okur gibi mızırdanmağa b<'Ş· 
!adı . 

Aksi olacak ... Aradan saat
ler geçti~i halde bir tek Allah 
kulu geçmedi . 

Derken, uzaktan bir toz bu
lutu yükseldi. Bu bulut kendi ta
raflarına doğru geliyordu . Yak
laşınca bir asker kıtası olduğunu 
gördü. Bir redıf fırkası Yemenden 
memlekete dönüyordu. 

Koşumları simi:, sırmalı yağız 
bir At üstünde , kıt .. nın önünde 
giden Paşa , Mollaların hiza:;ın a 
gelince askere : 

- Dur! .. Emrini verdirdi ve 

sordu; 
- O adam necidir Molla? 

Hastamıdır?.. Niçin öyle yatı

yor? .... 
Molla büyük bir teessür ve 

hüzün içinde cevap verdi: 

- Kardeşimdir. Paşam ... Ce! re 
çıkmıştık. Haftalarca dolaştık, kim
seden on para alamadık. Herkes 
Ramazan hocasını evvelden tut
muştu. ls te vermediler. Aç, sefil 
memlekete dönerken kardeşim 
birdenbire hastalanarak öldü. İki 
gündür baş ucunda ağlar dururum. 
Cebimde üç kuruşum yok ki et
raftan adam getirip techiz, tekfin 
ettireyirn. lki günden beri bir ha) ır 
sahibi de geçmedi. ı 

a ömründe hiç iyilik yap· 

YAZAN 

SAlAHAOOİN SEPİCİ 
Ferdi emniyeti temin eden 

birkaç siper kazmaktan ibaret bir 
zahmete cem'i emniyetin teessüs 
edeceğini vatandaşlarımız hatır

dan çıkarmamalıdırlar. Bu, hem 
şahsi, hem de toplu korunma için 
esas teşkil ediyoı . 

---------

mış adam degildi. Softaların ha
line acıdı, şunlara bir iyilik yapa
yım diye düşündü. Kıtasına "Silah 
Çat!,, kumandası verdirdi. Tabur 
imamını çağıı ttı: 

- Şu fukora softaya hayre
di p cenazesini kaldıralım, dedi. 
Yalnız iki gün evvel öldüğü cihet
le kokmağa yüz tutmuştur. Koku
nun intişar etmemesi için meza
rını derin kazsınlar. Suyunu da 
adam akıllı kaynatsınlarl Bu, an 
cak böyle temizlenir . 

Paşa tenbihini yaptıktan sonra 
çekilip gitti ve geride, bir ağacın 
gölgesine yan gr.ldi. 

Ölü taklidi yapan molla titre
meğe başladı. Mezarı her nekadar 
derin kazşalar da, omuzlayıp top 
ra~ın altından kurtulabilirim zanne· 
diyor, fakat kaynar suya nasıl 
tehammül edeceğini düşünerek 
korkuyordu. Baş ucundaki Muh
sine yavaşca; 

- Ben bu işten cnyacağım, 

dedi. 
Muhsin, Jı.;a okuyormuş gibi 

sallanmakta devam ederken mı
zırtı arasında: 

- Aman hal ... Yalanırnız 

meydana çkarsa bu herif bizi ber
bad f'der .. K11 gııı sudan daha seı t 
bir adama benziyor, diyordu. 

Tahsin yalvardı: 
- Öyleyse Paşaya git te: 

Suyu ılığrak olsun .. Bu rahmetlik 
sağlığında da sıcak sudan hoşlan
mazdı, del.. 

- Öyle şey olurmu hiç? Ku 
lun, kurbanın olayım Tahsin, biraz 

dişini sık!.. 

* * Yarım saat sonra tabut, te-
nt'şir hazırlanmış, su kaynamıştı. 

Ölüyü soyup teneşir ' tahtasına 
uzattılar. Cenaze başına Paşa da 
gelmişti. Muhsin bu arada bir fır
sat bularak Mollanın kulağına: 

- Dayan Tahsin! Diye fısıl

dadı. 

Tahsin dişini öyle sıkıyordu ki, 
nefes aldığını hissettirmiyor, sahici lı 
ölü gibi hareketsiz, kas katı yatı
yordu. 

imam efendi, Bismillah deyip 
birinci tası döktüğü zaman, bütün 
tahammülüne rağmen Mollanın 
vücudu baştan aşağı hafıfce seğ

ridi. Paşa: 
- Ne oluyor ? Der gibi ta

accüble öteki Mollanın yüzüne 
baktı. Molla. 

- Cinsimizde 
Paşam.. Bu da mı 
olacak? Dedi. 

hortlamış var 
hortlayacak ,ne-

Tabur imamı ikinci tası döker
ken beraber, Tahsin Molla can 
acısiyle teneşirden fırladı, }'azıya 
do~ru var kuvvetiyle koşmağa 

başladı. Öyle kaçıyordu ki, arka . 
sından piyadelerin yetişmesine 

imkan yoktu. Nihayet, takibine 
çıkanları süvariler Mollayı yakala
yıp Paşanın huzuruna getirdiler. 

