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! gazeteciler top1antı•ıncla 

Dün ve 
Yapıldı 

dün gece 
Ebedi Şefi 

! Türlıiyeye l harb malz.e- t 

t meai göntlerilmeıinin ba- i 
A danada büyük törenler ! hi· mevzuu oımaclığını bil-~ 

~ dirmi,tir . ! 
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' 
gençlik hürmetle 

F.bedt Şefimiz AtaUlrkün Ada
naya ilk tctriflcri olan on beş 
Mart aGn6 dün Adanada bir bay
ram tenlitine benzer tezahürat 
içinde kutlandı . Bu mutlu gün 
İçin Halkevimizin hazırladığ'ı bü· 
Yük program mucibince Atanın 
Adanada ilk misafir kaldığı ev -
Ticaret mektebi - ziyaret edil
Rlİf, Halkevi gençliği hitabelerde 
bulunmuılardır . Atatürk anılma 
da törenle çelenkler konulmuş ve 
Ebcdt Şef hürmet ve takdisle 
•nılmıttJr. Dün akşam Halkevinde 
de parlak bir toplantı yapılmış 
Atının,hayatı anlatılmış , Ebedi 
Şefin ıevdi~i tarkılar Ev milzik 
kolu tarafından tekrarlanmııtır . 
Bu toplantı gece geç vakta ka
dar devam etmiftir . 

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

§=.::. ARNAVUTLUKTA 

· ltalyan ricatı 
devam ediyor 

• •• 
RESMiMiZ 
AFRIKADA 

ÇALI ŞAN 

1 N G 1 L 1 Z 
KUVVETLERiNi 

GOSTERIYROR 

•• • 
Afrika' da 
zaferler 

Mütt~fikler mühim bir 

ıehir iıwal etti 

Kahire : 15 CA. A. ) - Orta 
Şark lngiliı. umumi karargahının 
tebliği : Libyada ve Eritrede va
ziyette hiç bir de~işiklik yoktur. 
1-iabefiıbuida: lnfiliz lutalafl Aso
sa.vı işgal ederek MenEi yolu bo
yunca ilerlemeğe bqlamışlardır. 
Düşmana a~ır zayiat verdirerek 
Rurye'den muvaffakıyetle ilerliye
rek Habeş vatanperverleri Deyre 
Marlcot civarına gelmiş bulunu
yor. 

Somalide : ltalyanlar ricat 
etmektedir. Golodaki İmparator
luk kuvvetleriyle vatanperverler 
birleşerek Yavelloyu işgal etmiş-

lerdir. 

Samuel Hour 
Bir Yuncın •ıl Lizbonda 

,\tina ı lS (a.a.) - Yunan res· 

Maarif 
• 

yenı 

· I 

Almanların 
.taarruzu 

Hitler'in •on tehclidleri 

i•tihlafla karıılanıyor 

Londr11 : 15 (a.a.) - lngiliz 
Bahriye Nazırı ticaret filosuna kar· 
şı taarru1ları arttıracağına dair 
Jiitler'in yaptığı tehdidlc:re cevap 
olarak demiştir ki : 

Bu taarruzların tehlikesini is
(Gerisi üçüncü:sayfada) 

Vekaletinin 
kararları 

Çocuk neşriyatı meselesi 
Ankara: 15 ( Türlıı6.zü muhabirinden ) - Maarif Ve

killiği son zamanlarda muhtelif lıim•eler tarafından yapıl
makta olan çocuk nefriyatını Ha•lı ıurette tetkilı elnlelı· 
teJir. Bıı n.,, İytdttlia foerJl/arıia --~ llJ'fv1' dbrt'7fUI· 
ları ayrılacaltttr . Ayni samanJa 6ir lute tanııim edil.,.ek 
oltul idarelerine teblil edilecektir. 

Çocuk ne,riyatıncla köy lailtayelerine ~ yard tetkiklerine 
de ehemmiyet Hrilecelttir. 

Balkanlarda 
Alman akını 
tehir edilmiş 

8[l6RAO · B[RlİN VAZiYETi 
ınJ_tebliti: Madrid: 15 (a. a.) - lngiltere-

Dtlımana ynicephedc tiddetli nin Madrid clçiıi Sir Samuel Ho- Belgrad : l5 (a.a.) - Yugos-
(Denmı lçDncQ aayfad_a) ___ a_r_d_ü_n_L_iz_b_o_n_a_g_i_tm __ iş-ti_r . ______ <G_e_r_iı_i_ü_ç_ü_nc_ü_:•_a_y_f a_d_a_> __ 

-: -1 Ankara Radyo Gazetesi 1--------
DUnra polHlk••• 

. Alnıanyanın Bul1ıariıtana ını
flDden ve Ameriltada yardım ka· 
ııuaa c;ıltıtından ıonra dGnyadaki 
Politik hareketler bir an ıdurmuı 
bulunuyor. 

Mihver gazetelerl 
Mihver gazeteleri Beri inde ya· 

)ltlıcatt toplantı ile yakındın meş-
1\il olmaktadır . Alman • ftalyan 
l•ıeteleri Batlıanlarl• da al6kadar 
Olaaaltta devam ediyor . 

Alln•nra - Yuıuıavra 

fakat buna muvaffak olamamıştır. 
Denilebilir ki bütün Amerika kıt
aları buırün artık lngiltereye ta
mamiyle muzahercn scferberli~ine 
geçmiş bulunuyor . 

Aznavudluk harekltı 
Musolininin bizzat idare etti~i 

İtalyan taarruzunun pek geniş ol
du~u görülmektedir . Fakat Yu
nanlılar bu taarruzları mütema
diyen kırmaktadır. Yunanlılar mcv 

••••••••••••• • 

zilerini sarsılmaz bir şekilde mü
claf aa etmektedir . Yunanlılar da 
mukabil taarruzlara geçmiş ve 
bir çok mevzileri zaptetmiştir . 
ltalyanların bu taarru1.lardan bil· 
hassa gayesi muvasalA yollarını 
muhafaJ.a ve lcay bedilen ) otları 
ele geçirmektedir • Denilebilir ki 
şimdi taarruz. sıraııı Yunan .ordu
suna gelmiştir. 

Afrlkadakl faallyet 
Merkez cephesinde müttefik· 

ler 20,000 kişilik üir ltalyan kuv
veti tarafından müdafaat eçiilen 
merkeze doğru ilerilemekteôir . 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi: l Klnunusani 1924 

Onyedlncı yıl - Sayı : 4979 

Büyük inşa t aaliyefi 

Devlet çiftliği 
depolar inşaatı 

lnfaat tamamlandı, depoların kabulU yapıldı 
Devlet müesset;eleri inşaatına 

Çukurovada da büyük hıt. veril
miş bulunu) or. 

Geçen senedenberi inşaatı de
vam etmekte olan Hacı Ali kö
yündeki pamuk üretme idaresıne 
ıııt anbarlar ikmal edilmiştir. 

Ankaradan gönderilen bir yük
sel.: mühendis Vilayet Nafia mü
hendislerinden müteşekkil bir he
) el bina) ı teclkik etmiş ve mu
vakkat kabülünü ) apmıştır. 

Ayni heyetçe, Rtşatbey ma
hallesinde inşa edilmiş olan 10 
dershaneli okulunda muvakkat ka
bulü yapılmıştır. 

