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HAMBURG ~EHRINE r-----ı 
. 64 ONCO HOCUM 

Lonılra : 14 ( Saat 
15,15 Londra raJyo•un
dan Royterin verdiği res
mi tebliğ ) - /ngiliz tay
y areleri 64 üncü defa 
olaralı Hamburga çok bü· 
yük bir akın yapmıJlar· 
dır . 

HARBE GİRECEK MiYIZ 1 
GiRMiYECEK MiYiZ ? 
BUNU OOŞONMİYEllM ! 

Nevz.ad GÜVEN 

A
lman kıta/arı Balkanların ortası· 
na kadar R"IJikten .sonra umumi 
vaziyetle bir sessizlik utt hare kel· 

ıiz/ik başladı. Bu sükunetin arka· 
sınclu tarihin en hıiyük hqdisderi
nin lıazırlanmaJ.la o/dutu muhak· 
kaktır. 

Bir buçQ/.: senedenbui, zaman, 
zaman o/dutu gibi. şimdi de hara· 
rttli bir diplomasi faaliye tine şa
lıid olugoruz. Bu faaliyetler kısa 
bir istikbalde. Jimdige kadar gö
rülmemiş bir şiddette ıJukua gele· 
cek ı"mha ve tahrip lıareketlerinin 
hazırlıklarıdır. 1941 baharı insan· 
/ık için zehirli çiçeklerle, cehen· 
nem ateşi gı"bi insanları kasıp l.:a· 
vuracak bir güneşle gelecef e ben· 
ziyor. 

Çarpışan büyük ku'CJveilerden 
birqi &awnüzcJ.lki gazı kati hesap
laşma meıJsı'mi olarak ilan etti. 
iki taraf da bütün ıJarlıklarını, 
vasıtalarını loplıyarak bu hesap 
fÜnüne hazırlanıyor. Muazzam 

çapta bir çatışmaya ıahid olacatı· 
mız şüphesizdir. Yalnız bu topye· 
kim vurU1maJa hesq.plar görülüp 
defter kap~nacak mı ? Bunu bil· 
migoruz. 

B. Hitltr, lnıiltereyi bu yaz 
mutlaka matlup edeuıim. d(qor. 

B. Çörçil, hiç acelesi olmıyan 
insanlar gibi ve ırkına has bir so· 
luk kanlılıkla 1944 senesi için dü· 
ıündillü silalılanma planlarından 
bahsediyor. 

Filhakika. Aqıtrika da açıktan 
açıfa lngilterenin yanı başında sa· 
fa girdikten sonra B. Hitler acele 
f'tmete mecburdur. Çünkü, her ge
cen gün Almanyayı zaferden biraz 
daha uzaklaştırıyor tıe /ngiltere· 
rıin kazanç defterine. kaydediliyor. 
Almanya, Amerikanın yardımı he· 
naz bir dere halinde iken geçıdi 
geçmek zorundadır. Bu yardun 
kendi.ini bogup. sürükliyecek bir 
se/ halini aldıgı zaman iş işten 
geçmiş bulunacaktır. 

.. Almanya /ngiliereyi vur'".ak 
ıçın ne yapacaktır ? Bunu da kım
.se bilmiyor. 

Dof rudan dolruya Büyük Bri
lon.11a adasına hücpm edip onu 
ka/bi1t.den mi ıJurmafa çalışacaktır? 
Yok.\a, can damarlarını koparmak 
için imparatorluk yollarını mı kes
"11efe teşebbüs edecektir? Ve yahut 
da, bütün faal/gelini denizlere, 
ııe lnıiliz havalarına naklederek 
lngiltereyi bir tara/dan aç bırak· 
mata. diler taraftan môneıJiyatını 
boza~ak teslim o/mala mecbur et
meyı mi <tiillinmektedir ? 

Bunların hepsi de hesapta var· 
1-1'· MuJıtemeldir. AıJrupayı teme-
ırıden sarsmata namzeJ olan bu 

muazzam fır:tınanın dışında çok 
az millet kaldı. Bunlardan birisi 
de ~iz. Tehlikenin eli kapımuın 
10kmatına kadar uzanmış bulunu· 
!lor. Çalacak mt? Çalmıgacak mı? 
Bunu da bilmiyoruz ve düşünmi
.1/oruz da .. Aldıtımız dersler bizi, 
bir gün sonra harbe ıirecekmiıiz 
gibi hazırlanmrya sevketti. Mükem-

( Gerili 11yf a iki ıütun altı ) 

"ATATÜRK GONO,, Bu ayın sonunda 
• 

Bugün bütün gençlik Ebedi Şefin Adanaya ilk 
geldiği günün yıldönümünü kutlamaktadır 

iaşe teşkilatı 
işe başlıyor 

BÜTÜN HEMŞERILER HA LKEVIMIZIN TER T}P ETT/C/ TÔRENE DA VE TLID/R. 

L-:- Ebedi Şef Atatürk 
F"tatürk gun on dokuz yıl evvel 

1 

Programı bugün Adanaya ayak 
o100•dadır ba mıştı. Adana halk 

evi bu mutlu günü ayılı ha) ram 
günleri arasına katmış \e Adana 
gençliği bir kaç senedenberi her 
yıl < Atatürk Günü -> nü bir bay
ı am sevinç ve tezahürü içinde 

l.:utlamışlır. İşte ~ bugün de ) ine 
c Atatürk Günü-;-nü-kÜtİamak:
ta) ız. Halkevimiz. tarafından zen--
gin bir tören programı hazırlan
mış ve dün hemşehrilerimize da. 
ğıtılmıştır. Bir defa da biz. bu 
programı 8) nen aşa~ıya alıyoru z : 

15 M art 1941 (AtatUrk) gUnU 
PROORAMI 

GÜNDÜZ: 

• 
Koyd• gumuı 

bu r I! $ I m 

geçen y ı I 

l<u•lonan A· 

ta uJk gunun· 

de, Atotur· 

l<un Adonoya 

ilk eyok bo · 

$1Jır:do ka l· 

dıkla 1 l!Y 

( Jlnıdı ilca 

ret o~ulu ) 

ı:loko l.anm.ı 

1 a renin den 
bır lı.tlbodır 

• 
1 - Saat 16 d(Hnlkevilöı"lü"ji:'"' 

de Vilayet büyükleri, k{ickküller, 
mektepler, sporcular' izciler, par
tililer ve halkevliler yerlerırıı pl

ı 
mış olacaklardır. 

2 - Saat 16130 da Halkcvı 

bandosu önde olarak Atatiirk'ün 

h:mir: 14 (Türk özü muhabi
rinden) - 1 lnnlıul iaşe komserli
ğint' ta} in edilen mırıtık.ı ticnrd 
miidiirü 8. Mı·lımct Ali Elt•n Aıı
knrn) a "gitnıi~lir . Mıılunı olduğu 
üzere, eııi 1.:nı nrlnrn tedıkaıı Js
tarıhul Vt" hrnirde ~nkırı<ln i ış<' 
teşkilatı vıicurl gelir ileet:kt ir. Bu 
teşkilfıtt ı çalışacak nH mıırl ır e\ -

velfı lstaııbuldn bır ·•.} lık st ıja t ı
bi tutulncnk, bıl,ihnre \er le rinc 
görıdcrilt>ccldcrdiı . 

Ni anda hmirdc ı ışe le ş\..ıl.ı
tınııı işe haşlam ısı ku-.vdlc: muh
temeldir. Çünkü hır çnk memur
lar lstaııbulıfo st ıj guı nıcge boş· 
hımış bulunmaktndırlnr. 

lHşe~leşkıl.ıtırıııı işlerim nıiirn 
kere dmek Üıt•re muhtdıf ınıııtı

i.:nlardn iaşe ınüfett şleri <le bulıı
ııacaktır. 

hışe kşkılatile7al<lk n lar olnınk 
üzere şehrimi1e ticnrd \iekııleti 

:müfettişleri gelmiş ve mıntıkada 

ticaret müdürlüğünde : çnlışınnğa 
başlamışlardır. 