• 

Büyük şehirlerde l:anh tecrü 
belerle sabit olmuştur. ki. pasif 
korunma işi evvela halkın işidir. 

Umumiyet itibarile siperlerin ka
palı ve buyük beton sığınaklar 

kadar emin olduğu, aylardanberi 
hava taarruzuna maruz kalan şe
hirlerdeki zayiatın nisbetlerinden 
anlaşılmıştır, Umumi menfaat na
mına cephe gerisi disiplini bakı
mından vatandaşlardan istediği 

rniz ve herkesin yapabileceği pa · 
sif korunma tedbirleri için çok 
titiz davranacağız. Bir kazma ve 
bir kürekle kazılabilecek bir bu
çuk, iki metrelik siperi de açmı

yacak kadar gevşeklik göstererek 
umumi menfaatleri bozanları ce· 
zalandıracağız. 

Pasif korunma tedbirlerini ta· 
mamlamamış olanlar Pasif ko· 
runma kanunu mucibince kaza i
dare heyetleri vasıtasiyle mahke· 
mel ere sevkolunacaldardır. 

ANKARA RESSAMlARI 
ESERLERİN TEŞHİRi 
Ankara : 31 (Türksözü muha

birinden) - Ankara ressamları 
Halkevinin Belediyeler Bankası al
tındaki resim galerisinde eserleri· 
ni bugün saat 17 den itibaren 
teşhir edeceklerdir. 26 r<'ssam ta~ 

rafından vücude getirilen ve pot
re, perjans, netürmot olmak üze
re 150 parçadan mürekkep olan 
bu eserlerin teşhiri ay nihayetine 
kadar devam rdeı..:ektir. Ankara' -
nın sanat seven halkına garaliyi 
gezmelerini bilhassa tavsiye ede . 
riz. 

Meşhur hayvan 
hırsızı tutuldu 
Abidin Paşa çifliğinde Os

man oğlu Şahin Purudamn çayır· 
da otlatmakta olan dört baş hay
vanın kaybolduğuna dair verilen 
haber üzerine jandarmaca icabe
den tertibat alınmış ve hayvanlar 
osmaniye mmtakasında oturan 
meşhur hayvan hırsızlarından Kon
yalı mustafa oğlu Kazim tarafın· 
dan çalınarak Karahisarlı, Memiş· 
li köyünden Hacı ve Arablar 
köyündeh Ali ve Mustafaya sat
tığı teııbit edilmiş ve hayvanlar 
bulunarak suçlular adliyeye tevdi 
edilmişlerdir. 

Softalar mecbur kalıp hakikatı 
itiraf edince, Paşa hiddet ve e
sefle: 

-Ömrümde bir iyilik yapayım 
dedim, onu da Cenabıhak nasip 
etmedi ... Defolun karşımdan! Diye 
Mollaları koğdu . Fakat cebinden 
üç beş kuruş çtkarıpta fukaralara 
vermeği akıl edemedi. .. 

Toptancıların 

Köy Etüdleri 
Zıraat Müdürü B. Nuri Avcı 

ve köy etüdleri merkez Bölgesi 
ekip şefi doktor Cahit Öncü köy
leri gezmekte bulunan talebe gu
ruplarını bizzat takip etmektedir. 

OSMANİY( HAYYANLARIHIN 

ISlAHI ~AUSMASI 
Kazamız için bu 2ene celbe

dilen damızlık aygırlar iyi evsafta 
ki kısraklar çekilerek hayvan nes
linin ıslahına uğraşılmaktadır. Bu 
cümleden olarak bu sene 90 kıs
rağa sıfat yapılmış ve iyi netice
ler elde edilmiş ve alakadar me
murların itinaları şayanı takdir 
görülmüştür A}gırlar depoya tes
lim edilmi~tir. 

Adliye kadrosunda 
Ankara Hukuk faküitesi me

zunlarından Dündar Teoman A· 
dana : Stajyer hakimliğıne, Ah
met Kılıç Kozan Stajyer hakim
lig ine, Kemal Güner Cebelibere
ket stajyer hakimliğine tayin edil
mişlerdir. 

Orman Yangını 
Haber aldığımıza göre Mes · 

cit Kaya Ormanlarında yangın 

zuhur etmiş, Etrafa sirayet etme· 
mesi için tedbirler alınmıştır. 

TARSUS KAYMAKAMI 
Tarsus : 31 (Türksözü muha· 

birinden) - Tarsus Kaymakamlı· 

ğma tayin edilen Bay Kamuran 
Tuğman evvelki gün Tarsusa gel

miş \1e dün vazifesine başlamıştır. 

Muvartakiyet ve başarılar dileriz. 

Radyo A'bonelerı 
Radyo aboneleri, Hazirandan 

itibaren on liradan ibaret olan 
abone ücretlerini posta idareleri· 
ne yutıracaklardır. 

