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RUZVELTİN 
SON NUTKU 

lngilterede 
şevk, heyecan 

Milli Şefi i Romanya Orta Ziraat Okul 
El isini K bul Ettiler müdürleri kongresi 

BUtUn milletler ya,amak , 
hakkıdn mallktlrler 

Kabulde hariciye umumi katibi de bulundu 
Ankara : 17 ( 7 ı1rl<.sözü .Muhabirinden ) -

Yeni Romanya Büyük elçisi bugün Milli S e/ imir 

isme/ lnönı1 tarafından kabul buyuru/muşlardır. Loııdra : 17 ( A. A. ) - Ruz
Veltin nutku etrafında tdsirlerde 
bulunan Taymis şunları ya1mak· r 

:tadır : Nutuk lngilterede şevk ve 

Milli Şefimizin bu kabulleri esnasında Hariciye 

Vekillimiz adına Vekalet Gen•/ &ckrelui Numan 

Menemenci o~lu hazır bulurınıustur. 

Hitlerin nutku 
he,> ecanla karşılanmıştır. Şimdi ni
hai zafer teminat altına alınmış 
bulunmaktadır. Mücadelenin ne
tice i şimdi muhakkak olarak ma
lumdur. 

Deyli telgraf, bu nutkun en 
mühim hadi e oldunu ve harbin 
~C.} ri üzerinde ön ı;afta tesiri ola· 
ca~ını yaz.ı)or. 

Londra: 17 ( A. A.) - Roy
tcrin diblomatik muharriri yaıı
) or: Ruıveltin ııutku Londrada 
deınokra i davasına en arih ve 
en anlayışlı Amerikan yardımı 
\adi olarak tclak~i edilmiştir. 

) 

Ruzveltin < Bunları gönriereceğiu 
cümle i İngiltere için ce aret ve-
rici bir me aj teşkil etmekte ve 
ikı hukümet ara ındnld tam an-
laşma.} ı gö termektedir. 

Va~ington: 17 (a. n.) - Re
i icumhur Roo evelt dün akşam 
Be)nz ara) ne1dinde memur ga
zeteciler birliğinin şerefine verdi· 
ği akşam ziyafetinde bir nutuk 
~Ö)lemiş bu nutukla Alman işga
lindeki memleketlerin dilleri de 
dahil olmak üz.ere 14 dil üzerinden 
Rad,>o ıle mşredilmişti. 

R<>o cvelt nutkunda Puru ya 

Bir Yunan ke~lf kolu 

Arnavutluktaki 
dünkü harekat 
Şiddetli topçu va hava 

f aallyetlerl oldu 

Yunan matbuat Nazırının 
konferansı 

f l(Nl!RİH İD(Ali 

l 
otokrasisinden çok daha fena olan mi 

Atina• 17 (a a) - Yunan res· 
tebliği : 

Alina: 17 (a a.) - Matbuat 
Nazırı Miskolidis Yunanistanın 
giriştiği milli mücadele hakkında 

seri halınde verilecek konferansta
n açmış ve ezcümle demistir ki, 
T arihimiı.in hi,ç. bir zaman fedaklir· 
lık hissi bugünkü kemal derece· 
sine varmamıştır. Yunanistan ta· 
rihinin en ideal devresini yaşıyor. Naz.i sistemine ve onun yeni ni:za

mına şiddetle hücum etmiş. Na-

' 

zillerin .> alnız müstemlekelerde 
ve Avrupa hudutları dahilinbe de

/1 ~il belki nmerikn da dahil olmak 
üzere bütiln dünyada, cebri kuv
vetle ele geçirdikleri iktidara mu
vaffakiyetle tahnkküm haline ge
tirerek, kurmak istediklerini fa. 
kat insaniyetin, baıı memleketle
re cebren kabul ettirilen ve esa
rete dayanan bu:sistemi asla ka-
bul etmiyeceğini sö,>lemiştir. 

Roosevelt icar ve iare kanu
nunun yalnız Amerikan k?ngresi
ııin re}i ile değil 150 mılyonluk 
Amerikan milldiııin reyi ile ka-

Zayıf, orla ve şiddetli topçu 
faaliyeti vukubuldu. 