AMERİKAN YARDIMINOAN 

AlMlNllR ENOl~EOE 
Nevyork : 15 ( a. a. ) - Ga

zete ve radyolar harbin yeni bir 
safhaya girdiğini ve bu safhada 
Birleşik Amerikanın hayati bir 
rol oynamaya namzed bulundu
ğunu tebarüz. ettirmektedir. 

Alman tayyarelerinin , Ame
rikan malzemesinin çıkarılacağı 
lngifü. limanlarını bombardımana 
ÇallflDaJatı, yardımın kit bilinde 
artmasından çok fazla endi§C et
tiklerini göstermektedir. Son gün-
lerde Almanların İngiliz bombar
dımanlarından 1.arar gördüklerini 
itiraf etmeleri dikkate şayandır • 

RUZVElT BU SABAH 
BiR NUTUK SOYlEDI 
Ruzvelt ta•avvurlarını 

milleti ilan etti 
Vaşington: 15 (a. a.) - Ro•· 

velt, dün "gazeteciler konferanıın-
da totaliter devletlerin işgali al
tında olmayan Avrupa devletleri-
ne yiyecek vermek~meaclesınde 
Amerika hükllmetinin ihtiyatla 
hareket edece~i ve Amerikanın 
yiyecek vermesi için bunların to
taliter devletlere gitmemeıine 
katiyen emin:oımaıı Jbım~geldi
ğini söylemlıtir. 

Vaıinsrıon : (A. A.) - Roı
velt bu akşam Radyo ile neıredi
len bir nutuk vererek kanun mü
cibin~ kc~di~ine verilen büyük 
salihıyetlerı aıt tuavvurlannı mil· 
lete bildirecektir. Reisicümhurun 
nutku Türkiye de Pazar sabatu, 
Türkiye saatiyle 5/30 dan 6 yı 
kadar devam edecektir. 

ITAl YANLARIN ILIBIHll 
TAARRUZU NETiCESIZ llLOI 
Ballıaiilor --,.ti yoluna 

en had d..,,._,. lb'ff91ıı 

Londra : 15 ( A. A. ) - ay. 
mis gazeteıinin Atina muhabiri
nin yazdığına göre Muaolininin 
çoktınberi bahsettifi ilkbahar ta
arruzu ba§ladığı gfin olan paıar
danberi hiç bir netice vennemlı· 
tir. Esir İtalyan subayları Duçe
nin bizzat bu taarruza idare et
tiğini bildirmiılerdir. Harbin on 
fiddetlisi olan bu muharebede 
ltalyanların bütün vaııta ve u
kerlerini kullandıklari anlatılmak· 
tadır. 

Askeri mütahitlere göre bu 
muharebeye 50 bin İtalyan iıtiriJc 
e.tmiıtir. Şimdiye kadar Yunanlı
lar düşmanlarını cephenin her 
noktasında durdurmuşlar ve buı 
noktalarda da ilerlemiflerdir. Yu
nan raporlarında üç İtalyan fır
kasının hemen Umilen imha edil· 
cli~i bildirHmektedir. Bu taama 
esnasında cephede Muıoliniden 
ba§ka di~er kabine azası da bu
lunmuşlardır. 

. M~nceste~ Gardiyan ıaıeteıi· 
nın dıplomatık muhırririne ı<Sre 
de Balkanlar vaıiyetindeki ııer
ginlik yakında en had devreıine 
gircce1ctir. Yunaniıtandan gelen 
bir habere göre ltalyadların kuv-

etli taarruzu Yunan•mukavemeti • karşısında kırılmıttır. Muıolini or-
dularını geniş hezimetlerin bek
ledi~i anlqılıyor. 

Bu itibarla Almanlann Yunan. 
• . Almanya, üçlü pakta girmeıi 
•çın Yugoılavyayı tazyik etmekte 
'devıDl ~diyor. Bir habere göre , 
Al11ısnya VuroalaYyadan yalnız SURJYE'OE KARl$11UKlAR Havadaki ç•lı,ma 

Tebliğlerden anlaşıldığına göre, 
Almanlar son üç gün içinde Y.if· 
miden fazla ta) yare ıayi et mit
lerdir . Diger taraftan Jngılizler 
en son tip tayyarelerini kullan
mağa başlamışlardır . Gerek Al
manlar ve gerekse Jngifüder hava 
taarruı.larını ekseriyetle gece ) ap
m aktadırlar. 

Amerikan denlı yardımlarından ilk 'porli deniı luvvetlerinin lngillz:üslerlne tesliml. 

Bulgar hududundaki haıırlıldanm 
çabuklaştırmaaı muhtemeldir. Di
A"er taraftan Yugoslan 'Orduıunda 
mukavemet azmi artmaktadır. 

-lçlG ı>akta karıı cephe ahnadı
~nı dair beyanname ntıretmeaini 
~ılcnıcktedir. Yugoslav gazeteleri 
le6 lnemleketin iatiklil ve toprak 
bôtunliltonilri korunacatını mu
•iren hydetmclttedir . 

'Yur0sıavya üzerinde müessir 
~in.ak içiri Sovyetterin bir teıeb
t.G,. S-Çip ıeçmediti pek maltlm 
detildir. 

c-..1aı Amerlk• • aı .... nr• 
Cenubi Amerika devletlerine 

l•lin~e : Maldmdur ki Almanya 
~enubı Amerika devletleri üze
rıadı t .. ir icraaıaa çok çalıımış, 

Londra: 15 (a. a.) - Royter 
bildiriyor: Ofi ajansının Beyrut 
muhabiri, Sarıyerde karışıklıklar 

çıkdıtın• teyid etmelctedir. Ek
mek fiyatlarının yükselmesi yü
zünden Samda mümayişler yap-
mıştır. muhabir ecnebi gaıetele
ri yudıkları gibi asker ve halk 
arasında kanlı çarpıtmalar oldu 
~unu ve ıimdiya kadar oncak 10 
kişinin yaralandı~ını ilave etmiş
tir. 

••••••••••••• 

Yeni bir tayy•r• 
Amerikadaki Dorting ta)) are 

fabrikası dünyanın en mükemmel 
pike tayyaresini yapmışlardır. Bu 
tayyare. gerek:sür'at ve "gerekse 
manevra kabiliyeti itibariyle fcv
kalidedir • 

' 
BiR KISIM MALZEME 

YOLA Ç/KAllJLDJ 
Nevyork : ıs:( A A. ) - Re~ 

mi menbatardan öfrAnih:f iğine aö· 
re, Amerika Hitlerin dc.niı yılc{ı, 
rım harbini karşılcamak: üzere ln
giltereye 99 harp gemısi da'ha 
verecektir . Sene· mhayetintten 
evvel İngiliz filosuna iltihak et-

( Gerisi üçhtl~yfada ı 

BORSANIN 23 NiSANDA GEÇMESi KARARLAŞTJ 
lstanbul : 15 (Türksözü mu· 

habirinden) - Bundan üç sene 
evvel 2S Nisanda Ankarayı nak
ledilen Borsanın bu senenin ayni 
tarihinde şehrimizde de açılması
na karar Verilmiştir. Ankaradaki 
Borsa yine f aaliyetinı devam ede
cektir. 