Haziran ayı zarfında ödemi 
yenlerden yüzde 20 fazlasiyle tah· 
sil edilecek ve borçlarını 15 ağus-
tosa kadar tediye etmemiş olan 
abonelere birer ihbarname gön
derilerek bir mühlet verilecektir. 

Bu mühlet zarfında da borçlarını 

ödemiyenlerin ruhsatnameleri geri 
alınacak ve kendileri de mahkeme· 
ye verilecektir. Radyo makinele
rini gelecek mali y!l içinde kul-
l anmıyacakların l hazirana kadar 

posta idarelerine bir beyanname 
vermeleri ve vaziyet bildirmeleri 
lazımdır. Bu radyolar, mühürlene
cektir. 
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Gün un iki meselesi 

Beynelmilel alaka iki nokta 
üzerindedir. Birisi Girid vaziyeti 
ve Iraktaki mücadele . 

Gelen haberlerden anlaşıldı

ğına göre, Girid harekatı İngiliz
lerin aleyhine, lrak harekatı ise 

İngiltere lehine neticelenmekte
dir. Beri in bu vaziyeti itiraftan 
kaçınmamaktadır. 

Almanyanın Giridde zayiatı 

çok mühimdir . Bilhassa tayyare 
ve paraşütçü kaybı. Girid hare
katının gecikmesi lngiltereye Irak
ta vakıt kazandırmıştır. 

yaziyeti 

Vişi hükumeti Almanların Sur
yeyi işgaline müsaade etmiş gibi 
görünüyor . Bir çok Almanlar 

Bulgar pasaportiyle buraya gel· 
mektedirler. Diger taraftan lngi· 
li:ıler ve Hür Fransızlar da ha-

zırlanmaktadır. Su ryenin yakında 
büyü" harekete sahne olacağı 
tahmin olunmaktadır . 

Ameriharın düf Ünceleri 

Amerika Groenland, lslanda , 
Dakar ve Kanarya gibi ileri üs
lerle çok yakından alakadardır • 

Bu •üslerin Mihverciler eline geç· 
mesi Amerika için tehlikeyi çok 
yakınlaştıran bir keyfiyet olur . 

Asur adalarının da kıymeti 

çok büyüktür. Mihvercilerin eline 
geçerse tayyare tehlikesini Ame- · 
rikaya sekiz yüz mil daha yak-

laştım. Denizaltı gemileri için de 
Asiir adaleırının büyük ehemmi
yeti vardır . 

Mihver AsD.rdan istifade im
kanını elde ederse Amerikadan 

Kanadaya oradan da Groenlanda 
yapılacak olan yardım nakliyatı· 

na müessir olabilir. 

Kir HA dl eri 
lstanbul: 31 (A.A.) - Fıyat 

murakabe komisyonu, dün de va
li muavini Ahmet Kınığın reisliği 

altında toplanmıştır. 
Komisyon, bundan evvelki bir 

içtimaında yerli pamuklu ve lpek
li mensucat ve ipliklerin peraken
de satışlarındaki meşru kar had
lerini tesbit etmiştir. ·Komisyon, 
dün de bu malların toptancılarına 
mahsus meşru kar hadlerini tes
bi t etmiştir. 

Buna nazaran, standardize ip
liklerin toptan satlş larında top

tancıya yüzde 15, fantazi iplikle
rin toptan satışlarında toptancıya
yüzde 20, pamuklu, ham [mensu
cat ve düz malların toptan satış
larında toptancıya yüzde 8, kasar
lı düzlerde yüzde 10. Merserizede 
yüzde 15, pamuk ipliği düz ve 
kabada yüzde 8, merserize perde 
ve ağ ipliklerinde yüzde 12, ma
karada yüzde 8 meşru kar verii
miştir. 

Diğer taraftan fiyat muraka
be komisyonu hırdavat satışların
da da yüzde kar hadleri kabul 
etmiştir. Onlar da aşağıdadır: 

Kaba alatta yüzde 20, inşaat 

malzemesinde yüzde 25, sınayi 

işlerinde kullanılanlarda yüzde 
20, d alatında yüzde 50, makine 
motör ve hususi çeliklerde yijzde 
~O . makine aksamı ve spesiyalite
lerde yüz 80 .. 

SADIK KAYSER YllHEM 
GRİPDEH YEf AT ETTİ 

Nevyork: 31 (a.a.) - Berlin
deıı Nevyork Taymis'e gelen bir 
telgrafa göre sabık Kayser bar
saklardan hasta olduğu gibi ayrıca 
ağır bir nezleye de yaka!anmıştır

Sabık İmparatorun kendisini bay
ii zayıflatmış bulunan bu hastalık
ten kurtulabileceği hususunda 
yakınları endişe izhar etmektedir
ler. 

* * * 
Berlin: 30 (a.a.) Sabık 

Kayzer Vilhelm Dorn'da, gripteu 
yefat etmiştir. 