Atina : 17 (a.a) - Emniyet 
nezaretinden : Düşman tayyareleri 
Mora yarımada ı garbinde bir li· 
mana bomba atmışlarsa da hiç bir 
netice elde edememişlerdir. Bir 
düşman tayyaresi Ege denizi ada· 
!arından birınde bır kasabayı al 
çak tan nıilralyfü ateşine tutmuştur. 
Ne hasar, ne de ölü ve yaralı 

yoktur. 
Atina: 17 (a.a.) - Dün Ati· 

nada kısa bir alnrm işareti veril
miştir. 6, 10 da başlıyan alarm 
6,30 danıhayete ermiştir. 

Atina : 17 (a.a.) - İngiliz ha
va filoları Arnavutluk'ta Berat ve 
Avlonya tayyare meydanlarına 
muvaffakıyetli hücymlar yapılmış-

(Devamı ikinci sayfada) 

AFRIKADA 

lngiliz ileri 
/Hareketleri ı . 

BELÇiKA KIT AA Ti DA INGI· 
LIZLERE YARDIM EDiYOR 

Hltl•r ylnta; yeni 
bir fay ,u,.ıemedl 

Londra: 17 (o.a .) - Hiller'in 
dünkü nutku Londrada ence söy
lediklerinden faıla bir tesir yap· 
mış deeildır. Gerek Halk ve ~e · 
rekse sellihiyetli mahfiller arasında 
bir alhka uyandırmamıştır. Alman 
radyosunuıı bir iddiasını hatırlat

mak yerinde olur. Alman radyosu 
na göre Hitler'in nutukları lngiliz 
efkarı umumiyesinde her zaman 
büyük bir tesir yapmakta imiş. 
Halbuki dünkü nutuk etrafında 

yeg!ne mütalaa Hitler'in ilkbahar
daki Alman muvaff akıyetlerlni bir 
kere daha hatırlatmaktan başka 

bir şey yapmadığ'ını tebarüz etti
ren bir mütalaadır. 

CENUBİ ŞARKI AVRUPA 
VE SİYASI f AAlİY[T 

OFI AJANSININ MÜTALAALARl 

ern · 17 ( .a.) - Ofi {Eski 
hnvas) ajansı bildıriyor: Cenubu 
şarki Avrupa ında vukuu beklenen 
mühim hadiseler bu hafta cereyan 
etmemiştir. Önümüzdeki hafta ka· 
rarsızlık ve intizarla başlamaktadır. 
Alman kıtalarının Bulgaristana 2'lr· 
mesi hakkında Berlin;n ihtiyatlı 
davranması bu mıntıkadakı siya· 
setin inkişafında bir tavakkuf ol
du~unun alaimi detildir. Bilakis 
bu siyasi faaliyetin artması bek· 
len melidir. 

Bay Matıuoka 
Mancuryada 

Harbin : 17 (A. A.) - Japoo 
Hariciye Nazırı Matsuoka 17,45 
de tayyare ile buraya ielmiş ve 
tirenle Mançuryaya har~ket elmiş· 
lir. 

ZİRAAT VEKlliMİZİN RİYAS[T [TTİGİ BU KONGR[OE 

BAZf MÜHİM KARARlAR AUNDI 

Ziraat Velcilimiz:Muhli :erkmen 

Ankara: 17 (Türksözü muha· 
birinden) - ZiraatlVekiiimizin re: 
isli2i altında loplnndğını bir kaç 

gün evvel yazdıkım orta ziraat 
mektepleri müdürlerinin toplantısı 
sona ermiştir. Kongreye iştirak 

eden mektepler müdür ve mual· 
!imleri tekrar vazifeleri başını 

dönmüşlerdir. 

Kongrenin bir gün devam 
çalışmaları çok verimli olmuştur. 

:Kongre, mekteplerin mesai i, müf
rede. programlan üıerinde dur· 

muş ve bu müesseselerin bulun
duktan yerlere yakın köylere, çirt
çilere dnha çok faydalı olmahın 
için esa lı kararlara \'armışlır. 
Kongre, ziraat mekleplerimiıın çif
ilerimiz: pratik sıh'!lı:f t en ıyi 

ornekleri göstermeleri lekarrür et
miştir. Bundan böyle mektepleri· 
mi1, muhitlerindeç daha müesiir 
bir hale gelmiş olacaktır. Pro2-

ramlarda yapılan ttidil.it bu gaye
yi temin edecek mahiyettedir. 