Şehrimizde açılan Borsa için, 
eskisi fibi, dördüncü Vakaf harun· 
da bir kat tutulmasa düşünGlmO,. 
tür. Bu maksatla şehrimize ıeten 
Borsa Komiseri Ihsan Rifat bura• . ' daki tetkiklerini bitirdiktea 'IOllra 
Aakuaya dönrriftiir, 

.. 
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!.!!_!~~~ ~ ~-~ ~ ~ ~.R_A_.j~~~~~~~ı SPOR i ·. HAB 
UR ASA Güreşçilerin yapa

cağı geçit resmi 
A

kay Mustafa, elli beş-yaşların
da'"yüzü~sevimli, dili tatlı bir 
adamdı. Ceyhanın Civantayak 

mahallesinde oturuyordu. 
Ceddi fKafkas muhacirlerin

dendi .!Ceyhanınladı henüz (Yar
suvat ) iken binlerce hemşehrisi 
ile beraber Mustafa Akayın aile
sini de oraya iskan etmişler ve 
bir iki yü.1. dönüm tarla vermiş

lerdi. 
Selim Aytemurun babası Sait 

ağa onu çok sevdiği:için hiç bir 
yardımı esirgemezdi. Bu gibi se
venlerin yardımı ve biraz da kendi 

gayretiyle: hem:tarlasını genişletmiş, 
hem -de dedesinin bıraktığı huğu 
iki katlı bir tabaka haline koya
rak orta halli adamlar sınıfına 

girebilmi~ti. 
Ahmed; Cemil, Safkan: bir A

rap:tayı' için _bütün:servetini feda 
edecek derecede ata nasıl ~düşkün
se, Akay Mustafa da inek besle
meye öyle ... ~ meraklıydı. Bahusus 
karagözlü Halep kırması bir 
t: Nazlı > sı vardı ki ona adeta 
aşıktı. Nazlıyı ötekifsığırları gibi 
herieleye: göndermez;[çikitle, ke
pekle ve küspeyle • evde besler, 
günde bir kaç!defa ... ahıra uğrı
yarak ona avcunda yemryedirir, 
boynunu okşar, koltuk altlarını 

kaşır ve burnunun-:~ üstlerinden 
öperdi. Yalnız, canını sıkan bir 
nokta vardı . Bu güzel ve cins 
hayvandan döl alamıyordu. Hay
van bir türlü sıfat tutmuyordu. 
Geçen sene de o kadaıtu~raşmış, 
muvaffak olamamıştı. 

Mercimek harası müdürü Rifat 
Bey ona kaç defa : 

- Bize gönder Mustafa ağa, 
onbeş yirmi gün harada kalsın. 

Elden geleni yaparız, vazifemiz
dir~demişti. 

Fa'kat Mustafa ağa Nazlıyı gö
zün~ önünden bir gün ayırmağa 
razı olamazdı. 

Nazlının tuttuğu tutmadığı me
selesi Akada bir sinir halini al
mıştı. Kahvede, Müftünün oda
sıııda, Parti ocağında, velhasıl 
önüne rastgelen her yerde Naz
lıdan bahsediyor, eşi dostu ya
nında oturmağa tövbe ettiriyordu. 
Hüseyin Kavlakla Namık oğlu 

Mesrurun çeltik lafı gibi, Mustafa 
ağanın Nazlısı da sonu gelmez bir 
mevzu şekline girmişti. 

• • * 
Sıfat mevsimi yine gelmiıti. 

Mustafa ağa bir: defa da Kırımlı 
Mehmt-d a~anın buğasını tecrübe 
etmeği düşünmüştü. 

Bu Buğanın o havalide büyük 
bir şöhreti vardı . Onun ceddi de 
kendi cedleri gibi Kırımdan gel
miş ve nesli bozulmamıştı. Sıfat 
zamanı gelince köyler döl almak 
için Mehmed ağanın bu~asını ki
ralayıp götürür ve sırayı verme
mek için ağayı bir sene evvelin
de npeylerlerdi. Mehmed ağa dev
letin nümune çiftliğine bile her 
sene: bir iki damızlık satardı. Bu 
işi kendine ekmek kapısı edin
miş gibiydi. 

• * • 
Akay Mustafa , Mehmed ağayı 

bulmak niyetiyle evinden çıktı . 
Ağa alelekser Memicinin kahve
sinde otururdu. Önce oraya bak
tı. Nihayet bakkal Ali Galibin 
dükkanında buldu. 

- Merhaba Mehmed ağa 1 
- Merhaba Mustafa Akay 1 .• 

Nasılsın ·, iyi 'misin ? .. 
,,_,_ Çok şükür Mehmed a~a l 

Sen de fiyi miı;in ? . . 
- Eyvallah Akam . • • Ha

yırdır inşallah , bir şey mi var 
yoksa ? 

- Bir diyece~im vardı. Memi
cinin orda oturup da:birer kahve 
içsek •. • 

- Diyeceğin· fey Ali Galibten 
saklı mı ki ? 

- Yok amma .. • Karıı~kar
fıya bir kahve içerdik . 

- Hele deyiver canım , kah· 
VC)'i yine içeriz: 

YAZAN 

SElAHATTIN SEPiCi 

- Benim Nazlı için senin bo
ğayı istiyecektim . . . 

- ilahi Mustafa ağa, kıza ok
lan ister gibi sanki , Bunda sıkı~ 
lacak ne var ? EmrinJbaş üstüne 
amma , boğa bir haftadır j; Mısırlı 
Hüseyinin çiftliğinde . . . Üç gü
ne kadar gelir . . Sana haber 
yollarım o zaman •. . . 

Üç gün sonra Mehmed ağa 
boğayı bir tutmasiyle Akayın evi
ne gönderdi, arkasından da kendi 
gitti . 

Aka keyf içinde idi . Fakat ne 
çare ki bo~anın keyfi yoktu, dö
nüp t: Nazlı > ya bakmıyordu 

bile . . . 
Saatlar geçti . . Nafile ... 

Ne yapsalar,' ne kadar u~raşsalar 
boştu . . . . Mehmed akanın da 
canı sıkılmıştı . Nihayet tutmasına 
on kuruş verip"': 

- Git şu Said Akmanlardan 
bir tarak~ al da .. getir. dedi . 

On beş yirmi dakika sonra 
tutma döndü . Mehmed ağa ta
rağı aldı ve Akaya dönerek : 

- Bunun ( Urasa ) sı budur 
Aka . . Lakin başın darda kal
mazsa yapma 1 • • Dedi ve ye
lesini:tarar gibi yaparak tarakla 
boganın : ense11ini: .. kaşımaQ'a_baş
ladı . 

Mehmed ağa kaşımakta devam 
ettikçe:boğada bir:canlılık beli
riyor, yavaş yavaş] harekete ge
liyordu . 

Akıbet büsbütün canlandı vo 
vazifesini yaptı . . • 

* • * 
Aradan bir hafta kadar geç-

mişti ... 
Mehmed ağa bir gün sokakta 

Akaya rastladı. Mustafa a~a bit
kin bir halde idi . Boynu , kulak
larının arkası sargı ve pamuklar 
içinde idi . 

-. Hayır ola"'Akay, bir kaza 
falan mıfgeçirdin ? diye sordu . 

Mustafa ağa cevab·verdi : . 
- Ne kazası ' bire Mehmed - .. 

ağa, dedi . . . Sen o urasayı ya-
parken bizimki yukardan seyre
dermiş. Bir haftadır sırtımı tarak
la kaşıya kaşıya:beni işte bu hale 
koydu ... 