ARNAVUTLUKTA 

Ü~ İTAlYAN TÜMENİ 
TAMAMEN MAHVEOİlOİ 
i çlerinde yüksek rütbeli 

l talyan subayları bulunan 

240 esir alındı. Artık 

ltalyan mukabil taarruz-

farı durdu 

Atiıın : J1 ( A. A. ) 1 Yuııan 
ıe mı lı·blıgı: Duşnııın l iıcuın 
har ckiilının beşıııcı günii olıııı hu
güıı gı·rıış biı cephe üzerin le 
giirıciüı. bır sırn şiddetlı_lıııcumlar 

apmıştır. Hücunılıır e n ı .. ıııda 
düşman kU\ vl'lli hir topçu ve bir 
çok ta\ ynre hiınn) c incit' t ıu 
P•.> ade kuv\ etleri ku llannı ıştır. 

(Gen i ikıııci sn) hı in) 

BüYüK MiLLET 
MECLiSiNDE 

{Gerisi ikincj sayfada) 
--~-----------------------------------------------------...:.. 

ADLiYE VEKA LE1 iNDEKi DECIŞIKLICE DA iR 

7 
RIY ASETI CUMHUR TEZKERSl lTTlFAKLA Tü Büyü in·n ı 

heykelleri meselesi 
AM~RIKA 'DA 

Macar alacağı 
bloke edildi 

.__AZ o 
Hay Hul 

Vaşınglon: 14 (a. a.) - Ha
zine Naıırı Morgentav, Amerika
daki Macar matlubatının, Roose· 
vcltin emrile bloke edildiğini bil-
dirmiştir. 

Ankara : 14 (Türksözü muha· 
birinden) - Maarif Vekaleti teş· 
kiliitına mensup müesseselerin bi
nalarını Türk Büyüklerinin heykel
leriyle güzelleştirmek istemeleri 
gayet tabiidir. Ancak bazı mües· 
scselcıin hu hususta daha önce 
dikkat edilmesi ıeabeden buı hu· 
susları ıhma! ellıklerı görülmüş· 

tür, 
Maarif Vekili, teşkilatına bağ· 

lı müesseselere birer tamim yollı
yarak, hü} üklerimizin birer heyke· 
lini dikmek isleyenlerin, önce bu 
heykellerin dikileceği ve konula· 
cağı yerlere ait şartları tamamla· 
malarını sonra da, bu husustaki 
niyetlerini bildirerek Vekaletin tas· 
vjp ve muvafakatini almalarını 

tebliğ etmiştir. 

------------
~ ) Son_ dakika 

Londra : 14 ( A. A. ) - Firl 
se açıklarında bir nlman gemisi 
batırıldı . 

• "' . 
Belgrad 14 ( A. A.) • Roy· 

ter: Yugoslav)ada mukavemet 
lıi si kuvvetlenmektedir 

~---------~----:------------~--------------
lKTISAPI MESELELER ÜZERiNDE 

Ankara - Peşte 
paktı yapıldı 

Ankara: 14 (Tiirluözü muhabirinden) - iyi bir k ay· 
nalrtan altlıiım malumata göre, lki aydan ber i devam e· 
den Türle - Macar ilctiıadi konu,ma•ı nihayete ermiıtir. 
Yeni bir anlaıma imza eclilmif tir. Yalnız 25 mayısa kaclar 
eılıi anla,manın hükümleri cari olacaktır. Yeni müzakere· 
/ere baılanmak üzere bir macar heyetinin önümüz cl•ki aycla 
Anlıcır•ya ıid•c•li tcıhmin olJ1nmalctaclır. 

ı ····---........: '&EVDi EDiLDi 
Ankara : 14 (Turkzözü muhabi· -------- -------------

d 1 k d 
• rinden) - Bü) ük mıllet meclisi bu 

O ar re 1 gün toplanmış, Fethi ok}arın istı-
f~sı ve Hasan ~nene'!lencinin ta) i· 

, ı:YIHA MECLiSTE nı hakkındakı rıvasetı cümhur teı-
1...1'\ keresi okunmuş, ıttıfalda tasvıle 

Vaşington : 14 ( A.A ) - 7 Mil· edilmiftir. Mecliıt çarşamba günlı 
yar dolar lık kredi salı günü meclise toplanacaktır. 

stvkedilmiştir. Hariciye ve Bahriye 
(Gerisi ikinci ı;ayf ada) 

BiR IMGILIZ 
GEMiSi BATTI 

Londra : 14 ( a. a. ) -
Bahriye n•zaretlnden : Do· 
nanmamn yardımcı ıemlle· 

rlnden Manlstl batmı,, mU· 
rettebattan ölenlerln en Y•· 
kın akrabaları haberdar e
dllml,tlr • 

Afrika' da 
yeni zaferler 

DUn iki mUhlm , ehl r 
l • gal edlldl 

Hartum : 14 ( A. A.) - fngi
liz lrnwet ler i Kurnıukun 70 kilo
m~trc doğu cenubunda bulunrın 
Oso a) ı işgal etmişlerdir. 

Na)rubı : 14 ( A. A. ) - Ha
beş vatanperverlermin H:ıbeşıs· 
tanda Megu'nın şimnlıııdt• bulun 111 

Yavello'\ u işgal cttıklcı i ı e men 
bildiri imek t t•cl i r. 

Perapalas 
suikasdi 

B. RENDEL}N R A PORU 
LONDRA YA VA R DI 
Loııdra: 14 ( n. a. ) - Ren

delin lstnnhul suika ti hakkın laki 
raporu Loııdrııyn gelmiştir. Ra
porda bagaılnra karıştırılan bom
balar hnkkında şo le dcııılmekte-
dir. • 

Sof) nclaıı ll.} rılmndnn e\ vel 
lngiliz elçilık memurlcırıııın bagaj 
lnrı arasına do t olrnı) an eller ta
r ıfından kuwetlı bombalar ko
nulmuştur. Bu bombal,ır . oglt>hi 
ihtimal ) olcla trenı uçurmak ıçııı 
konulmuştur. 

(Gri i ikınci sa} fada) 

--11 Ankara Radyo Gazetesi 
Beri in , Japon hnricİ) e namı

nın Avrupa se) ahnti) le çı>k ) a
kındıııı, ı·hemmiyetlc alakadar ol
maktadır. Şimdi) e kadar bu va
ziyete Uika.} it kalan Alman gaz.e· 
teleri ise artık buna e'henımi} et 
vermeğc başlamıştır . Buna mu

kabil Japon matbuatı bu harekete 
pek ehemmiyet vermemt>ktedir . 
Verilen bir habt•re göre , Matsu
oka Berlinden sonra Londra ve 
Vaşingtonu da Zi)nret edecektir . 

Alman gazetelerine bakılırsa , 
Japonya A m e r i k a ) ı \ a
kında harbe iştirak etiniş a)•a. 
c~.ktır . Halbuki Jnponyanın hiç 
boyle düşünmediği görülmektedir. 

• • • 
Bu günlerde Birl~ik Ameri· 

kanın tavassutu ile lrlandanın ln
giltereye ) ardımı beklenebilir • 
Nitekim on zamanlarda lrlanda
nın lngilten·) e karşı oğuklu~u 
) ine Amerikanın işe el atmasİ) le 
hissedilir derecede aınlmışt ı r. 