Ceyhan nehri 4 
metre yükseldi 

BAZ/ KÔYLER ... ARAZIS/ SULAR ALTINDA KALDI 
Dün aldığımız malumota göre 

Ceyhan nehri tabii. eviyesindcn 
dört metre kadar .} ükselmişlir. 
Köyler arasında münakalat güç
leşmiştir. ln anca Ha.> vıınc ı. yı. 
at yoktur. ----

HAVA ZAYİATI 
Londra : 17 ( "· A,) - Ge

çen hafta zarfında lngiltcre üze-
rinde 42 düşman tayyaresi düşü
rülmüştür · Orta şarkta. da 60 düş
man tayyaresi düşürülmüştür. Ye
kün 11 O layyaredir · lngiliz zayi· 
atı 22 tayyaredir. 

Londra : 17 (A. A) - Roy
ter ajansının ötrcndiğine göre 
şimdiye kadar lngiliz ve müttefık 
harp gemıleriyle, ticaret vapurla
nnın müdaf an şiltihlan tarafından 

400 den fazla düşman tayyaresi 
tahrip · ·edilmiş vey hasara uğra-
tılmıştır. I 

............. 
ALMAN:üsL.ERINE 

HUCUMLAR 

Londra : 17 ( A. A.) 
Hava nezaretinden• : Si•, 
dU,mana kar•• harek tımı
zı azaltmıştır: Buna raOmen 
Duaaeldorf ve Loryan Uze
rlne hücumlar yapılml,br. 

Bir tayyaremız UaeUne dön
memiştir. . ........... . 

Albay Donavanın 
Görüşmeleri 

Londra : 17 (A. A.) - Oto
mobille Uzbonn gelen lngilterenin 
Mafüid elçisi B. Hoar orade Al
bay Donavanla konuşmuştur. bul edildiğiııi:he) an etmiş ve ko

nan hiikümlerin her nevi mühim
mat~ ve bunların nakli için icab 
eden bütün kolaylıklara şama o~
du~unu ilaveden sonra ilk sevkı-
yatın halen yola çıkmış bulundu· 
~unu Ö) lem iştir. 

yapılmıştır. Buralarda düşmanın 
1 kal'i zayiatı tesbit edilmışlir. 

Titülesko ha!tla 

l.ondra : 17 (A. A .) -
şehrinde oturan e ki Romanya 
Hariciye Namı Tıtüle konun ağır 
hasla olduğ1,1 haber verıliyor. 

Ank~ra Radyo. Gazetesi 1----
Ros vclt, yardım için l.a~ım

gelen süratin ttmin edıleceğını in· 
(Gerisı üçüncü sa.> fada) 

VERGİLER 
Vekalet bir 

layihaları -----
Qı;1 lııi·l·l@i·1 

Londra: 17 (a a.) - Irak Ha-r . . 
ıcıye nazırı Bakdada dondü. 

• • * 
ik .Londra: 1? ~a. a.) - ~itı~ci.n 

tıdar rnevkiine gebnemesı ıçın 
ın·r 8

•1 yardım yapan çelik Kı alı Pe-
reııın kan iyle Pariste tevkif edildi 

• * 
* 

Berlin: 17 (a, a.) - Bremen 
.\a transatıanti~inde yanğın çıkmış 

n2ın hen uz ıöııdüı ükmcmiştir. 

çok tadil 
hazırladı 

Ankara : 17 ( Türk özü muha
birinden )- Maliye Vekaleti, ) e
ni hazırlanmakta olan ve bazı 
vergi kanunlarında tadıliitı i tih
daf eden kanun la} ihalarının ek
seri i üzerinde ha11rlıkları: ikmal 
etmiş bulunmaktadır. Bu meyanda 
muaddel i tihllik vergi i lanun 
fSyihası da iklıml olunmuştur. 