BiR Eli Bl~AKL1 
Reşid oğlu : Mehmet isminde 

biri Burhan oğlu Mehmet Çalııır\ 
kolunda hafif surette yarala
dığından -:-ryakalonarak hakkında 

kanuni muamele yapılmııtır. 

SOPALI BiR KAVGA 
Mustafa oklu.,.. Ahmetf Ak-iö

ker _isminde~ biri Salim oğlu Hıf
zıyı şaka yüzünden bez dokunıa 

aleti ile dötüp yaraladığından 
hakkında kanuni muamele yapıl· 
mıştır. 

Grup maçları İl• 

Türkiye fampiyonu 

Bu sene futbol grup birinci
liği müsabakaları 201Nisan Pazar 
ıünü batlıyacaktır. Müsabakalara 
mevsim zarfında~ birincili~ini yap
mış olan bölielerin şampiyon ta
kımları iştirak edeceklerdir. 

Mü~abakalara kulüpl~r.~ kendi 
Azalariyle iştirak :edeceklerdir. Her 
kulüp müsabakalardan evvel böl
iclerine verecekleri : listelerle ioti
rak ettirecekleri azayı federasyo
na bildirmiş olacaklar ve ancak 
bu oyunculannı oynatabilecekler• 
dir. 

Talebeler, ordu mcnsuplan, 
evvelce kulübün müseccel bası 
arasında olsalar dahi adları cet
vellere yazılmıyacaktır. 

Grup müsabakalarına " kulüp
ler biri idareci olmak üzere 14 
kişilik takımlarla ildecekler ve 
fazladan iÖtürecekleri oyuncuların 
paralarını kendileri vereceklerdir. 

Grup biriıicili~i. müsabakalıır 
icnel direktörlükçe tayin oluna· 
cak komiserler tarafından idare 
olunacaktır. Maçların zamanını, 
fikiatürleri komi.erler ilin edecek-
ler. Kuralann çekilmesine, müsa-

Şehrimize geldiğini haber 

verdiğimiz göreş federasyonu Re

isi Bay Tayyar Yalaz, dün şehir 

stadında tedkikler yepmıştır. Ôğ 
rcndi~imize göre, 28 Bölgeden 

gelecek a-öreş takımları karşılaş

malardan bir gün evvel şehirde 

bir a-eçit resmi . yapacaklar, Ata 

türk anıtına merasimle çelenk ko 

nacaktır. 

bakalann intizamla. idare.'iine neza· 

retten başka malt ve idari diğer 

i4leri de yapacaklardır. 

Grup Birinciliğini kazanan ta· 

kımlar, futbol federasyonu tarafın

dan tayin olunacak tarih ve ma

halde (Ankara - lstanbul - iz 

mir) Bölre Birincilerinin de iştira

kiyle Türkiye şampiyonluk müsa

bakaları yapacaklardır. 

Bu müsabakalar ~ neticesinde 

Türkiye .şampiyonu ve iştirak eden 
takımların dereceleri tayin edile
cektir. 

Bu sene Grup · :müsabakaları· 

na iştirak etmek vaı yetinde :ılan 
Bölielcr, nihayet bir Nisan tarihi· 
ne kadar keyfiyeti Beden ~Terbi
yesi Genel Direktörlüğüne bildire· 
ceklerdir. Hangi Böla-elerin grup 
merkezi olacaA-ı ve kulüplerin 
hangi gruplara iltihak edecekleri 
bu malômatın relmesinden sonra 
i'tn olunacaktır. 

Fransa Zayiatı 
~--~------··-------------

100.000 ILO, 128~000 YlRAll, 1.500.000 ESİR 
FRANSA.DA NEŞREDiLEN YEN} BlR KlTAP 

Fransız-~ inhiıamından 5onra, 
Fransı( ordusunun ıayiah' ve· vcr
diti esirler hakkında bir çok şey
ler söylendi. Fakat_,şimdiye kadar 
ne resmt bi( istatistikten, ne de 
1elihiyattar bir 'menbadan buna 
dair doğru bir malumat ahnama
mışb. 

Son günlerde joan l..abusqui
ere'in, [Muhariplere müteallik ha
kikat] adında çıkardıj'ı kitabı bizi 
tenvir etmektedir. 

Bu kitapta, Mayıs muharebe
sinin . hangi ıartlar içinde başlac:h
tı ve yapıldıtJ, Fransız subay ve 
erlerinin:nasıl harp :etti~, inhiıa
nıın sebepleri, ric'ahn nasıl wkua 
hcldiQi, on milyon Fran112, bir 
btiçuk milyon Belçikalı muhacirin 
ord\ınun harekatı üzerinde nasıl 

feci bir tesir yaktıj'ı, ve bu atine 
kadar tesbit edilmiı olan ölü, ya
ralı, eşir mikdarı bütün taf silah 
ile bil<\irilmektedir. 

Bll'! eserde verilen mahlmata 
na:ıaral\, Fransaı ordusu bir buçuk 

milyon esir vermiştir. Ölü mikda· 
n henuz kat'i olarak bilinmemek
tedir. Fakat 15 Şubat tarihine ka · 
dar Fransız toprakları üzerinde 
80 bin Fransız ölüsü sayılmıştır. 

En aıatı yirmi bin kişinin denizde, 
nehirlerde boA-ulduQ'u ve yahut 

infilaklar netic,sinde hiç bir iz bı
rakmadan berhava olduğu tahmin 
ediliyor. 

Kırk beş gün devam eden bu 
harbin 1914 ün ilk üç ayı zarfın

da verilen zayiattan daha çok cana 
mal oldu~u muhakkaktır. Bundan 
başka 120 bin yaralı vardır. 

Dokuz ıeneral harp .' meyda
nında ölmüştür. 244 Fransız ge· 
neralinden 130 zu bugün esirdir. 

Küçük rütbeli subaylardan 

ondört bin beşyüzü bu harpte 
Fr~nsa için canlarını vermiştir. 

Arka hizmetlerinde çalışan 59 bin 

Subaydan ise yirmi bini ya ölmüş, 
ya yaralanmış ve yahut da esir 
düşmüştür. 

DUYDUKLARIMIZ 

Alsasta Toplanan kara torpilleri 
Harbin bidayetinde Fransızlar Maiinot hattımn · 

bulunmasına ratmen Almanlann Alsas üzerine yü
rüyeceklerine ihtimal verdiklerinden bütün yollan 

-;e. kırlarimmaynvc tôfPillerleemniyet altına al
mışlardı. Alman ordusu Marinot hattını ark.adan~ 
sarc:hktan sonra bu torpiller faydasız kalmışhr. -

Fakat bunların temizlenmesi mühim bir it ol-

muştur. Torpilleri koyan Fransız mühendisleri ·ve 
bunların tertip ettikleri pl4nlar ortadan kayboldu~ 
tundan Alman işial kuvvetlerinin tek~ik müfreze
leri bunları · araşbrıp imha etmek mecburiyetinde 

lcalmıılardır. 

Temizleme ameliyah ıeçen Temmuzdan Eyld
lün ıonuna kadar devam etmiştir. Bu müddet zar
fından toplanan ve imha edilen Fransız torpil ve 
mayınlan 've diQ'er patlayıcı mevad liğımlan kırk 

bini ıeçmiıtir. 