• * • 
Yuaoıılavya ile Almanya ara· 

MATSUOKA lOHORA V[ VA
~İNGTONU ZİYAR(T (0[C(K 
IRLANDANIN INGIL TEREYE 

YARDIMI BEKLENEBiLiR 

ALMAN YUOOSLAV 
MÜNASEBETLERi 

10,000 İT AL YAN ASKER ZAZIA Ti 

............. , 
AMERiKA IRLANüA 
ÜSLERiNDEN lSTlF ADE 

ETMEK iSTiYOR 

Y••lnaton : t4 ( •· a. ) 
Deyll MlyUz g azete•lnln yaz
dılm• göre , Amerika , lr
landa Ualerlnd•n l• tlf ade 
etmek l~ln Dublln hUkQme
tlyle anıa,mak l s temekte
tedlr • 

ı ••••••••••••• 

ıııda müzakereler devam etmek
tedir. Bu konuşmalar normal dip
loma i ha\ia ı içinde geçı)Or. Yu
go lnv) a mülkı tamamı etine rıa
) et edilme ı ile ıstıkliilinin mu
hafaza mda musırclir. 

* .. "' 
Arna\ udluktakı harekatı Mu o-

l ini bi77.at tnldb ve tcşcı <"tmiştır. 
Fakat !tal) an lar 48 .sant zarfında 

10,000 ulü ve yaralı vermişlerdir. 
En şiddetli muharebeler merkeı 
cephe inde huküm siirmekteclir . 
Son Jtnl.} nn tnarruı.unun Yunan 
mukavemeti karşı ındn akamete 
uğradığım görü) oruz • 

"' • • 
Afrikada lnğılız ve Habf'Ş kuv

vetlc rinın ileri harekatının mu\ af-
fnkı) etle devam ettı •ini gelen ha
berlerden anlnmııkta) ız 

Habeşistan etrafındaki müttc
fikleı çeııbeıirıiıı taz iki aıtmııkto 
ve bu çcnbcı gittikçe dnralmak· 
tadır, 



TÜRKSÔZÜ 

Sinir Harbinde Çalışan 
Propaganda Bataryaları 

i ·· HAB 

Dünyada 36.430 Tane Radyo istasyonu var 
Mekteblerde 

kooperatif 
Maarif ~vekaleti, 0kullarda koo· 

pcratifler kurulması , talebeleri· 
mizin birlikte çalışmıya ve bu 
çalışmadan hepsi için faydalı ne
ticeler elde etmi)e daha küçük 
yaşlarında alışmalan için bu İşe 

hususi hir ehemmiyet vermcktt'
dir . 

Amerika Radyo İstasyonlarının Haber 
Servisleri Günde On ikiye Çıkarıldı 

H
arp bütün şiddetilc devam edi
yor. Yalnız karada, havada, 

denizde değil, bütün fezada. 

Telsiz istasyonlarına "propa
ganda bataryaları,, diyebiliriz. Bu 
günkii geniş .sinir harbinde muhak
kak ki, en büyük rolü radyo is
tasyonları oynamaktadır. 

Bugün dünyada alıcı radyo 
ahizderinin kaç tane olduğunun 
kat'i olarak tesbiti imkansız; fakat 
vt'rici radyo cihazlarının aşağı yu· 
karı 36,430 olduğu anlaşılmışlır. 

Bu büyük rakamı duyunca in
sanın gözünd~ bir "Kadınlar ha 
ınaını,, muhaveresi, vaveylası can 
lanı yor. 

Milletler arası telsiz neşriyat 

birliği umumi katipliğinin bir ista· 
tistiğine ~öre bu rady0 istasyonla
rından 371 tanesi 300C metr~den, 
4393 tanesi 445 den, 2335 tanesi 

lstatıstiklere göre yarım baş 
ağrı ııobtşte dört dda kadınlara 

muo:allat olur. Çünkü kadın yu -
murtalığının iyi işlememesi yarım 
baş ağrısının en mühim sebebidir. 
Ancak, iyi işlememesi demek bu
rada az hormon çıkarması ekmek 
değildir. Kallınlık hormonunun 
a:t. olmasıda, çok olmasıda ya
rım haş ağrısı getirebilir. 

ijununla beraber, yalnız ka
dınlık hornıoııuııun bozulması ya
rım baş ağrısının gelmesine ye
tişmez. Bir de yarım haş ağrısına 
vücudun istidadı lazımdır. Bu da 
çok dda arından ve babadan gt'
lir. babada ela }aııın Baş ağrısı 

bulunmasa baba annenin ) arım 
baş ağrısı torununa geçer. 

BGyle, soyundan bir istidadla 
doğan genç kı:t, bülfığ yaşına 

geldiği vakit kadın yumurtalığı 

iyi işleme1.se yarım baş ağrısı 
başlar. Bazılarında o günlerden 
biraz önce, baz.ılarında o günler
den biraz oı1ra... Herhalde ya
rım baş ağrısınııı o günlerde mü
nasebeti olduğunu bu ıstirabı çe
kenlerin hepsi bilir. 
• Genç kızın o günleri düzalin

ce çoğunda yarım baş ağrısı kay
bolur. Baıılan kadııı olduktan 
sonra ela o günler düzelmediğin

den yarım baş ağrısı muayyen 
vakitlerinde devam eder ... Yalnız 
kadın ço<.•uk annesi olunca, daha 
gebeliğin başlamadan çocuk do
ğuncaya kadar baş ağrısı gelmez. 
Bazılarında bu rahatlık çocuk me
meden kesil inciye kaclar sürer ... 

Kadınlığın sonbaharında yarım 

haş ağrısı nöbetlerinin kesilmesi 
kaideclenclir . Nitekim her hangi 
bir sebeble kadın yumurtalıkları 
çıkarılınca da ) arım baŞı11ğrısı 

kaybolur. 

Kimisinde , kadınlığın sonba
har mevsimi geldiği vakıt da ya
rım baş ağrısı nöbetleri geçmez . 
O halde yarım baş ağrısına se· 
beb b umurtalıkların iyi işleme

mesi değil, başka bir uzuvda ra
hatsı1.lık demektir . 

Mesela, karaciğerin safra yol· 
Iarında kum hastalığı , midede 
bir hastalık , akciğerlerde verem 
hastalığı da yarım baş ağrısına 
birer sebeb olurlar . Bunlar ka
dınlığın o günlerinde şiddetlendi
ğinden , sebeb oldukları yarım 
baş ağrısı da o günlerde mey
dana çıkar. Bundan dolayı yarım 
baş ağrısı kadın yumurtalıklarının 
iyi işlememesinden zannedilir.Hal
bul..i asıl sebeb başka yerele ol
du~undan o günler kesilip bittik
ten sonra da yarım baş ağrısı 

devam eder. 
Kadınlıkta gördüğü iş erkek

lerclekinc\en daha önemli olan 
tiroit guddesinin bozulması da 
yarım baJ a~rısına ıebeb olur , 

198,8 den, ı3320 ıı 100 den, 10351 i 
50-100 den, ı:nı ı arle: li 15 -50 
dalgadan, 1015 i 10 - 15 arasında, 
904 ü de 1 - 1 O metreden çalış

maktadır. Görülüyor ki radyo is
tasyonlarının en çoğu kısa dalgada 
iş görüyor. 

Dikkat edilirse, son seneler 
zarfında radyo istasyonları prog· 
ramlarında da mühim tadilat ya
pıldığı görülür. Bilhassa son ay
larda artık istasyonlar neşriyat 

saatlerini müzik, tiya ·ro, edebt, 
içtimai mevzularla harcamamakta, 
daha ziyade dünya savaşına, po 
!itik hadiselere tahsis etmektedir. 

Amerikadcıki bir çok is tas 

SAOLIK BAHiSLERi 

yonlar gündelik haber servislerini 
onikiye kadar çıkarmışlardır. 

Bugün arlık, gününü radyo 
dinlemeden geçiren adam, sanki 
işi yarım kalmış ıribi gece huzurla 
yatamamakta veyahut btr ibadet 
saatinin hulfılündeki itiyat gibi 
günün muayyen saatlerinde rad
yosunun başına koşmaktadır. 