Yeni istihlti!C vergi ı 'kanun 18.-
ihası bilhas a Tıcaret Vekaletine 

) d . . ~ "k . ithalat mad elerıııın gumru ıs-
tihliik resimlerini memleket men
faatlerine U.} gun bir şekilde aıal
tıp çoğaltmak salc1hiyetiııi ver
mektedir . Bu saUihi) et 939 mali 

(Geriıi ikinci sa,> fada) 

Habe$ c~lıerl rı 

Kahire: 17 (a.a.) - Ortaşark 
umumi karargahından: lıalyan so
mlaisinde Habeşistana giren lngi· 
liz imparatorluk kuvvetleri bütün 
cephelerde ılerlemektedir. Garbi 
Habeşıstanda Asosa'nın nlınması 
harekatı esna ında lngiliz kıtaatı
nın yanı başında Belçika kıtaları 
da knrp etmişlerdir. Trabulusıa 
ve erkanı harbıycde kayda de~er 
bir şey olmamıştır . 

(Gerisi üçüncü aayf ada ) 

Polltlka hav••• ve 
Ruzveltln nutku 

Beynelmilel politika hava ı ev
velki gün Ru7.veıtin öylediği nut-
kun tesiri altındadır. 

Ruıvclt yardım kanununun "8-
bulünden onra ilk defo bir nu
tuk söylemiştir . 

Ru7.velt yeni nizamdan bah
derlen bunun yeni olmadığı gibi 
bir nizam da olmadı~ını öyle
miştir. Ruzvelt öu nutkunda , i -
tiklali seven her devlete yardım 
edeceğini anlatmıştır . Anlaşılıyor 
ki Ruıvelt müttefik sıfatiyle ln
gilterenin yanında yer almıştır . 

Hltlerln nutku 

Hitler dünkü nutkunda harbin 
me5•uıü İngiltere oldu~nu öy-
lemiş, Versayın hatalarındrın bah
setmiştir. Hitler yeni ıaferlcr Omi
dini de ima etmiştir. 

Balkan cephe•lnde 

Balkan cephesinde şimdilik sü
kun vardır . Alman a~kcrleri ce
nuba doltru, yani Yugoslavya ve 
Yunan hududlarında toplımaak-

tadır . 
Yugoslavya vaziyeti 

Gelen haberi re göre , Yugo . 
lovya Alman tekliflerini kati ola
rak reddetmiştir. Yugo lav n mül
kt tamamiyet ve i tıkllilini muha-

faza azmindedir . Şu :muhakkak 
l.:i, Amerikanın son karnı ı Yugos
lavya üzerinde bü.} ük tesir yap. 
mışhr. 

Almanların Yunanlatana hU· 

cum yapaca~h haberlerl 

Almanyanın Yunan üzerine ha
rekete geçmek Ü7.ere bulunduğu 
haberleri gelmiştir . Buna clıeb 

de, ilıyn fogilizler Yunani tana 
asker sevkctmişler . Bu vaıi) eti 
Bulgar radyo unun on n~ri) a
tından nnlamaktayı7. . 

Fllofun nutku 

Bulgar Başvekili bir nutuk söy
lemiştir. Bu nutkunda, Bulgaı ista
nın beklediği günün hu ul ettiğini, 
binaenaleyh hrırekete geçmek lü
zumunu kaydetmiştir . 

Sovyetler - lsvlçre 

İliviçrc ile Sovyctler Birli 

ara~ındaki ticnr t µtıktı ıneri.} ele 
girmiştir . Biri Qok bü) fik , -bıri 
çok küçük oltın bu iL.; devi ·tin 

birbirinin ihracatın çok tnuhlaç 

olduğu görülmektedir . Fn'knt bu

günkü vaziyetler karşı ıııda bu 
iki memleket n kli.} t ıorlu~u kar

şı mdadır. 

Son vaziyet 

Son dakikularn kadar gelen ha
berler~ gör , Alman genci kur
ma\ ı Yu~o Ja•.'yn me elesinı hnl
ıclnıeclikçe başka turlü bir hare
kete gççmek i lemiyor . 