Üniveniteli Kızlar icin • 
hastabakıcı kurslam 

lstanbul : 31 (Hususi) - Üni· 
ve rsiteli ,kızlar gönüllü hastabakı· 
cı kursları 8 Haziranda ac;ılıyor. 

Yardtm sevenler cemiyetinin gö• 
nüllü hastabakacı kursuna şimdi· 
ye kadar 600 kadın yazılmıştır. 

kayıtlat devam ediyor. 

Demir itbalitı 
Ticaret Vekaleti, demir idha· 

li için yeni bir karar almıştır. Bu 
karara nazaran evvelce dolar saha
sından getirtilmek üı.ere madeni 
eşya idhalat birlikleri için açılan 
600.000 dolarlık akreditifin bundan 
böyle lsveç için de kullanılması 
muvafık görülmüştür. 

Yani idhalatçı, prim farkını 

ve riski göze aldı~ı takdirde ls
veçten de demir, çivi ve tel ge
tirilecektir. 

lsveçe sipariş edilmiş olan mü
him miktarda çivi, ,ayrı partiler 
halinde lstanbula gelmeğe başla
mıştır. 

Nlbetçl eczane 

HVLK ECZAHAHESI 
Tarsus Kapısanda 

DUYDUKLARIMIZ: 

290 Lisan bile• 
adam öld8 

ıı: r aıı Dünyanın en çok~ ıs [;$ 
adamı Dr. Lüdovik Şuts~r a~ 

-ştLI • 
şında Frankfurt'ta öl~U 'fJO 
lim, konuşup yazmasıyled · 

·ıı e, 
biliyormuş. Kütüphanesi ~~ 
lara ait 14.000 cild eser~~ 
Dr. Şüts bütün• Avrupa 

1~s)°' 
bildikten başka pek çok 
sanlarını da öğrenmişti. dJ, 

Bıldiği lisanlar arasııı ~ re 
Japon lisanı Ayau, A~ıa;~. f Be 
Çin, Japon, Malay, SıY \af'! ası 
guz lisanları bulunup buıı )'~ •il 
telif lehçeleriyle 1<ooıı~Ll o' F'r 
Karşılaştığı lisanlar arasın '6( 
mediği b ir dil çıkarsa o;~ş. ' 
meyince rahat edemez 1 .rı~ r all" olmağa yüztutmuş ıs ııııı5· 
gramerleriııi tesis ediY0~ 31v 
sanlara dair ilmi eserlerı ltfl 
lisanlar ve bunların leht ).,ı \ıa 
kında bir büyük kitap 

11 
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.ııfl' ki: 
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\/işi - Londra 
ve· Almanya __ 
Berı· J ın ngiltere - Fransı% 

•iyaseti hakkında 
rıeler dü,ünüyoP ? 

Berlin : 31 (AA) _ Yarı 
tcsttı • b' · 
B 1 ır kaynaktan bildiriliyor: 
Ctliıı " • • 

a•ı .sıyası mahafilinin mutalea-.. na ·· 
.
1 

&ore, resmi siyasi mümes 
ti Ctiıı b 
F'ra ulunup bulunmaması ve 

nsa · ı ct· 1 e İngiltere arasında 
ıp\onıat"k tur 1 müııase betler yolı:-

. Fransız ve Alman müna
&ebetı · 
:ı erı hakkında bir ecnebi ga-
etecini h . n sorpuğu suale Alınan 
llrıcj 

va Ye neıaretinde işte bu ce-
p verilmiştir . 

b Alman h · . . d 
İlh arıcıye nezaretın e 

ki· !ssa şu cihet kaydedilmiştir 
· rran 1 . lcrj . sa • ngıltere münasabet -
nın husu • ala'- sı veçhesi Almanyayı 
ıı::a".lar et Cd.c mez. Almanyayı ala-

rtıu: Şey müstakil Fransız-lngiliz 
aı;cbetlerinin ameli tarafıdır. 

&ıı h 
llıey ~ ususta ise Almanyanm 
Yoktlls olmuı için hiç bir sebet 

Ut 

~;~ı lrakta ingıuz 
d~t, Bakimi yeti 

tfl8/' . (Birinci sayfadan artan) 
ıe~e •ıni t k · 
~ küt c . lıf etmiştir . Bağdadın sü · 

dı,, ı u hır saat meselesidir. 
,,a~ D 
ıııiirt tei I' .ün Fallucada esgi Naıbin, 
,

11
1,r kit: 1~1 altında yeni kabineyi teş· 

kıta\ Çrtlıştı~ı sanılmaktadır. Irak 
buı arının Bağdad v~ Basrada 
bıı ~ndultlarına göre bundan sonra 
bil' a Yerde müdafaada buluna
ııe ec~lc.leri şiiphelidir. Öğrenildiği· 
Olıt iorc halkın Ticaretle meşgul 