Bugün radyolar ruh, fikir ze· 
birleyici birer vasıta olarak kulla
nılıyor. Fakat yarın her istasyon 
belki beşer için, tenevvür, öğüt 
kaynağı olacaktır. 

Bugün için yalnız kendi dili
mizde konuşan ve kendi toprag-ı
mızda neşriyat yapan radyo istas-
yonlarına kulak vermek bir milli 
vazife haline gelmekle beraber, 
gündelik hayatımızı yalan yanlış, 

endişe verici dedikoduların asab 
oynatıcı tesirinden korumak için 
en yerinde bir tı dbir deQ'il midir? 

BAYANLARDA Ki 
YARIM BAŞAGRISI 

Yazan ·---

OH. GRlİBATA 
Hormon çıkaran guddelerdeıı hep
sinin birbiri) le münasebeti oldu
ğundan tiroit guddesinin bozul
ması ela o günlerde şiddetlenir 

ve yarım baş ağrısı gene ) umur
talıktan geliyor zannedilir . Hal
buki o günler kt•sildikten sonra 
yarım baş ağrısı kesilmez. 

Kafatasının içindeki minimini 
ipofiz guddesinin iyi işlememesi 
de yarım baş ağrısının sebeplerin 
den biridir. Bu da kadınlığın o 
günlerinde şiddetlenir ... 

Bir de karaciğ .. rin bozulması 
yarım baş Bğrısı getirir. Kadınlar· 
da her türlü hastı)ık gibi bu da 
o günlerde artar. Gene ayni ka-

ıışıklığa sebep olur ... 

Bunlar gösteriyor ki Bayı.ol: r 
da yarım baş ağrısının erke~ ler
dekinden pek daha Ç•Jk olma-ıı 

kadın yumurtalığından ileri gel
mekle beraber her vakit öyle de
ğildir. O günlerde meydana çıkan 
yarım baş ağrısı nöbetiı i mutlaka 
kadın yumartalığına bağlamak 

doğru olmaz. 

Yarım baş ağrısının nereden 
geldiğini anlıyarak ona göre teda· 
vi etmek ancak hekiminizin işidir. 

Bir genç kız bülfığ yaşına geldiği 

vakit yarım baş ağr sı nöbe !erine 
tutulunca kadınlık işi düzelir, bu 
da geçer demek kıymetli bir vak
ti kaybetmek olur. Doğrusu, ya
rım baş ağrısı başlayınca onu he 
kimine muayer.e ettirerek ıstırabını 
sebebi .. i meydana çıkarmaktır. 

Atatürk günü 
( ~irinci sayfadan artan ) 

ilk gelişinde misafir olduğu tica
ret mektebi önüne gidilecek ve 
burada erkek lisesinden bir tale
be, Atatürk hakkındaki ihtisasla
rını anlatacaktır. 

3 - Kafile ayni şekilde Ata
türk parkına gidecek burada da 
ögretmen Sabahat tarafından bir 
hitabe irat edildikten sonra Hal
kevi tarafından hazırlanan çelenk 
mahalline konacak ve gündüz me
rasimi nihayet bulacaktır. 

GECE: 

1 - Saat 20,30 da ev orkes· 
trası tarafından lstiklal marşı ça
lınarak merasime başlanacaktır. 

2 - ATATÜRK için : Arif 

Nihat Asya tarafından 
3 - Şiir : Celal Sahir Muter: 

tarafından 
4 - Atatürk hakkında ihti

sas :.- Kız lisesinden bir talebe ta
rafından 

5 - Atatürk vecizelerinden : 
Vehbi Evinç 

6 - Atatürk'ün sevdiği şar

kılar : Halkevi Halk türküleri e
kibi tarafından 

A )Şahane gözler 
B )Dağlar, dağlar 

C )Köşküm var 
D) Al işim 
E) Allı Yemen im 
7 - Kız ve erkek talebelt:'rin 

işt:rkiyle ( Dag başını duman al
mış ) şarkısı . 

Bu maksadla Vddild evvelce , 
ilk ve orta okullarla liselere ve 
öğretmen o~ullarına mahsus bir 
c Okul kooperatifleri yasası :ı> 

:vücuda getirmişti. Şimdi bu yasa 
baıı degişiklikler görmüş ve yeni 
şekliyle alakalılara bildirilmiştir . 

Bundan böyle okullarda ku
rulacak olan kooperatifler bu 
yasaya göre teşkil olunacak ve 
bu yasada çizilen ga}elcri elde 
etmiye çalışacaklardır. 

Çeltik tetkik heyeti 
feh rim ize döndü 

Ziraat ve Sıhhat Vekaletleri 
adına Sıtma Ensritüsü müdürü 
Doktor Seyfi Okan ve bölgemiz 
çeltik mütehassısı Harun Omik 
Osmaniye bölgesinde çeltik saha
larındaki tetkiklerini bitirerek bir 
kaç gün İÇİP. şehrimin~ avdet et
mişlerdir . 

Havalar iyileşince diger kaza
lardaki tetkik işlerine devam edi
lecektir . 

Dahiliye' de tayinler 

Açık bulunan Antakya mek
tupçulu2uııa Sütçüler kaymakamı 
Asım Sarıoglu'nun, Sütçüler kay
makamlığına lslahiye kaymakamı 
Sadri Artuç 'un lslahiye kayma
kamlığına da Şemdinli kaymaka
mı Celal c\eger'in tayinleri ten
sip edilmişti. 

P. T. T. de nakil 

ve terfiler 

Ankara P. T. T. merkez mü
dür muavini Hamit Tuncer Hatay, 
Ankara murakıbı Salih Ziya Ar
tuç Kütahya, Posta işleri reisliğ'i 

şube miiclürlerindcn Rüşlü Bengü 
Tokat P. T, T. merkez müdürlük
lerine naklen, P. T. T. muame
lat müdür muavini Ferit Ej{rilmez 
Ankara P, T. T. mt>rkez müdür 
muavinligiııc terfian tayin edil
mişlerdir. 

DANT(lSİZ BİR KURUŞ(AR 
BU AY SONUNDA KAlKIYOR 

Dantelsiz bir kuruşlukların ye
rine dantelli bir kuruşluklar darp 
ve piyasaya kafi miktarda çıkarıl 

mış olduğundan dantelsiz bir ku
ruşlukların 31 Mart 941 tarihinden 
sonra tedavülden kaldırılması ka
rarlaştırılmıştır. 

Dantelsiz bir kuruşluklar 1 

Nisan 194 l tarihinden itibaren ar· 
tık tedavül etmiyecek ve hu tarih
ten itibaren anc ik bir sene müd
detle yalnız malsandıklariyle Cüm· 
huriyet merkez bankası şııbelerince 
ve Cümhuriyet merkez bankası 

şubesi bulunmayan yerlerde Ziraat 
bankası şubelerince kabul eJilebi
lecektir. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk 
bulunanların bunların malsandıkla· 

riyle Cümhuriyet merkez ve Zira
at bankaları şubelerine tetdil et
tirmeleri lazımdır. 

DUVDUKLARIMIZ 

Parmak kısımlan ış'k veren eldivenler 
Dünyanın son kadın eldiven modası Amerikada 

çıkmış ve şimdiden birçok memleketlere yayılmış

tır. Yeni moda eldivenin eskilerine nazaran başlı

ca farkı parmakları ucunda ışık veren tertibatı 

bulunmasıdır. 

Her parmaktan başka başka renkte ışık çık

maktadır. Mcııela baı parmaUan beyaı, orta µar· 

maktan mavi ve küçuk parmaktan kırmızı ışık in
tişar etmektedir. 