lnglltere latll6 pllnı 

Bugün Almanyanın yegane ga

.} e i İngiliz kuvvetlerini muhtelif 
cephelerde mahvetmek ve biUihn

re Büyük Britanya ada mı işgal 

etmektir. Fakat Almanya muhak
kak ki, böyle bir teşebbü kftr.şı
~ında Amcrikrıyı dn karşısında 
hulacuktır. Alınan •a hu hnrckete, 

evvela Büyük Britaııyaya a ker 
çıkarmn hareketiyle ba~ layac k· 
tır , 



Sayfa 2 TORKSôZO 

l9t1mal bahlaler 

Asil kiırekter SPOR i ·. HAB 
A

sil kar ekter şefine iÜvenmek 
güvendiği şefin her sözüne 

Jcandan inanmak, siyasi, İçti
mai ve ahlaki akirlelerine çöz.üt
mek bilmez bir bağla bağlnamak , 

yürüdüğü her hangi bir yolda bir 
menfaat hırsiyle geri dönmemek, 
hem fikir otduğ'u arkadaşlarından 

sırf şııhıti arzularının tatmini mak 
ıadile ayrılmamak, Memleket da
valarında ebedi Şefimiz Atatür' -
kün vucuda getirdi~ i eserleri ha
len yaşatma" istiy~n ve yaşatan 

Mittt şefimiz lnönü'nün izinde yü
rümek dün iyi dediğine bu gün 
kötO dememek, tam: anlamile fu
urtu ve istidatlı hüküm vermek 
ve verditi hükümde ıebat etmek, 
daima gözü önünde bir ayna şek
linde tecelli eden hakilı:atlara kar
ı• maddi menfaatlar tesiri altında 
kalarak göz yummamak, Milli iş

lerde birlik ve beraberliğin sem
bolü olduğu muhakkak oulunan 
ismet İnönü 'nün isrine iktifa et
mekten başka bir şey değildir ve 
olamaz. Çok şükür bugün Türk 
milletinde bu asil hareketlerin şu 
samimi tezahhürlerini görmekle 
cidden bahtiyarız . Bundan bir 
kaç ay evvel fatih rıfkı Atay'ın 

Utus gazetesinde~yazdığı gibi biz
de beşinci kol diye ... bir şey yok
tur. Türkiye'de bir tek kol var
dır ki; Oda altıncı yurtseverler 
ve yurt ugrunda heran ve saat 
ölmekten kaçınmıyan kahramanlar 
koludur. Türk milleti olgundur. 
Medenidir. Yokluk içinde varlık 
yaratmak kabiliyetini haiz bir 
millettir. Bu yüksek: millet, Şefle
rinin 17 yılda yaptıkları bütün 
inlcıliplaıı benimsemiştir. Türk 
Camiasında infiratçılık ve gerici
lik yer tutmaz. 

Çünkü; Türk inkılabı kuvvetli 
bir temel üzerine kurulmuş bin
lerce tonluk bombaların yıkama
yaca~ı ç~likten daha sağlam bir 
ülkü kurağıdır. Bu kurağı en kuv
vetli sanılan Ulusların topu, tü
fengi, mitrelyozu şöyle dursun a
'CUmm motörize edilmiş modern 
harp vasıtaları bile yıkamaz. 
Hcrıaman yazdığımız veçhile a-

"zim inan kırkikilik toplardan çok 
·müessir ve beş dakika zarfında 
Orbuları silindiriı.e eden korkunç ve 
ürkünç tanklardan daha güçlüdür. 
Bu ıüç hiç şüphesizki, topları par
çalar, tankları kırıp geçer bunla
rı kullanan kimseleri <le hakühe
like serer bunun gayet açık bir 
misali Fillandya ve Yunanistan 
Milli Müdafaa Savaşıdır. Kemiy-

"yet devri geçmiş öılü keyfiyete 
kıymet vermek zamanı iıe çok
tan gelmiştir . 

Binaenaleyh; Varlığını ve ben
li~ini korumak 1stiyen her Ulusun 
yapaca~ı ilk İf büyük bir azim 
ve irade ile başlıyacaA-ı ödevi ba
ıaracağına inanarak yopılmaımı 
tasarladığı şeyle savaşmanın yol 
ve bulağını öğrenmektedir. 

işte; Türk uluıu bunu öğren
mif ve buna göre de hattı hare
ketini tayin etmiştir. Netekim; 
Şanlı zaferle neticelenen Ulusal 
savaş, şimdiye kadar acun tarihi
nin kaydedemedi}i anlı ve sanlı 
Türk devrimleri bu yoldaki iddi
amızın doğrulu~unu teıbite medar 
olan canlı birer örnektir. lstipdat 

• artık bir daha dirilmemek fartiyle 
ebedt nisyan mezarına gömülmüş
tür. 