Bu ameliyat çok tehlikeli olup fevkalade dik
kat ıöstermete muhtaçtır. Böyle olmakla beraber 
temizleme ameliyatına memur teknik müfrezeler 
bef maktul ve etuz beş mecruh zayiat vermiftir. 

• • • 

AlTIN fİYATI 
Aldığımız malumata göre 

istanbulda Altın fiyatlarında 
dün de hiç bir değişiklik ol
mamıştır. Dün de bir altının 
tutarı 24 lira idi. 

CEVHANDA RADYODAN 
iSTİf ADE MESElESi 
Ceyhan ~ençlerinin 

müaameresi 

Ceyhan: (Türhöziilmuhabirin
den) - Mart yirmi ikisinde Cey
han Kızılay çıkarına Halkevi tem
sil kolu gençleri tarafından bü
yüle. bir:müsamere hazırlanmakta 
olduğunu geçenlerde yazmışdım. 

Bu hususda bilhassa ka} makamı
mızında alakadar olduğu, ve ge· 
rek kasabalı ve gerekse köylü 
halka şimdiden biletler satılmak
ta olduğu öğrenilmiştir. Haber 
alındığına nazaran, bazı köy muh
tarları, Kızılay:gibi bir hayır ce
miyeti:namına müsamere hazır
landığını haber alır almaz hemen 
Kızılay şubesine gelerek mütead
dit bilet almışlardır. Diğer taraf
tan hamiyetli ve "!hayırsever ka
saba halkında bu vadide mühim 
rol oynayacağı anlaşılmaktadır. 

Geyhanda henuz elektrik tesisa
tının mevcud olmadığı malumdur. 
Bu itibarla, akimlatörle çalışan 

radyo adedi de mahduttur. Halk 
gündüz ve akşamdan sonra dün
ya ahvalini anlamak- :maksadiyle 
kahvelere koşuyor. Ne yazık ki 
bazı kimselerin, bilhassa aj:ıns 

haberlerinin verilmeğe başlandığı 

bir sırada ve ajans neticesine ka
dar tavla oynayarak pullari var 
kuvvetile tavlaya vurarak inadına 
gürültü :çıkardıkları ve bu yüzden 
ajans haberlerinin dınlenemediği 

müşahede edilmektedir. adedi 
mahdut bu kimseler mademki di
ğer halkın ajans dinlemelerine gü
rültü çıkararak mani oluyorlar 
Şu halde ajans haberlerinin ve
rildiği saatlerde olsun bütün kah
vehanelerdeki her türlü oyunun 
yasak edilmesi kabil değilmidir? 
Bu hususda alakadarların ehem· 
miyetle nazarı dikkatini celb ede
riz. - M. Selçuk 

Hayvan haatallkları 
ile mUcad•I• 

Persenti köyünden koyunlar 
ve keçiler arasında evvelce çık
mış olan piroplazmosiz hastalığı 

ile Strongilosis hastalı~ı sönmüı
tür. 

Bir ••rarcı yakayı 
ele verdi 

Veysel oğlu saldalyacı Ziya 
isminde biri 60 gram esrarla ya
kalanmış Hakkında kanuni mua
mele yapılmıştır. 

Mercimek Aygır deposun· 
dan lçele gönderilecek 

hayvanlarlar 

Dün aldığımız malumata gö
re, Mercimek Aygır deposundan 
sıfat için Mersin ve Tarsusa iki 
Aygır gönderilecektir . Mersinde 
sıfat ameliyesine başlanmıştır. 

f EOERASYON REiSİNİN 
· YAPTIGI TETKİKAT 

Seyhan Beden terbiyesi mü
dürü Bay Rıza Salih Saray gü · 
re~ federasyonu reisi Tayyar Ya
~ız il~ bazı işler hakkında görüı
mek üzere Mersine gitmiştir. 

Bugünkü maç 

Bugün Adana stad};omunda 
Mersin ldmauyurdu ile Adana de
mir ıpor kulübü arasında bir 
maç yapılacaktır. 

Limanlar 
taaliyetiml 

İzmir: 15 (Türksöıü 
rinden) - 1940' senesi iç· 
mir limanına girip çık_a~" .. - ... 
motör ve yelkenliler 
gösteren bir istatistik 
ticaret odası istatistik se 
rafından hazırlanmıştır. 
tistiğe göre geçen:sene 
limanımıza 419860 safi 
hacminde 295 Tilrk ve 
tonilato hacmin<ie muhtelif 

!etlere ait 195 vapur girip 
tır. Yekün 718655 safi 
hacminde 490 vapurdur. 
devlet itibariyle milctarı --" 

295 Türk, 13 Arnt 
Bulgar , 2 Danimarka, 1~..I b 
menk, 6 Fransız, 36 · ~I 
ısveç, 65 İtalyan, 3 Ma~ 
veç, 7 Romanya, 26 J a 
Yugoslavya, 6 .Filistin '/C tu 
nama. 

Bundan başka 1187 
Amerikan, 7 Fransız, 1 
İtalyan , 198 Yunan malı 
üzere 1395 motör liınaP 
rip çıkmıştır. Bunlann d' 
to miktarı 31704 dür. _..ı. 

Gene bir iene zarlı,.... 
safi tonilato hacminde 'J!' 
yelkenlisi limanımıza i 
mıştır . 

HATAY _VJL~!' 
941 BUTÇı:.a>' 

Antakya : 15 (Türk 
habirindenJ) - Viliyct 
meclisi dün öğleden s<>P,. 
Şükrü Sökmensücrin l2itl' •ta 
toplanmıştır. Evvelce h• 
ğimiz gibi Vilayetimizin 
çesi encümen tarafınd" 
narak heyeti umumiyeY' 
muştu. Dünkü celsede 
varidat kısmı madde rn 
muş ve tayini uami . 
konularak kabu~ 
senesi için bütçede k• 
varidat 437 .Din liraF· 

Meclis bundan so11r• 
ve hatta icab ecDi91 
defa içtima ederek 
raf kısmım müzakere 
Müzakerelerin l'S vey 
18 Marta kadar ~ 
tahmin edilmektedir. 
bulünden sonra daiınl 
azalan seçilecek ve ın 

tılanna son verilecek~ 

rü 
ne 

Yeni 
P. T. T.M 

ADANA BELEOIY 

S(TİHOEN: 
1 - Adana 

.Taş karakolu arası • 
parke olarak inşa 
Kapalı zarf usulile 
münakasaya konulıJI 

2 - işin keşif 
23989.87 liradır. 

3 - Muvakkat 

1799.24 liradır. 
4 - istekliler 

şartname, proje 11 

Adana Belediyesi f 
Müdürlüğünden J20 
kabilinde alabilirlef · • , 

5 - ihale 28 - ;, 
rihine rastlayan cU~ 
saat onaltıda beledi 
smda toplanacak 
cümeni . tarafından 

mek için teklif ıne 
sair evrakın ihalede" 
evvel belediye encİİ 
liğine makbuz 111 
verilmesi lazımdır. 