Bu moda daha ziyade gece verilen gardenpar
tiler için icad edi lmiştir. Karanlıkta ağaçlar arasına 
çekilen kadınlar eldivenlerinin ışıkları ile tanına

caktır. Fakat birçok memleketlerde ışıkların ka
rartılması üzerine ışık" veren eldiyen cep feneri 
yerine kullanılmağa J..aşlanmıştır. 

Tuhafiyecilerin " 
receği beyanna 
HER TUHAFiYECi IK TISAD MÜDÜRLÜGüNE 
DEK/ ÇORAB MEVCUDUNU BiLDiRMECE M 

Bir tavzih 

Türksözii Gazetesi Yazı işleri 
Müdlir:üğüııe Gazel• nizın 14/3/941 
gürılii nüshasında yanında bulunan 
kadını bıç:iklamaktan .suçlu olarak 
gösterilen Talat, Vilayet Kö ı Bü
rosu katibi olmadığı gibi kaydı

mızda da bulunmadıg-ından keyfi
yetin tavzihini rica ederim.- Vali. 
V. - A. f arhan 

Maliye' de terfiler 

Maliye müfettişi Maıliar Şe

ner, Ziya Kayla ve Şevki Bilge 
beşinci sınıf Malı ye müfettişliğine 
terfian tayin edilmi:~lerdir. 

Bir nikah 

Toros matbaası sahibi Hamdi 
Gönen kızı Muazzez Gönen ile 
çiftçilerden Murtaı.a oğlu Baki 
Cöp'ün dün bir çok dostları ve 
davetlileri huzurile Belediye sa
lonunda nikahları yapılmıştır. Ta
raf ey ne saadetle dileriz. 

P(RAPAlAS SUİKASDİ 
(Birinci sayfadan artan) 

Çantalar tetkik edildiği zaman 
şüpheleri Türkler üzerine çevir
mek için içerisine eski harflerle 
gazeteler konmuştur. Bir İngiliz 
elçilik memuru elindeki Çantayı 

korkmadan muayene etliği zaman 
bunun trinitro koleoleol ile dolu 
oldugunu görmüştür. 

Arnavutlukta 
(Birinci sayfadan artan) 

Kıtalarım11. bütün bu hücumları 

püskürtmüş ve t.lüşmıum çok agır 
za) iat vermişlerdir. . 

Hava dafi [bataryalarımız iki 
düşman tay} arcsi düşürmüştür. 

Atina : 14 l A. A. ) - Roy
ter ajansından : Askeri müşahit

lere göre, son döı t güu içinde 
Arnavutluk cephesinde cereyan 
eden şiddetli muharebeler neti
cesinde iiç ltalyan tümeni imha 
edilmiştir. Artık ltalyan mukabil 
taarruzları durmuştur. Esir ltalyan 
subayları Musolini'nin geç~nlerde 

Tiran'a geldiğini ve Tepedelen 
cephesinde iki gün kaldıg-ını te
yid ediyorlar. 

Atina : 14 ( A. A. ) - Yunan 
emniyet nezaretinden : Düşman 

tayyareleri dün Zantayı bombar
dıman ettiler. Ayos - Oiyaniçyao 
civarında bambalar patlamıştır. 

Sivil ahali arasında az mikdarda 
ölü ve yaralı vardır. Maddi hasar 
mikdarı henüz belli değildir. 

Atina : 14 ( A. A. ) - Resmi 
Yunan sözcusunun beyanatına 

nazaran, Yunanlılar 240 ltalyan 
esiri almışlardır. Bunların içinde 
iki yarbay ve 12 subay vardır. 

İtalyanlar mukabil hücumları ne
ticesinde beş karış yer bile ele 
geçirememişler, bilakis çok feci 
bir halde zayiat vermişlerdir. 

7 ,000,000,000 DOlAR KR[Oİ 
( Birinci sayfadan artan ) 

Nazırları krediyi şiddetle müdafaa 
etmişlerdir. 

Vaşiglon : 14 ( A.A. ) - Beyaz 
saraya mensup mahfel Ruzveltin 
yakında bir kaç gün için istirahat 
etmek üure Sayfiyye çıkacağını 

söylemektedir. Rooseveltin' mebu · 
san meclisinin yeni devresi açıldık
tan sonra hareketi muhtemeldir. 

............................. 
Nöbetçi Ec%ahane 

f UAT (CZAN(Sİ 
Yeni pos tane yanlnda 

Memleketimiıde imal 
ipek ve sun 'i ipek kadıll 
lannın cinsi ve vasıfları 
ı.amname ile teshil edil 

Elinde e:-ıki niı.anıa 

lan bulunanlar bunları bi 
name ile gdecek ayın 

kadar mahalli iktisad 111 

lerine bildireceklerdir. 

HARBE GiRECEKMI 
GiRMİYECEKMiYI 

lBirinci sayfadan a 
mel bir ileriyi görüş (it 
hassası Türk milletini fıtr 
her çapla tehlikeye göft1S 
bir hale soktu. Mesud o~ 
bir politika memleketim 
çuk senedenberi fırtınatı~ 
kalmata muvalf ak kııı 
maddi ve mcinetıf hazır 
mamdır. Bilil/oruz ki 
bir harp bizi~ için yerıi 
lal savaşı olacaktır. B 
ki, karşımıza çıkacak . 
cinsi, mücadelenin şiJdelJ 
sa olsun hiç bir endişe 
Çiinkü, geçen lstiklcil 
beri yalnız hür delil • 
ileri millet olmanın Jı 
bütün kutıveliyle taJmı 

gıin müdafaa eclecetirnİI_ 
harabe detil yepyeni bi~ 
.ı1etin, üzerine litredilirnİI 
dir . 

Geçen lstikltil s(l(1 

feri, dünyanın mıistehıi 
seyreltili zavallı vasıtal 
şimizi , tırnatımızı kal 
ligle kazanmıştık • Brı 
cetimiz harbe, bizi en 
clulara bi:e gıpta ettir 
sıialarla başlayacatız.i. 
silahları verditimiz /fi' 

yüretincle yalan Arslanı) 
katınca bu def a/.:i rar 
sat•aşının mütecut.ıiz/er 

1 bir cehennem olacaftfl 
anlarız. Daha dotrusrı 

Bugün, irili uf aklı /ı 
içinde Ata/ürkün ruhrJ 
Ve bu insanların yal 
kete, geçen lstildcil 
büyük kahramanı /<uttl 
Demek ki, geçen de/oki 
yese kabul elm(IJecek Jı 
şartlar ı•e bol imkanftJr 
insan gibi ayni ruh ,,e 
mandanın emrindeyiz ·, 
mücehhez bir milletirı. 

/erle çıkamıyacalı /ıİÇ 
dele yoktur . • 

Harbe girecek ,,.;gil 
k .. ;.> yece mıyız . 

1
.,_ 

Bunu düşünmiye ı 

Yarın harbe tirt 
hazır bulunuyoruz • 1' 
mrzr seve seve eline ll 
miz Şef karar verdiAi. 
milletinin hayat ve , 
zaruret halini almış /JiHf ıııawıu 
leye başlayacağız dern~ 
yapacatımız bir tek ~ 

Kulaklarımızı sil' 
suna, el ve kaf alarırnıJI 
ve her zam~n olduJrl 
işlerimize vermek . · 

Bugünkü harb !/ 
/erde yapılmıyor..Diil"' 
daha ziyade hasmıntfl 
rine tevcih ediqor. K0" 

efl(Je/ô manev(l/atını : . 
mak istiyor. Bunun ıÇ 
delik işimizde yapac 
çük bir ilımal ve 
mızda, sükunelimizde 
cek en küçük bir sar 
müdafaasında büydk $" 
ca~ını da biliyoruz · 
şahicl oldutumuz sah 
lekelin umumi haya~ 
eden clerirı sükün "' 
bize , Türk milletirıİll 
da/ aasını ne kadar iJ. 
kar ve sevinçle ka 
ıöstermege kôf idir · 
Türk milletinin pa~ • .ı 

Kulaklar silcih llflr· 

ıl vı ka/alar ıündll~ 



KtlNSER 
VE=== 

rundan korunma ca1 eleri 

ıe 
• 

(il) 

Uzun zaman devam eden ha· 
ıı.lıklar çok defa mide ve saf· 
i~esi hastalıklarından ileri. ge: 
bır çok mide ve safra kısesı 

llerleri de bu hastalıklardan 
~~e;ni alırlar. Bu iİbi hallerde 

'_A'lken muayenesi yapılmalı ve 
tvbeden tedavi sür'atle tatbik e-
11'9el~dir. . . 