Bu devrin varislerinden bir 
kısmı ölmüı bir kısmı da istiyerek 
ve isteıniyerek demokrasi rejimine 
intibak etmek zarelini his eylemiş
Uir. Bundan böyle Türkiyede dini 
gayrimeşna emellerine ilet ittihaz 
eden hacı, hoca, seyit ve mo'lala 
nn muzir telkınleı ine aldanıp ka
nacak kimse yoktur. 

Memleketin hakiki efendisi o
lan köylüyü sefil bir uşak vaziye
tinde kullanmak cür'etini göstere
cek ·eski bey. efendi, ağalarla asil
zadelik iddiasında bulunan eroist 
ler mazinin kapkara tarihine kanı· 
mışlardır. Onların bakiyyetiı su
yufunun herbiri de buiÜn için bir 
ine girerek orada pısıp kalmıt· 
\ır. • . 

Yazan 

j_KEM_Al _AKM_AH 
Canh hayvanlar 

lhracallmız 
Gerçi; Bugibiler \i kıt Hı ıt 

kendiler ini göstermek f ırsalını kol
larlar. Ve kolladıkları bu fırsatı 

elde elmı k üzere re rıkden renge 
iirerler. Her devrin icablarına ı.:

yar g bi gö iin r r. Eı ielcrine er
mek içi:ı de Meşrutiyette Meşruti
yet perver Cumhuriyette Cumhu
riyetci maskeler ini yüzlerine takıp 
musaffa genç demokrasi muhitine 
yanaşarak için , için bu muhiti da
ğıtmağa yeltenirler. Şukadar var· 
ki: Bu hususta çok hassas ve ti 
tiz davranan Cumhuriyetci Türk 
gençliği südü ve tüyü b ızuk ta
bir edılen bu menfur ruhlu insala· 
ra bekledikleri fırsatı ne dün Vtr· 

miş nede bugün ve yarın verecek 
tir. Halihazırda her 1 ü k i iııde 
saf, Ari hayat sağla) ıcı lıüı riy et 

ve demokrasi havası esmekte Tür-
küm diyen her yürddaş'ta bu gü
zel havayı bol bol teneffüs eyle
mektedir. Bundan sonra bu temiz 
havayı •·Bulandıracak,, ve kara 
kuvvet yağmuru yağdıracak, zehir· 
li pis bulutlar Tüı k Göklerinde 
dolaşama1. Bu gt"rçeği demokra
siye inanan Türkün celadctine gü 
vcnen her yürtdaş eyice· bilmek
tedir • Zira: Demokrasi havasını 
Atatürkle ismet lnönü yaratmış· 
tır. 

Hiç bir yabancı memlekette 
Atatürkle İnönü d~recesinde Mil
letinin istikbalini granitliyecek kud 
retli Devlet adamları yetişmemiş 

daha doğrusu yetişememiştir. E
sasen : İnönü Ulusal Savaşda da 
Türkün maküs taliini Garp cephe
.. inde renmişdi. Türk Milleti dai
ma birdir ve her işte Mılli Şef 

ile beraber yürüm'k azim ve ka
rarındadır. Türk antlarına sadıktır. 
Komşularının topraklarına göz dik· 
memiştir· Bu böyle olmakla bera
ber kendi topraklarından bir ka
rış olsun mütecavize vermek za
fını kat'iyyen iÖstermemiştir ve 
gösteremez. Tür~e mutaarrız deni 
lemeı onun biricik mümeyyiz vasfı 
barış koruculuA"u olabilir Türk lü
zumsuz ve•sebepsiz yere kimseye 
saldırmaz ancak kendisine saldır
mcık iıteyenl~i de bir lahzada 
boQ'makta asla tereddüd etmez. 
Bir deyimle Türkün asil kaı ekte· 
ri sulh ve sükünun tesisine hiz· 
met, antlarına seciakat hak, ada-
let ve hilrriyet pre~iplerine hür· 
md, hukuku düvele riayet, aris· 
tokrasi ve dolayısiyle derebeyliği 

zihniyetini öldürmek siyasetinde 
Jebat, demokrasiye . sönme~ bir 
mullabbet, mazlumlan her zaman, 
heryetrde ve her vesile ile siya· 
netten ibarettir. 