Bu iş hakkında ~ 
mat almak isteyenle. 
Belediyesi Fen iş~~ 
müracaat etmeleri 
. 12794 iı-l 



ARHAVUTlUKTA 
( Birinci sayfadan artan ) 

:topçu ateşinden sonra bir çok 
mbardıman ve avc:ı tayyareleri· 

de iştirakile şiddetli ve mütc· 
li hücumlara ieçmiştir. Uğradığı 
Yük zayiata rağmen düşman hiç 

r · muvaffakıyet elde edememiştir. 
Emniyet Nezaretinin tebliği, 

'mleket dahilinde:sükiin!olduğu· •z bildiriyor. 1 Atina: 15 (a.a.) - Atina rad· 
ıu Musolini kıtalarının Arnavut

fll •ta 3C kilometrelik bir cephe 
·r.iDd erinde yeniden taarrura geçme· 
ı,. . d 

11 \ 1n en sonra bir çok Halyan ta-
8-111i rlannın temamen imha edildi~i-
• şe bildirmiştir. 
e~ Spiker,l. halyan taarruı\annın 
sıı ldctle pilskürtüldüQ-ünü kaydet
ıa ten sonra 'sözlerine şöyle devam 
t niştir : 

•e ·r - Bir çok noktalarda düşman 
~elıç ~edilir:edilmez Yunanlılar taki
~p t başlamıı ve lıa\yanları yerleş· 
1 aıı leri yeni mevzilerinden çıkar· (. 1 . 
1 ş6 f ardır.:Bu suretle ltalyanlar g-erı 
er•~ tlarının da arkasına atılmış bu· 
11 ımaktıdır. E itlrrin ifadesine gö 
lnf beş İtalyan fırkasının mevcudu 
ıır, 

11 
rı yarıya azalmıştır. Esirler ara· 

"{il da yüksek rütbeli subay pek 
ve ıttur. 

'fÜ 
l ııı BAlKAHlARDA AlMAH 

AKINI TAHİR EOilDi 
(Birinci sayfadan artan) 

nd~ ya'nın bir karar al~ak. hus.~
~riP ıda gösterdiği teehhur. Hıtle~ ı.n 

g lanlardaki planını tatbık tarıhı-

l'
& de~ittirmemiştir. Alman proı· 

~ına ıöre Yugoslavyanın anlaş· 
J yı perşembe i(ÜnÜ imzalaması 

kSÔ~ ediyordu. Bunu müteakıp der
et Yunanlıtana hlicum:edilecekti. 

0rıı 'Aoslav devlet adımları Alman
Ri).,r· tarafmdan teklif edilen anlat· 

bef nın bazı hüklimlerini ileride üçlü 11 ~ ta iltihakı sürükliyccek mahi· 
arı ~e telakki mekte ve buna tc· 
e .ıı ~üphe ile karşılamaktadırlar. 
dô' en haberler ~lmanya'nın Yu

a ıl• llavyaCfan \içlil paktı imzalama
if!! n isteyecek kadar ileri aitmc· 

biıl ini teyid etmektedir. Almanların 
ı/.lfaristana yeni tayyare filoları 

r•. ıür'atli küçük ıcmiler ve kü 
~ denizaltılar iÖndermckte ol· 

tçe !'Una dair gelen haberler Al-
~ ıy.anın Yunan sefcri?i. büyü~ 

Ciddiyetle tellkki ettı~ıne deh\ 
tdilmeKtedir. 
Filhakika Almanlar kara or-

•riyle beraber Adalar' denizinde 
deniz kuvvetlerini kullanmak 
etindcdirler. Her halde Alman· 
Yunanlılar cesaret ve kuvvet-

1'· rıl istih~ar ~tmek istemiyorlar. 
"urı ,/1~lce ~üçük miky~sta .hazırl~na~ 

,,p Plapı yerine şımdı ycnı bır 
r 'i_.,. için lazım g-elen yeni hazır-

[ 
J~pılmaktadır. 

llA.NLARIN T AARRUzu 
( Birinci sayfadan artan ) 

•f etmek IAzımdır. Fakat bah
ıe ~•rni7:in fevkalade olan yüksekli· 

111dY 8 kaniim. Ve eminim ki alaca· 
dil ııı tayyare yardımı ile havalar· 

ı,el lllukabil taarruzlarımız saye-
11 t ~e adamıu bu boQ-mak teşeb· 
ıJŞ t Unij itçen harpte oldutu gibi 
b harpte de akim bırakacağız. 

t .,ERIKADAN /NGIL TE· 
'tEYE 99 GEMi DAHA 

b" (Birinci sayfadan artan) 
it bulunacak olan bu gemicrl 
J'I 

1 
hlodcl 17 muhrib bir kaç 

~ ~ evvel yapılmış 9 denizaltı, 
arakoı gcmiıi ile onsekiz kü
torp·d V . 1 Odan mürekkeptir. 
b~fıngton : 15 ( A. A.) -

fll~ •kıyc Nazırı lngi\tereye vcri-
")'e harp malzemesinden muay-
ı 1 b" 
\~ 1

: loımınının yola çıktı~ını 
etccılerc bildirmiştir 

yıı --- . 

ıı j ·t' AT YARl~LARI 
il 
((il •dıuta Atlı Spor KulU-
~ > •dına 30-3- 941 ve 

\J ;4- 941 Pazar gUnlerl 

11 1 •r••ları yapılacakb.r. ~t :t'794 5 - t5 

rid/O'----------

Budapeşteya 

göre Belgrat 
Budapeşte: 15 (a. a.):- Ofi 

ajanıı - Ga1.ete\er Belgrattan 
gelen mühim haber_leri neşret.mek
tedirler. Peşler Luıt ga1etesı ya
rısında diyorki: 

Almanya yugoslavyadan ülti
matum mahiyetinde bir talepte 
bulunmamıştır. Her iki devlet a
rasındaki münasebet dürüst ve 
doıtaneclir. Almanya Yugoslav
yaya Alman_ve İtalyan menfaat
leri hakkında ba11 tekliflerde bu· 
!unmuş ve 1ııgili1 cto tluğu ile ln
glli~ propağandn ının tahdidini 
israrln istemiştir. 

SATlllK TARlA, BAG. YAYlA 
YURDU. 

1 - Abdi oğlunda iyi bir 
mevkide.' 150 dönüm tarla var. 

2 - Yılanlı nıezrasında Kurt 
tepesi şosası üzerinde 15 döııü~ 
bat ve meyve ağaçları Bağ evı 

ve müştemilatı. 
3 - Bürücekte Yoğurtçu yur

dunda müftü yurdu yolu üzerinde 
parsellere ayrılmış haritası muci· 
bince menba suları evleriyle gerek 
ayrı ayrı gerek toptan satılık!ır. 
Almak istiyenler sıhhat vekalelın· 
de doktor A. Remzi güvence mü-
racaatları. 12771 8-15 

---------·---
ZAYİ ASKERllK T[ZKERESİ 

V( NÜf US KA~IDI 
938 Senesinde Kilis 14 üncü 

daQ' alayının ikinci tabur sekizinci 
bölütünden aldı~m askerlik ter
his tezlc.iremlc nüfus kağıdımı 

Trakyadı ihtiyat devresinde asker 
iken zayi ettim. Yenilerini alae<t· 
tınıdan eskilerinin hükmü olmadı
Q-ını ilan ederim. 