Vuc.udun her hangi bır )'erın· 
'"!ayri tabii bir snllik vrya ur 

tr• •ka Kanser değildir' fakat bu 
jll'll .an ufak bir parça aldırarak 
g' ıyene etlirmeği ihmal etmeme· 
bır • Bu uretre h11bis tabiatte o· 
d bir çok urlar vaktiyle te~his 
rıı~rck erkence ıedavilc-ri yapıl· 

olıır. Dıl veya yanak kanser· 
çok defa gayı i muntazam ~e-

1
.,11 usurlu dışlerin tahrişinden ıle· 

lltelir. bundan a~ız hıfzıs ihha· .
1 

rı tatbiki ' vrya dişlerin tedavisi 
1 kaçınılabiı:r. Ağız da uzun 
ıijd:ı devam eden yaralar veya 

8 uzerird• gö iilen beyaı sa· 
e ~r derhal tedııviyi icahetıiren 
er·..& 1• .. 
5 

r.;c ı arnzd;ındır. 
ıı Şimdiye kadaı Kanstr hasta· 
Cl~sı lt.a karşı yııpılan mücadt'le tıb· 
nıı" tkikat, ilmt taharriyat ve Kan
~/Jı ka.' ıı korunma cemiyetlerin"n 
/Cctınden ibaret kalıyordu. Hat-

1;ir":1 bütün bu tedbirler in başında 
. bl ~si icabeden halkın hastalık 

~~,,- nda aydınlanma ı ihmel edi· 
. ,"du. Kanser tehlikesine karşı 
eli ,-lfak 1 i te .:L>iı i ihmal etme 

il vaktinde hekime müracaat 
e k icabeden tC"daviyi mümkün 

~tu kadar sür'cıtle yaptırmak 
1Ja Ildır. Korku, cehalet, ihmal, 

1,1'. itikatları ve mutatabb.blara 
ış . bd . rJ derhal yapılm11sı ıca en 
ıt. -'irlcrin gecikmt>.sine ve bazan 
bıf b" 
• js apılmamasına sebe ıyet vtte· 
ıfTI ıçin çok tchlıkelıdır. Hastalık 

Al edildi~i takdirde korkuç ve 
'". ~' olan akibr.tini yapmakta 

ht1 ~ tcrcddüd elıniycrck kurba-
altıj mut aka ôlüıııle cezalandl· 
I~ 

ı ~ Dr. izzet Bilger 

"'i•oderı Digıııl isminde\! Amerikan 
ZaİJ.'.MJ1.1nın Bırlncl T eır n 1939 ıoyııındon 
Jrl' ..,~edılmlıtir. 
"' ,_ iir~ 

r #İj,.·~~:::·~J::::::• •~7::•:::•• ''"' ,,.. -~ '{' 5.3.1941 CUMARTESl 

Program ve memleket saat 
ayarı 

Ajan haberleri 
Müıik : Hafı( parçalar (Pi.) 
Konuşma : Ziraat takvimi 
Mü7.Jk programının devamı 

(it I' Ev kadını - Yemek listesi 
· ~ Program, ve memlckcl saat 
: ti ayarı 

zç Müıık : Türkçe Plaklar 

·yiı Ajans haberleri 
f11

1 
Mih.ik: Proanmın devamı 
Müzik : Riyaseti Cumhur 
Bandosu 

Müıik: Operet şarkıları (Pi ) 
Müz.ik: Konser Devlet kon· 
servatuarından nnklen 
Program, ve memleket saat 

bi' ayarı 
rrıeJ:lf Mü~ik : Radyo Caz orkestrası 

İl ·.~ Muz.ık: Halk Türküleri ve 
·ıah '· Oyun Havaları 
f111:ı. Kon~şma Günün meseleleri 
ıı giil ~uz.ık: Hafif Şaı kılar 

.eınlekct saat ayarı, ve 
ajans haberleri 
M~ . 

uıik : Meydan FasıJı 
Radyo gaıetui 
Müıik: Eğlenceli şarkılar 
K~n.uşma: (Kitap Saati) 
Muz.ık : Radyo Salon Or· 
kestrası 
Mcınlekel saat ayaıı, ajans 
haberleri, Ziraat, Esham, 
tahvilat, Kambiyo. Nukut 
Borsası (Fiyat) 
~onuşına lngılizcc yalnız 
._,,•sa dalga postasilc 

0ııP, 2~üıık: Caıband (Pi.) saat 
e il "- .ıo a kadar yalnız uıun 
irı j dalga ile 
/Jİİ!r, 

f1ıl1 ~ 'ı'•rınki proırırnı 11e kapı· 
. e "" rol~ 

l 

Brif anyalllar 
ve taarruzlar 
Ncvyork : 14 (a. a.) - Nev

york Post gazetisinin harp muha
lıiri lniİ terede yaptı~ı seyahatten 
dönerek bir seri makale ya1mıştır. 
Muharrir Alman hava hücumlarına 
lngilıı mi !elinin na ıl kıır~ı durdu: 
ğunu anlatmakta ve Alman 7.Aferı· 
• •İn imkaıısızlıgı üıerinde durmak· 
tadır. Muhaırir söz.üne şöyle de· 

vam etmrkledır. 
Yapılan b<>mb.ııdınuuılıu in· 

a-iliı milletini sar ... ınanııştır. v~ 
:;arınayacaklıı . lngilterc: kuvve Ilı 
askeri kıtalarla doludur. 

lngiliz askerleri Almanyayı i • 
tila için ıiyade: iylc an.u beslemek· 
tedirler. Bu vaziyet karşı ında lı'.· 
giltere asi! mağlup olamaz logı
liz sermaye ve işçisi hl"m ahenk 
çalı~maktıdırlar. Gemilere ve ına~-

.1 t chız edilecek lniılrı ·leme ı e c · 
asKc:rler Avrupa harp mc~dan~a-
rına sevkedilerek Hıtkre dız çok· 

türeceklerdir. 
Ben Almanyanın kaıanınıısı 

korkusu ile vaziyeti yak~nd~n 
iÖrmek üzere l~iilt~reyc .g-ıtınış 

'

. Fakat "imdı lniıltcrcnın ınaQ' 
ım. '.. . . 

lup edilcmiycceQ'i kanaati ıle icrı 
döndüm . 

lngiltereden dönerken şundan 
cminimki lng-iltere hiç bir z~nıan 
sarsılınıyacaktır. Dünya Na7.ı şe 
1 inden kurtulacaktır. 

EQ-er Hitler lngiti7. haıpen· 

düuisini tııhrip etmek isliyor idi 
ise bunda muvaffak olamamıştır. 
Eter Hitler lngiliı halkını korkul· 

lı IN61l TEREYE YAPllAH 

AlMAN HAVA TAARRUZU 
Sekiz Alman tayyare•I 

dU.UrUldU 

Londra : 14 ( a. a. ) - Dün 
gece düşürülen doku7. Alman ta) -
) are inden başka üç Almoıı tav
) nre i daha düşürü l müştür . Bu 
geC'e ayrıca "ekiz Alman t 8) yıt
resi düşüı ülmüştür. 