I 
le .. n sınıfı sulh ün bir an evvel 

'-'SSij ~ 8 i e d runc taraftar görünmekte 
~aın e nıüfritlerin mücadeleye de· 
llıelt a taraftar oldukları z.annedil · 

tediri 
~,ı 

ıııle tad Ankara : 31 (A.A) - Londra 
ttıqr0•u Irak ordusunun lngilizlere 

rÇ~ ~İltJ~~elce teklifinde bulunduğunl' 
ri tli ırıyor.: Şimdi Bağdad Bele• 

r "' iı:e Reisi dört kişilik bir komite 
elit lllerlceı şehri idare etmekte-

SOVYET PARASOT 
TECROBELERI 

Moskova : 31 (A.A) - Son 
günlerde Moskova mıntakasında 
paraşütçülere ve hava akınlarına 
karşı günlerce muallem Sovyet 
askerlerinin iştirakile yapılan ha
zırlıklara ben1er talimler Okran 
yanın müteaddit bplgelerinde de 
yapılmıştır. Diğer binlerce ask~r 
ve müşterek hava ve ve denız 
ihrac hareketlerine karşı müdafaa 
talimlerine iştırak etmişlerdir . 

ıa gfln Bilge Kapa 
Maçları Var 

Beden Tt rbiyesi Seyhan 
Bölgeı.i tarafından konulan kupa 
maçları bugün saat onaltıda Ada 
na Stadında başlanacaktır. Bu 
günün galipleri gelecek hafta ~ar
şılaşacaklar ve galip gelen bolge 
kupasını olacaktır. Bu maçla.ra 
fazla ehemmiyet verılmektedır : 
Dört gençlik kulübümüz de yenı 
ve kuvvetli kadroları ile sahaya 

çıkacaklardır . 

ilan 
ORMAN ~[YIRGE MODOR
LOGOHDEN: 

3 J 121940 tarih ve 14931 
sayılı kararname mucibince 

Haziran iptidasında yapılacak 
senebaşı muayene ve tezkere

lerinin tepdili için Orman mu

kavele ve izin kağıdı sahipleri 

Orman mallarım ticaret mak· 

sadiyle toplayanlar ve pera· 
lıtende satanlar bir hafta zarhn
da el erinde bulunan tomruk, 

kereste. muhrukat ve diğer 
Orman mahsullarır.ı cinai, nevi. 

adet. ebat ve vezinlerini bu
lund~kları mahalleri müsteni

di bulunan nakliye, mururi

ye tezkerelerinin tarih ve nu
maralarım müşir beyanname

lerini derhal Orman idaresine 

vermeleri ilan olunur. 13098 

'-------~~~--~---
/ Deniz gedikli erbaş orta 
ı;1 Okul müdürlüğünden : 
e~ jJi l - Bu ser:e okulumuzun yalnız birinci sınıfına talebe alı-
tl'..:ı nacakhr, lsteklil~rin aŞağıda yazılı evraklarla müracaatları. 
"~ ı A. Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir sureti. 
ede~ ('f ashih edilmiş nüfus cüzdanı ~abu~ olunm~z) 

trıi B. lık mektep şehadetnamesi. (Üzermden bır sene geçme-

~ ş bulunmak) 
k C. Kendisinin \'e ailesinin hüsnü hal eshabından bulundu· 

oııitl Unu ı~.sterir polisten . musaddak hüsn~ hal ilmü~aberi. 
/ D. Üıerinden bir sene geçmemiş çıçek aşı ka~ı~ı .. 

e~ )'· E:. Birinci sınıf için 1/Eylal/941 de 12 yaşını bıtırmış ve 16 
llŞını b't• .• ı r:- 'ırmemiş bulunmak. 

~..:ıf r 5 d f ,Jr • a et vesikalık fotoğra . r 

1 At; - Kayıtlara 1. Haziran /941 günü başlanacak ve 10 
. ve stosı 94\ günü nihayet bulacaktır. 

De ~ - Kayıtlar lstanbul Deniz Komutanlığında ve Mersinde 

iıt ~~ Gedikli Erbaş Orta Okul Müdürlüğünde yapılacağından 
e lılerin bu iki mahalden her hangi birine müracaatları. 

t'af <\ - Musabaka imtihanları Türkçe, Matematik, (Tarih, Coğ- . 
~a;~ Yurt bilgisi) derslerinden 15/Ağustos/941 Cuma günü 

r da yapılacaktır. (284 7) .,, 
oı ,l l-3·5-7-9-11-13-15-17-19 21 23-25·27·29 13l0l 

~1' ADANA DOGUM VE ÇOCUK BAKIMEVI BASTABiBLiGiHDEH: 
/ ıiııc M~essesemizin 941 Malt yılı yiyecek ve yakacak:ihtiyacı istekli: 

ı.ıt t 17 ıha\e edil mele üzere Açık eksiltmeye çıkarılmıştır. lhalesı 
l ıi laca~ı~aıiran _ Salı günü saat 10 da Sıhhat Müdürlüğünde yapı-