Karaisalı kazasının Murt 
çukurunda mukim Gök 
kuyu Çetirevlidcn 327 

doA"umlu İsmail o~lu 
ISMAlL ÇAVUŞ 

16.3.1941 PAZAR 

9.00 Proiram ve memleket saat 
ayarı 

9.03 
9.18 

9.45/ 
10.00 
12.30 

12 33 
1:?.50 
13.05 

13.25 

Ajans haberleri 
Müıik : Hafif parçalar (Pi.) 
Ev kadını - Yemek liıııteıı;i 

Program, ve memleket saat 
ayarı 

Müzik : Saz Eserleri 
Ajans haberleri 
Müzik : Beraber ve Tek 
Şarkılar 
Müzik: Radyo Salon Or· 
kcstrası 

lS.UO Program, ve memleket saat 

18.3 
18.8 

18.50 
19.30 

19.'45 

20.15 
20.45 

21.15 
21.30 
21.50 
22.30 

ayarı 

Konuşma : Ziraat takvimi 
Müzik : Radyo Caz 
Orkestrası 
Müzik: Büyük f n51\ Heyeti 
Memleket saat ayarı, ve 
ajans haberleri. 
Müzik: Halk Türküleri 'Ve 
Karışık Şarkılar 
Müzik: Kabare Müli~i 
Müzik : Beraber ve Tek 
Şarkılar 

Konuşma 

Müı.ik: Oda Musikisi 
Müzik: Opera Aryaları (Pi.) 
Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri ve Ajans Spor 
Servisi 
Müzik : Danı müziQ"i (Pi.) 22.50 

2,.251 
'lS.30 Yarınki pres=-rıtm ve kapa-

nış -
Nöbett;i Eczahane 

AlİHASİBİ ECZANESİ 
Yeg Cami yanlnde -

DÜN DESEK İZ İT Al YAN 

TAYYARESİ ·DO~ÜRÜlDÜ 

Atina : 15 (A. A.) - Yunıın

islandaki İngiliz Hava kuvvetleri 
karargahının tebliği: Kilisura mın
takasında devriye uçuşları yapı
lan küçük bir avcı teşekkülümüz, 

düşmanın avcılar, refakatin de 
bulunan pek büyük bir hava kuv
vetleriyle çarpışmışlardır. 

Bu çarpışmada sekiı düşman 

tayyaresi alevler içinde düşürül

müştür. Diğer bir çoğuda üsleri-
ne dönnıiyccek kadar hasara uğ 
rntı\mıştır. Tayyarelerinıizden iki
si zayi olmuş isede pilotları pa
raşutla atlayarak kurtulmuşlnr

dır. 

.ia];\(•I•j31(•) 
Nev,>ork: 15 (a. a.) yeni ka

nun mucibince Amerikan donan
masına ait oluµ lngiltereyc gön

derilecek olan ta.) yareler in ilk 

kafilesi andığa konulmuştur. Bu 

tayyareler. Yorma tipinde avcı

lardır. 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

CiNSi 

Koza 
Ma. Parlağı 
Ma-:Temiıi 
Kapı malı 

KiLO FIATI 
En az En çok 
K. S. 1 K. S 

_11,1s_l__ı1.1s 
50,00 50,00 

Y.Pamuğu 
Klevland r 
Susami' ~:......,r_,_..;....ı~.~~~ 

K. Bu~day 
=--~-----...:...-~ 

Bu~day To. 
~Ycrl( 

Yunan şefinin 
Trakya tetkiki 

Atina : 151( a. a. )- Trak) a 
umumt Valisi ile lçtimai:muavc
net Namı Krindat refaknllt;.rinde 
me:.ai müsteşnrı::-Doğrupo~ ve 
Koorpurasyoııla(müsleşarı olduğu 
hale.le Trakya kasabalarını ı.iyarcl 
etmişlerdir . Kavala) a dönen U
mumi Vali: şu-beyanatta bulun
mu~tur : 

Keııciilerinc Kralın_ ve:Başvekil 
Korizis'in ~elamlarını getirdiğim 
huclud muhafıılarımızın kuvvei 
maneviyelc:ri } üksek ve-aı.imkar
lıldarı her türlü ~takdire. layıktır . 
Hududlımmızı bekleyen ve her 
biri bir granit kapı olnıı böyle 
askerlerimiı. olduğundan dolayı 

iftihar;ctu) mnlıyıl . 

Bul~ariatandaki Tren 
kazası 

Sof ya : 15 (a .. a.) -~ Ofı a
jan~ı'; bildiriyor: Ofrıye cıvarında 
dün sabah· vuku hulan Tren ka· 

' zasında demir yolları müstahdem-
lerinden ıo kişi ölmüş ve 30 kişi 
yaralanmıştır. 

Marşandiz, köprüden geçer
ken '29 vagon uçuruma yuvarlan· 
mıştır. Sebebi_henüz mcçhu\dur. 

ZAYİ MÜHÜR 
Namıma azılı.,. zati:mührü

mü kaybettim. Bu mühürle hiç 
bir kimseye ne: borcum ne de 
taahhüdüm vardır. Yenisini yap
tıracağımdan eskisinin hükmü 
olmadı~m ıilan edel'ım. 12807 

Akkapı mahallesinden 
Süleyman oğlu 

~aban Yaman Yılmaz 
1 ' t "1 

ADANA ASK[Rİ SATIN AlMA 
KOMiSYONUNDA :: 

Tfillminen : Beher Kilosı 
(185) kuruştan. muhtelif Boy-

-Arpa 1 ---:"---~·l.µ~--...;...t kla 20 Ç>Pp i\det Bargir mıhı' 
it 8~000 Adet Klfır mıhı ı:ılı
nacakhr. Muhammen Bedeli .. 
'1J"J5 Ura Muvakkat Teminah 
208 I:iradir.iPazarlıkı 17131941 

-Yulaf-

15 / 3 / 1941 
K amblyo ve Bora• 
lş Bankasından alınmıştır 

Rayişmark 
- Frank (Fransız) 
Sterlin (İngiliz) -- 5.24 
_D_o_l-ar-(A'-m-=--er~ik,,._a_) __ ı-- 132.2 

Frank (iıviçre) 

günü saat 15 dedir. lstektilerin 
belli gün v saatta Adana 
Askeri Sahn Alma Komi~
yonuna müracaatları. 

12806 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GÜN MUSTAf A Rif AT 

ECZAHANESİ ÜSTÜNDEKİ MUAYENEHANESİNDE 
KABUl EDER 

Memleket Hastanesi Bevliye mütehassısı 1 

on. DPERATöR Saim Erk un l 
~ Kadın, erkek idrar yolları (böbrek, muane ve erhc/ıt 

tena•ül ha.talık/arını) 
Kızıley~C11ddealnde,:latlklll Okulu kar,ıa1ndakl 

muayenehanesinde tedaviye b••l•dı. 
12778 Y-30 Telefon : t83 

---
••••• 00 .................. 00 •• 40 ••••••••••••• 

Dr. Muzaffer lokman 
Dahiliye Müteha••ı•ı 

HASTAlARINI HER GON MAYENEHANESİNDE 
KABUl EDER 

................... •• 0° 00 •••• ·e Ot Ot $$ oe Ot o· 00 d 

.... 
BU AKŞAM 

ASRİ SİNEMADA 
SENENiN EN BÜYÜK HARIKALARJFILMı 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

BAŞ ROLLERDE 

Ronald Kolman 
f RAHCES O El BASIL 

RATHBONE 

Serseri Kral 
A~K - ABKAOA~UK - MACERA ............. 