Lond ra : 14 ( o. a . ) - Havn 
ve dahili t"lllfli) et ncırıretlt"ı inden: 
Münfeıid diişıııon ta \'Oreleri Şi
mali 1 koç\ ada bir yen~ borııb1t
lar almışlnrd ıı . lıısıtıu•n 1tıyiot ııl 
marnı~lır . 

Loııdıu : M t a . cı. ) - Düş
man lngiltt" r<" ü1erinıl~ hü) ük 
mikya hı havn faali.> elinde bulun
muştur. Elity ahillerine karşı şid
detli bir hücum yrıpılm ıştır . Bi r 
çok ) angın çıkmıştır . Zayiatımız 
fa1la olmuştur. lngilterenin doğu 
şimalinde de bir şehirde bir çok 
yangınlar çıkmıştır . Nersey sn 
hillerine de ) eniden şiddetle hü
cum edilmiştir. Avcı tanareleri
miz ııekiz. düşman tay) arcsi dü
şürmüşlerdir . 

HAlKEYİ REİSlİGİNOEN: 
ATA TÜRK GÜNÜ 

15 3 941 günü saat 16 
da ve gecesi 20.30 da ATA· 

TLJRK günü tesit edilecektir. 

Bütün Vatandaşlarımızın 
bu günümüze katılmaları rıca 
olunur. 12800 14-15 

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

ZAYİ MÜHÜR 

TÜRKSÔZÜ 

Rodos'un 
bombardımanı 

Kahire : 14 ( a . a . ) - Oıta

şark İngiliz hava kuvvetleri umu
mi karargahmın fevkalade tebliği: 
Tayyarelerimi1. dün gece Rodos 
adasındaki düşman tay) nre mey
danlarına şiddetle hücum etmiş-

lerdir. Atılan bombalar hedef it
tihaz edilen mırıtakulnra düşmüş-

tür . 

ZAYİ TASDiKNAME 
Adana Birinci Orta okul 

Birinci suııfdan 936 senesinde 

aldığım tasdiknamemi Zayi et· 
tinı. Yenisini alacağımdan es· 
kisinin hükmü yoktur. 12803 

Ceyhanııı Büyük kırını· 
mahallesinden Mehmet 

oğlu Hasan Ôzcan 
---------------------

BORSA 
Pamuk - Hububat 

--ı:21LO f'IArı-
CiNSi 

Koıa 
Ma. Parla~ı 
Ma. Temiı.i° 

En az 
K. S. 

tl,75 
50,00-

En çok 

K. S 
11,15 -
50,00 -

----ı-----
Kapımalı 
Y. Pamuğu --

-~--
-Klevland C _,_ _ ___ ı~ - ----
Susam 

K. Bu~da),:_-!----~--·
BuğdayTo. 

----ı·- ·-, 
.~ 

,. Yerli 
Arpa
Yuıar -
ı--..;;,.;__~__;.~~~~~~~-ı 

ınakla muvaffak olmak isltdi ise Kırmızıdam köyüne ait res-

lıunda da muvaUak olamamıştır. mı mührü Zayi ettim. Yenisi· 

14 3 / IY4J 
Kambiyo va Bor•• 
lt Bankasıııuaıı alınmıştır 

Gerek havada ve sıer.ı::k Manş· 1
' ni kazdıracağımızdan eskisinin 

ta Hıtlı:r muvaHak olamamış ve hükmü Yokdur. 12804 Frank (Fransız.) - - - 1 -
1~marlc .. ---ı r~-~ 

uzun ıııcnzilli toplarının karşı· 
sında Doverde sivil hayat devam Kırmızıdam köyü Muhta· 

rı Yusuf Boyacı etmekle bulıınmu~tur. 

s~~ingiliı.) 1 .i4-
Dolar (Amerika) 3:l.2 
Frank (iaviçre) 1 _ 

iLAN 
BElEOİYE RİYASETİNDEN: 

Belediye emlakinden Sey

han kenarındaki Seyhan gaz~ 
no ve lokantasının beher sene

liği 1700 liradan iki seneliği 
3400 liraya kiraya verilmek 

üzere ihaleye konulmuş ise de 

istekli Çıkmadığından ihale 

müddeti 10 gün uzatılmıştır. 
isteklilerin ihale günü olan 

25/3/941 Salı günü saat 15 
de Belediye encümenine ve 

ihaleden evvel muvakkat temi· 

nat olan 222 lirayı yatırmak 
ve şeraiti anlamak üzere Bele· 

diye muhasebesine müracaat· 

ları ilin olunur. 12802 

İLAN 
Cinsi Mahalle Sokak 

..:::~-=--:--;---;;;-:-;=--
Bahçeler (Balcı oğlu) 

( mescidi ) 
Yortan 

,--
Malatya Bez ve iplik Fabrikalara T. A. Ş. 

Adana Mensucat fabdkası müdürlüğünden: 

lktisad Vekaletinin 24- 9-940 tarıhli umumi tel>li~lne istinaden 

plik fıyatlarımız aşatıdaki ıekildc tcsbit edilmiştir: 

No: _ 4 6 8 1 O 12 14 
Kuıuş 315 335 470 490 530 565 

l- 'leş1aly.1do1n f.ızla sipariş kabulcdilmez 

2 - EtJokumıcılarının siparişi ttrcihan scvkedilir 

3- Yapılan sipariş 1cr sıraya ithal edilmek suıetiyle gönderilit. 

4- Anba'aj masrafı, istasyona kadar nakliye ve tahnıiliyc 

müşteriy~ aittir 12758 1-15 ___ ....;.;.;...;,_~..;;.;..;...;..;... ____________ --
Milli Mensucat Fabrikası 

Müdürlüğünden : 
lpıik Fiatları: 

Numara: 4 6 8 

Kuruş 

Tip: 

315 335 470 

Bez Fiyatları: 
E. 85 E 90 

ıo 12 1 l 

490 530 56.S 

8. 15 B 90 

Kurut: 8.S4 891 825 945 

16 18 

.S8S 6Hl 63S 

Yukırıdıki Fiıtlar lktiaat .V,kiletince Tubit edilen satış 1 

Sipariş Sevk ve Kabulü Fıbrıkuıızın 1. Ma, ıs 938 hrih ve 

f atları Jır, 6 sayılı tamimi esasını müstenittir. 12757 1-15 

Sayfa~ 

BU AKŞAM 

ASRİ SİNEMADA 
SENF.NIN EN BÜYÜK HARiKALAR FiLMi 

TÜRKÇE SÖZl.Ü 

BAŞ ROLLERDE 

Ronald Kalman 
f BANCES O El ~BASll 

RATHBONE 

Serseri Kral 
A~K - ABKAOA~UK - MACERA 

YE KAHRAMANUK ~AHESERİ 
TELEFON : 250 

Bngün gündüz matinede : 

YA~A YE SEV flRAVNIN Kili 
Pek Yakında: 

Kahveci Güzeli 

SEYRAI ORMAN ~EYİR6E MÜDÜRlO~ONOEN : 
Cinsi • Kental 

Kuru çam enkaz odunu l 743Ô 
1 - Seyhan vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde hududla

rı şartnamede yazılı Arrnutluoluk devlet o r m a n ı n d a ıı 
17430 kental kuru çam enkaz odunu J 2 ay içerisinde 

çıkarılmak üzere J .3.94) tarihinden itibaren 15 glirı müddetle 

Seyhan Vakıflar idaresince 

mülkiyeti Mustafa kızı Fatma 

Alyiiit · e satılara!.. tescili is

tenilen ve 'tvsafı yuk~nda ya· 

zılı olan gayri menkulüıı kay

dı bulunamadığından senetliz 

tasarruf hakkındaki ahkama 

tevfikan keşif ve tahkikat icra

sı için 22/3ı941 Cumartesi gü

nü (saat J 5 de) yerine m.emur 

gönderile~ektir. Bu gaynmen

kulerle alakası olanlarm, 

·~-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! açık arttırmıya konulmuştur-
- . 2 - Artırma 17.3.941 tarihine müsadif pazartesi günü sa-

Maarif müdürlüğünden 

Ellerindeki vesaikle bera· 

ber memnuniyetimize ve ya· 

hut ke~if günü yerinde keşi nıe
muı una müracaatları ilin olu-

AUT, 12801 

Cinsi 

Ekmek 

Kilo -
7500 

Muhammen bedeli 

15.5 
Fiyah 

88 lira 
Adana Kıı Lisesi Pansiyonunun 1940-1941 clenı yılında geri 

kalan üç 8) lık ekmek ihtiyacı 5- 3- 1941 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle dört defo eksiltmeye konmuştur. 