·~ lstckrı · d h ·· e~1 derı t . 1 erın Ticaret Odasına kayıtlı bulunmaları, ve 8 a once· 
~ııd tin ci cnıhınatıarın1 vezneye yatırmaları ve şeraiti öğrenmek isliyenle-
rı c er h • 1 

" ııun do~umevine gelmeleri lüzumu ılan o unur. 
·(~fi) ı - 5 - 10 - 15 13099 

Yugoslav ve 
İtalya vaziyeti 

Londra : 31 (A.A) - Yugos
lavya, yeni kurulan Hırvat Dev
letinin İtalya tarafına kapalı bir 
tarzda ilhakını İngiliz hükumeti 
nezdinde Londı adald Yugoslav 
elçisi Syovinç vastasiyle protesto 
etmiştir. Yugoslav notası Yugos
lav devletine ait arazisinden bü: 
yük kısımları ltalyaya terk eden 
16 ve 19 mayısta Romada imza
lanan anlaşmalı hatırlatmaktadır . 

Orta şakta 

İngiliz laallyetl 
Kahire : 31 (A. A.) - lngi

liz. hava kuvvetleri Orta şark hava 
tebliği: Irakta : Dün kıtalarımıza 
sıkı muzaharette bulunmak üzere 
hareket eden tayyarelerimiz vaha 
şah ve Kabro Mayal'deki düşman 
mevzilerine karşı ağır bombardı· 
man hücumları yapmış'ard\r. 29-30 
Mayıs gecesi Katovya, Kaıp; nto 
ve Rodos tayyare meydanları bon
balanmışlır. 

Merkezi Habeşistan Ja : Azo· 
zada, Libyada ve Gondar arasın· 
daki düşman mevzilerine hür Fran· 
sız cüzütamları tarafından hücum 
edilmiştir . 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

1 

1 

KiLO FIATI 
CiNSi En az ı En çok 

K. S. 1 K. S. 

Klevı&nd il 
M. Parlakı 

P. Temizi 
Kapım alı 

1 Y. Çi~idi 
K. Çiğidi 

-Susam 

52,50 ----

5,00 
5,00 
6,50 

- 34,fô __ , 
Buğday 

Buğday To. .,. j 

Buğday yerli 9,00 (x) 
Arpa --- 5,25 ' 
-vüıa·t----ı-_-_...,..6,~!__-=-5- 1~ 

31- 5 - 1941 1 

KAMBiYO VE BORSA f 

Jş bankasından alınmıştır. 

J(Fra~ Fransız !
1 
____ 

1 

(Frank) İsviçre ] _ 
(Sterlin) ingiliz 5.24 

ı-~ Amerikan 132.2~ 

(x) Buğday yeni mahsuldür. 

Zayi - Alay 41, Tal:ur 3, Bö
lük 9 dan aldığım terhis te:tkere· 
mi lıcayettim . :Yeniıini alacağım

dan eskisinin hükmü yoktor. 13097 
. Aıiananın Alidede ma

hallesinde-n Dervi~ oğ . 
Süleyman Okumuıoğlu 

325 

1 TÜRKİYE CUMHURiYETi 

ı Ziraat Bankası 
Kurulu• larihl : 1888 

Sermayeıi: 100.000.000 Türk Liraıı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticarr her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat . Bankasında kumbaraJJ ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en ı 
a7. 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşa~ıdaki plAna göre ikramiye da,ıtl1acaktı~. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 • 500 2000 " 
4 " 

250 " 
1000 .. 

40 " 
100 " 

4000 .. 
ıoo " 

50 .. 5000 " 
120 " 

40 " 
4800 n 

160 .. 20 " 
3200 " 

50 DlKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 

liradan aŞağı düşmiyenlere ikramiye çıkhğı takdirde yüzde 

20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUl, 11 Birincikanun, 

1 Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. , 

BEl[DIYE RIYASETIHOEH: 
1 - Belediye emlakinden kasap halindeki dükkintardan 

aşağıda numaralariyle icar bedelleri ve muvakkat teminatları 
yazılı dükkanların icarlanna istekli çıkmadıkmdan bir ay içinde 

pazarlıkla icara verilecektir. • 
2 - lsteklilerin bir ay içinde Cuma ve Sah günleri temi

nat makbuzlariyle birlikte Belediye dairesindeki Belediye encü-

menine müracatlan ilin olunur. 13100 
Mevkii Cinsi No: Lira. Kr. Lira. Kr. 