VE KAHRAMANUK ~AHESERI 
TELEFON : 250 

Bngün gündüz matinede : 

SERSERİ KRAl f JRAVNIN Kili 
Pek Yakanda: 

Kahveci Güzeli 

~if~İlERİN NAZARI DİKKATİNE 
1 - En miikemınel, yalnız bir sene•çahşmış çifte ınib

zerli altı hat götürür, çapasile birlikte yirmi beygir~ kuvve
tinde işler bir halde bir adet F ARMUL satılıktır. 

2 - Her tarafı temam az çahşmış biriadet Fordson 
mark.alı B/ÇERDÔ VER satılıktır. Görmek istiycnlcr Ye-
ni Otelde lsmail Çorat'a müracaat edebilirler. 12784 ~ 

G-A 4-5 1 
...,...._.,.._.~·~· .... ·~-~· ... ~ ......... ~ .... ·~·~· ........... ~ ..................... . 

ADANA BEl[DİYE RİYASETİNDEN: 
Adana Şehrind Tarsus kapusu ile Ta~ karak•>lu ara-

sına bir Luğam inşası aç.ık eksiltme usuliylc münakaıaya konul
muştur. 

2 - Keşif bedeli (9271.56) Liradır. 
3 - Muvakket teminat (695.36) Liraaır. 
4 - lhalcs' 25 3f941 Tarihine rastlayan Salı günii saat 15 

de Belediye binaşı dahilinde Belediye Encümeni huzurunda ya
pılacakhr. 

5 - Keşif ve şartnameyi görmek isteyenler Belediye rf en 
daireaine müracaatları ilan olunur. 9-16-20-24 12792 
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{ :.... 12567 HER ECZAHANEDE BUlUNUR 

1 
1 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi~: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

. 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşa~ıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 

500 2000 
" 4 

" 
250 

" 
1000 

" 40 
" 100 

" 
4000 

" 100 
" 

50 
" 

5000 
" 120 il 40 

" 
4800 

" 160 
" 

20 
" 

3200 
" 

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

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

--------' 
iŞ BANKASI 

KO~OK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
lhramiye Planı 

KEŞ1DELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lkincit'·~rin 

tarihlerinde yapılır. 

l 9 4 1 l K R A M 1 Y E L· E R l 
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
8 " 

toOO 
" 

3.000 ,, 
2 

" 
750 

" 
1.500 ,, 

4 
" 

500 " 2.000 
" 8 il 250 il 2.000 il 

85 ,, 100 
" 

3.500 
" 80 

" 
50 ,, 4.000 

" 300 il 20 
" 

6.000 
" 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

---------------------------------------------
Abone ve İlan 

Şartları 
Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 ,, 
Üç aylığı 300 " 

Aylık ta abone edilir. 
'"--

ilanlar için. idareye 
müracaat etmalldlr. 

.TtiH.K. SÖZ CJ 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD GÜÇLÜ 

Basıldıtı yer: TÜRKSÔZÜ Matbaası 

-----~ ~- -~ 

TORKSOZO 16~ 

ı•+++-o+++t++o-++ot+O+o-+++H-+Oı 

• • • • ı Radyoların· Şahı i 
~ . • • ~ . • • • i MEDIATOR i 
• • ~ . • • ı Her modelde ve her ı 
ı keseye elverişli yeni ı • • ı gelen radyolarımızı ı 
ı görmeden başka ı 
i makina almayınız 
• • 

111 

1 
Abidin P"Şıı cad. No. 112 Telgraf: Remo - Adana ı 

• 
a m ilmı 

12755 

• Telefon: 110 iı 

ı+o-++++••••++•••••~++++•~· 

Bayanların··sıhhi arkadaşı 

Tavuk suyu ile mamul bir tek 

ÇAPA MARI<) 
Sebze 1ve~ 'hububat komprimesiyle 24 ıa•t~ 

kalorinizi temin edebilirsiniz 

Har bUyUk}bakk•llY• mail•zHında:~ 

............... _.. DOKTOR~ 

Ziya Rif at Tümgören 
BİRİNCi SINlf RÖNTGEN YE ElEKTRil 

Birçok bayanların 

sıhhi, aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
lakasızlık, mühim ra
hatsızlık ve hastalık
lara yol açmıştır. işte 

bundan dolayı, her sa
yın bayan, adet za

~nlarmda bu gibi hastalıklardan korunması için~yalnız 
:(FEMJL) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay-
lıktır. (FEMıL) in hususi BAGLARI da vardır. 

ECZANElERDEN V( TUHAfİY[, ITRİYAT 
MAGAZAlARINDAN ARAYINIZ 

ı Her gün h~~!~!!.~~ ~~~~~~~,~~JJ•~ ;' 
1 . ı. 3-~~~~ -~~-~~=/:~;:~~n5~~~:~~::ab~ 

Cenup Mıntakası deposu : jj.,/.rı lJtrıl 1 •< tdlıı. { L Y t:ti~ mu ı;.ıiJ.+ı • Nu 11...1 

• 

!AB.om BOZANJ DEDiGiMIZ SERİTlER 
Bunlarınfuzunluklan,=:dört metreden on metreye kadar 

olur. Bunlar bağırsaklarda! kanlarımızı emerek iştihayı ke
ser.lkarında ağrılar."sancılar yapar. Zayıf, kansız, derman
sız bırakır. Tehlikeli!hastalıklara yol açar. Tedavi ile vu
cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

TİMOFÜJ 

UZUNLUGU 4-10 METREYE KADAR 
<?.LA~(AŞpEST ~OZAN) OENiLEN ŞERİTLERİ 
OLDURUP V.UCUOTAN ()jŞARI ATAN 
TAM TESiRLi .BiR M(iSTAhZARDIR. 

S. ve i. M. V•lio/el4ftm 8/1J N~ /u ~ ' 
24- <t - !J./O l'61'i&lt ru8saltm ~'11rdıl' 

. -=' REÇE.TE iLE SArtL.IR. -

CAN LABORATUARl-/STANBUL-Kutusu 7Sl<r. . 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutu lann içinde kul
lanış tarzı yazıhdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekale-
nin müsaadesini haizdir. 12761 

~~~w~-"o/~~~~w~ ~ .... •-'••• zyz.;x..... ~ .......... 

~..,,.....,,..,, 

DOKTOR 

Yalçın Mustafa Ozel <ıJ 
Dahiliye MütehaHr11 1 

Kızılay Ulucarııi caddesi İstiklal llkokulıı !I, 
Eski inan yazıhanesinde yeni açtığı muayenelı J 

gün hastalarını kabul eder. 12762 / 

-~~-~~~~--~ 
000000000000000000000° 

o · ·. RADVOIL-~ 

~ İSVIÇRE MAMULAT! ouN BU RADi~ 
o iŞI' 
0 

1 - ( 11 O - 220 Voltluk şehir cereyanil• 6 

0 2 - Hem şehir cereyanlarile hem de yat11ıt 
0 akkümilatörle işleyenleri. ıı1f 
O 3 - Hem mütemadi, hem mütenavip, cereY' 
O batarya ile çalışan portatif cinsleri j 
ğ GElMiSj)(' 
o / 
O Çok hassas ve zarif olmasına rağmen... ;I 
O göre çok ucuz olan bu radyolan sayın rn1' 
O tavsiye ederiz. o 
g EVRENDILEK Kit~ 
o 
o 

ez . ;il ı\'ı 
Osmanlı Bankası karşısı Kuyumcular ·pasaJ' 

o 12 - 14 - 16 - 19 - 2i - 23 
o 
DOOODOOODDOODDDDOOC00 