İhalesi Seyhan Maarif Müdürlü~ünde 25-3- 1941 salı günü saat 
14 te toplanacak olan komisyon huzurunda yıtpılacaktır. 

Talipıerin 2490 a) ılı kanuıı mucibince vesaik ve tcnıiııathtrilr: 

birlikte muayyen 2ün ve saatte lwmisyonıt müı'lcaatları ilAn olunur. 

12770 5 -- 9-13 -- 21 

at 15 de Seyhan Orman Çevirge ~ üdiirlüğünde yapılacaktır. 
3 - Beher kentalin muhammen bedeli 12 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 156 lira 87 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavele projeler Orman Umum Mü

dürlüğü Seyhan Orman. Çevirge müdürlüğü ve Karaisalı Orman 
Bölge şefliğinde görülebtlir. 

6 - ' eklif 17.3.94 l günü saat 15 e kadar komisyon reis
liğine verilmesi 

7 - isteklilerin Ticaret Odası vesikası ile birlikte belli edi· 
• len gün ve saatte ihale komisyonuna müracaatları (Bu vesika 

köylülerden istenmez.) 

12752 



Sayfa 4 TORKSOZO 

••• .. ••••••• ....... •••••••• ıo+++++o+~~+++o+++-o+~++++++ • • • . . ~ . 
! En nefis salebi .:ı, ı Radyoların Şahı ı ı 
._. En halis ve sıh- v v • • • • ı • hi baharatı yal- e -O- -O-
• ÇAPA e + -0-

ı. ~z A R K A ı. i MEDl.AT R 1 
müstahzaratın - v v 

• da bulursunuz. • -0- -0-e • + ~ . - . . . . ~ . . . 
1 Beşiktaş Çapa- ~i~ 1 ı Her modelde ve her ı 
• marka ~. • ı keseye elverişli yeİıi ı 
1 ... ~ 1 • 1 d 1 • 

1 .·: · ~ .,....- • + ge en ra yo arımızı IQt 
Kuruluş tarihi: ~- e • -0-

e 1915 ·~iBER.•I ı görmeden başka ı . , . . 
• • + makina almayınız + 
........................... • • 1 

• . 

Dikkat - Dikkat 1 

• • : ı· Abidin paşa cad. No. 112 Telgraf: Remo - Adana ı 
il -Telefon: 110 IQt • • • 

~~~-~ . .. . . . . 1 t. .. ı0ı:: .. ı0ı++++ı0ı++ı0ı+o++ı0ı++i 
l941 MOOEU DURKOPP BISIKl[TlERININ;I ~ • ' 
İngiliz ve Fransız tipleri gelmiştir. Bunlar:hakiki krom i 1 
olup katiyen paslanmaz. Tercih:menfaatiniz iktizasıdır. 

1 
Umumi Satış Yeri: NECiP ÖZYAZGAN - Asfalt Cad- ı Bayanların sıhhi arkadaşı 

12790 6-6 de Dörtyol ağzı No. 94 - Adana 

Bil 8iii1111iill&mmfi1Ulllllillllil•P Birçok bayanların 
sıhhi. aylık temizlikle-

---- ·-zi~~- ifat0°K~~m~Ör~~-- ....... j 
rinde gösterdikleri a
lakasızlık. mühim ra-
hatsızlık ve hastalık-

t lara yol "açmıştır. İşte 
bundan dolayı. her sa-

15 Ma~ 

, 

12567 HER ECZAHANEOE BULUNUR 

TÜRKİY[ CUMHURİY[Tİ 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi :· 100.000.000 Türk Lirası 

Şuhe Vt! ajan~ adedi : 265 

Ziı ai ve ticari her nevi bunla muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veri)-of 

Ziraat Bankasında kumbualı ve ihbarsız tasarruf heS8~ 
a1. 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek ıcııt 

aşaiıdaki plana göre ikramiye da~ıblacakllf· 

4 Adet 1000 Liralık 4000 l)r• 

4 
" 

500 2000 ,. 
4 

" 
250 

" 
1000 ı• 

40 
" 

100 
" 

4000 ,, 
100 

" 
50 5000 ,, 

" 120 ,, 40 4800 ,, 
" 160 20 3200 ,. 

" " 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene ~ 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdi 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa. 1 - Eylül, l Birine~ 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

BİRİNCİ SINlf RÖNTGEN VE ElEKTRİK 
TEDAVİSİ MÜT[HASSISI 

1 Her gün' hasta/aTını A bidinpaıa cadde•i 125 

yın bayan, adet za
manlannda bu gibi hastalıklardan korunması için~yalnız I 
(FEMJL l kullanmalıdır. Rahat, sıhhi. pratik. bir:. kokıy
~lıktır. (FEMJL) in hususi BAGLARI da vardır. 

_______________________ ,,/ 
~~~~~---~-_/ 

!. ~~ ~ ~~ .~~-~~r~/::~;:~~:n~:~:~:~:: ~k:b:I. ile•~~~~- .l 
~.~~~~~ 

DOKTOR ~ 

l Yalçın Mustafa özel -(Zakir) ! Dahi/iye M~tehassısı 
~ Kızılay Ulucaliıİ r:ıddesi istiklal ilkokulu karşısında ~ 
( Eski inan yazıhanesinde yeni açtığı muayenehanede her ~ 
~ gün hastalarını kabul eder. 12762 ~~~ 

Memleket Hastanesi Bevliye mütehassısı . 

: on.oPmrön Saim Erkun. 
( 
~ 

• Kadın, erkek idrar yolları (böbrek, mesane ve erkek \ 
tenasül hastalıklarını) 

Kızılay Caddesinde, lstlkl31 Okulu karşıs1ndakl 
muayenehanesinde tedaviye başladı. 

12778 9-30 Telefon : 183 

MÜ'f°EHASSJS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GÜN MUSTAf A Rif AT 
ECZAHANESİ ÜSTÜNDEKİ MUAYENEHANESİNDE 

KABUl EDER 

ECZANElERDEN VE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARINOAN ARAYINIZ 

al.rı Diril icareth neıi 
Cenup Mıntakası deposu : y .. AT 11 L a amıı cı arı no -' 

_______________________ _,,; 

iŞ BANKASI 
KU~ÜK TASARRUf H[SAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞIOELER: 

4 Şulıat, 2 Mayn, 
,iP 

1 Ağıı:ıtos, 3 lkincitrŞ 

tarih lcrin<lc: yap. lır. 

I 

i 9 4 1 iKRAMiYELERi 
1 A·ld: 2000 Liralık 2.000 [,i'' 

8 \000 3.000 ,, 
" il 

2 730 1.500 •• 
il il 

4 500 2.000 •• 
} I " 

8 250 2.000 ,, 
il il 

35 100 3.500 ,, 
" il 

80 50 4.000 
,, 

" " ı•/ 300 il 20 
" 

G.000 

r 