Bucak M. si Kasap Dükkanı 71 45 00 600 00 
73 33 75 4SO 00 ,. " " 83 15 00 200 00 ,, '' " ,, 

,, " " ,, 85 15 00 200 00 
,, " Sakatat ,. 87 15 00 200 00 
. , " ,, ., 50 13 1 s 175 00 

~--~TEHASSiS·--------

D r. Ekrem Baltacı 
HASTAlARIHI HER GOH MUSTAf A Rlf ATECZAHANESI 

OSTOHOEKi MUAYENEHANESiNDE KABUL EDER 

........................... • • • Dahili mtlteaddlt vantilatörlerle • • • • Yayla gibi serin • • • 
1 AS~~v~~l~n:MA 1 
• • • SUVARE SUVARE • 

1 8.4s B U A K Ş A M 8.4s 1 1 Sezondo hile ı.,adüf edi/emigen fü büyük 1ah.,er hi,Jen i 
• 1 • 1 Sinema semasının en parla~ yıldızı 1 
e ŞARLES BOYER'~ • 1 TÜRKÇE SÖZLÜ 1 

il DEMİR KAPI Iİ ! Aşk, heyecan ve maceralarla dolu şah.ser 1 
• 1 • 

1 1 ı. Meşhur Çalğıcı Kov boy 

1 FRET SKOT•un : 

i r .. KANüN"FEöAiLERi"i I 
• ı ........................................ ı • 1 Büyük Heyecan ve Sergüzeşt Filmi : 

• • • 
: Bagtln gtlndflz matinede son dala : 

! SEViMLİ HAYDUT - KAHUH fEDAllERI . İ • • ........................... 

Mühim Bir Tebşir: 

Adana•nın biricik etıence mabaW olan 

Sazile, Sözüyle, Okuyucusile, Müzikiyle bedii zevk sahip
lerine bu günden itibaren açılmışhr. 

Tiyatro san'atkarları meyanında NURi GENÇDUR, AH· 

MET YEKTA, ICLAL GENÇDUR, AHMET GÜLDÜRÜR, ZlYA 
ÇINAR gibi kıymetli san'atkarlar bulunmaktadır. 

Saz Kısmında İse : Bestekar ZEKi DUYGULU, kemani 
AMA RECEP, okuyucu HAMiYET DUYGULU ve FINDIK HU
RiYE, hMende BÜLBÜL Alt, Zurnacı : SABAHATTiN TAN iN
MiŞ g ibi ünlü sazendeler mevcuttur. 

imren Lokantası 
Bugünden itibaren SEYHAN PARKINA nakleclilmiştir. 
Temiz havada Sazlı , Sözlü mükemmel servisli ögle ve 

akşam yemeklerine sayın mı'işterilerini dava! etmekle ~ere/ duyar. 

13092 2-2 

1 LAN 
SEYHAN VİLAYETİ HUSUSİ MUHASEBE MOOÜRlOGONDEN: 

1 - Aşağıda sahiplerile cins. mevki ve muhanımen bedel
leri yazılı gayri menkuller, vergi borçlarının temini tahsili için 

açık artırma ile satılacaktır. 
2 - Açık artırma 941 senesi haziranının 20 inci cuma gü-

nü saat ( 10) dtt yapılacaktır. 
3 - İhale vaktinden evvel yatırılmış bulunması lazım gelen 

pey p:ırası miktarı aşağıda gö•terilmişir . 
isteklilerin muayyen vakitte vilayet idare hey.etinde hazır 

bulunmaları ilin olunur. 27-1-5 - 1 O 13066 

Sahibi Satış bedeli Pey P. M. 
Lira K. Lira K-

Cins Kapu No: Mahallesi 

Hane 14 

40 

Nacaran Arap oğlu ve- 1600 
resesi Fatma ve 

is mail 

" 
Faful O. Mustafa 5600 

120 

420 



' /~ 
f_,/:;:?· 
1-~ . ---. .. ~-

1 . 

.......................... 

i HER NEVİ MATBAA i 
İ İ$lERINiZi GAYET TEMiZ İ 
i VE UCUZ OLARAK i 
!TÜRKSÖZÜi 
i MATB ASINOA i 
İ YlPTIRlBİLİRSİHİZ İ 
.......................... 

Kirahk ev 
itfaiye sokağında 125 numaralı 

hane içerisinde elektrikli ve müs
takıl iki oda bir mutbah kiraya 
verilecektir. İsteklilerin idaremi.ze 

muracaatları 

ilan 
Seybaa Basası 
Mallasebe 
Mldlrlllladea: 
Yemeniciler çarşısında Hu

susi idareye ait arsa bir sem·· 

lik icarı artırmaya konulmuş

tur. 

2 - Artırma 1216. 941 

lla"tesıyıe we sesinin temlzdlfyle ller ilesi llayrete 
111,ırea radfo 

Perşembe günü saat onda ya
pılacaktır. 

3 - Şartnameyi Hususi 

Muhasebede görebilecek istek

lilerin ihale saatında Vilayet 
Daimi Encümeninde bulunma

ları ilan olunur. 
MUHAB~l.M.t:tU .. {Vl" o 
ABİOİHPAŞl CADDESİ MO. 112 - TELGftlf: REMO ADANA - TELEfON: 112 29-1-4-7 13082 

TİMOFÜJ 

(ABDEST BOZAN) OEOiGiMiZ SERİTLER 
Bunların uzunluklan. dört metreden on metreye kadar 

~ olur. Bunlar bağırsaklarda kanlanmızı emerek iştihayı ke
~ ser, karında ağrılar, sancılar yapar. Zayıf. kansıı., derman

sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedaviile vÜ· 
cuttan atılmazsa. insanı ölüme kadar götürür. 

TİMOFÜJ 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların içinde kul
lanış tarzı yazılıdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekile-

J5 nin müsaadesini haizdir. 12761 

fiw 

I LAN 
ADANA BElEOİYE RİYASETİNDEN : 

(Bordlr yapurdacalı) . 
1 - Reşatbey mahallesindeki ham yollarla hürriyet mahal

lesindeki yollara vaz'ı lazım gelen 2560 metre tulünde bordür 
taşlarının vaz·ı açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 2482.00 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 186.15 liradır. 
4 - ıhale 6.6.941 tarihine rastlıyan cuma günü saat on 

beşte Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Belediye Fen işleri Müdürlüğündedir. is

teyenler oradan parasız alabilirler. 
6 - Fazla malumat almak istiyenlerin Adana Belediyesi 

Fen Dairesine ve \hale günü de muayyen saatte teminatları ile 
birlikte Belediye Encümenine r.ıüracaatları ilin olunur. 

22-27-1-5 13035 

, ............................. , 
FEMil 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
\ 

Birçok bayanların 

sıhhi, aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
lakasızlık, mühim ra-

1 hatsızlık ve hastalık
lara yol açmıştır. lşte 
bundan dolayı, her sa
yın bayan, adet za

manlarında bu gibi hastalıklardan korunması için yalnız 
(FEMIL) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMIL) in hususiBAGLARI da vardır. 

ECZANElEIOEN YE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAGAZlLARINOlN ARAYINIZ 

Cenup Mıntakası deposu : Bahri Diril Ticarethane•İ L Yaicamii civarı No. 111 

• 
'iş Bankası 

Klçlll taıarral lleupıarı 

1941 
blramı1e plim 

KEŞlDELER 

4 Şahat, 2 Mayı•, 1 Aiu~to•, 3 /Jcinciteırin 
taTihlerinJe yapılır 

1941 İllramlyelerı 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 

3 > 1000 > 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 .> 

4 > 500 > 2,000 > 

8 > 250 > 2,000 ) 

35 > 100 > 3,500 > 

80 > 50 ) 4,000 ,, 

300 > 20 > 6,000 > 

TUrklye ı, Banka•ın• par• yatırmakla yalnız para 
lllrlktlrm• olmaz, aynı zamanda tallhlnlzl 

denemlf olursunuz 

ss:zrz:zcssrzcsu w A w w n #2'!:~:.:~~llPll.,.. 

~ NEZLE 
n Kırıklık, 
n Diş ve adele 

ağrıları 

En seri ve en kati 

kilde yalnıı "* 
G R I P 1 

ile geçer 
Havaların serinleMf' 
günlerde alacal"ıııs 

tedbir cvini1.dc birk::ı~· GRlPIN bulundur11ıak olmalıdır· 

• 
Ka\bi bozmadan, mide ve böbreklet• 

yormadan ıstırapları dindirir . 
L

- .. ıJ .. 
uzumunda gunde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakının 

her yerde pullu kutularını ısrarla isteyinıı. 

ı ......................................... ..-
ı 
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ı I RADYOLAfl 
i Bataryalı BadJO Ml,tlrlllrln8 ~ 
ı Dünyanın en büyük radyo fabrikasının 1941 

ı OREON markalı radyolan sreldi. Bu radyolar fabrika .,e 
ı 10 sene garantili olmakla beraber sesleri gayet yüksek 
ı vvetli , tabii ses verir. Bu radyolar hem tam ccreyaol' 
ı ve hem de nısıf cereyanla çalışır, çok idarelidir. Kolayhi' 
ı Bu radyolann ceryan ile çabşanlan da vardır ve hef 
ı bulunur. Bu radyolann seslerini bir defa dinleyiniz.. ,r 
ı Gram af onları olanlara da kolaylık yapmak için ~ 
ı ile de detiştirebiliriz. • f' 
ı Yüksek randımanlı ANOT bataryalarımız geid•· t kaçırmayınız .. 
ı Atlana Umumi AcentHİ: 

f Yal Cı•H Kar .. smlla 
ı Bekir Batar. 
: .................................... ~-

DİKKATi .. 

.Saatçı Vehbi 
Saat 

Zeaıt, arıoa, neller,aacar, 111.ıOll 
ve erllelı ıoa model ıaaoır1••• .!..ta 
lerlyle beraber gelmlıtlr. &er ~1 

adrat lıabal edtllr... 12749 

Senelili . . . 1400 Kr. 
1 Aylıtı . . . 125 • 