MERSİNDE lTATORK GONO 
Aldığımıü malumata göre, 

Ebedi Şef Atatürk'ün Mersine ilk 
teşriflerinin yıl dönümü dün Mer· 
sin Halkevinde büyük bir törMJle 
kutlanmıştır. 

Saat 17,30 da Halkevi salo
nunda toplanan gençlik, istiklal 
marşile merasime başlamış, Ata· 
türk'ün gençliğe hitabesini dinle 
dikten sonra and içilmiş mütaaki 
ben bir söyl~v verilmiş. Atatürk'e 
ait şiirler okunmuştur. Geç vakıt 
toplantıya nihayet verilmıştir. 

Mersln:Vurdu -~Demlrapor 
maçı beraberlikle netlcelendl 

Pazar günü Mersin İdman 
Yurdu ile Adana D<::mirspor ta
kımları:arasında şehrimiz stadında 

yapılan fudbol maçı 2 - 2 bera
berlikle neticelenmiştir . 

Turyajspor 

Haber:aıdığımıza göre , Mer:. 
ıı;indeki Turyağ:fabrikası işçileri

nin dah .1 olduiu € Turya~spor > 
adlı bir kulüb teşkil editmeıine 

karar verilmiştir . Bu kulüb bu 
günlerde faaliyete geçecektir . 

lçbakapor 
Diger taraftan yine Mersinde 

lçel pamuk ve yağ fabrikasında 
teşkil edilen lçbalcspor Gençlik 
kulübü faaliyete geçmiş ve idare 
heyetini seçmiştir . 

Kır::kofusu 

Adana mektebliler arasında 

yapılan:t kır koşusunda ö~retmen 

okulundan: Hasan birinci · gelmiş
tir. 

OUref federasyonu 
relal gitti 

( Birinci sayfadan "artan ) 
senesi sonuna:kadar Ticaret Ve., 
kaletinde bulunmakta idi. Ver en 
salahiyet mezkur mali yılın so
nunda nihayete ermiştir . 

Halen , gümrüklerde bulunup 
sırf vergisinin· maı:bedelini geç
mesinden dolayı-ithal imkanı f>U
tunamıyan ve ~piyasada ihtiyaç 
duyulan bazı maddelerin reni tıı· 
dilat ile ithallerine imkan hasıl • 
olacaktır . 

Yeni muaddel vergi kanun la-
yihalarının Bü}ük Millet Meclisi 
nin bu devresinde müzakereleri 
yapılıp yeni mali yıldan..,."':evvel 
meriyete gireceği ümid olunmak
tadır . 

~~~-~~~~~~ 

ELENLERIN iDEAL} 
(Birinci sayfadan artan) 

Cephelerde olsun cephe gerisinde 
olsun Yunan matbualı şimşek iİ· 
bi çakmakta, gök gibi gürlemekte, 
kahramanlanmızın ulvi harp tera· 
nesile hemahenk olmata çalış
maktadır. Her~ün cihanın kulak
larına Yunan silahlannın zaferi 
akislerini isal edenler gazelecile· 
rimizdir. 

Mıkolidis "ltalyan imparator· 
luA-u çöküyor., dedik ten soura 
sözlerine şöyle devanı etmiştir: 

Yeniden vazife ve fedakarlik his
sinin fışkırmış oldu~u bu Yunan 
topraQ'ında nihai zafer ilan edile
cektir. Bu ilan dünyaya yeni bir 
hayatın ümidlerini götürecektir.,, 

İzmir : 17 (Hususi Muhabiri
mizd~n) - 1 Dün içtima eden iz
mir canlı hayvan ihracatçılar birli
ği idare heyeti, mevsim münase· 
betiyle Yunanistana yapılacak ku 
zu ihracatı hakkı:lda müzakereler
de bulunarak bazı kararlar vermif 
ezcümle Ticaret Vek;\letinden bu 
hususta· temennilerde bulunulması· 
nı tensip etmiştir. 

J, bankası ikinci müdürünün 
yeni va%ile.i 

Adana iş oankası ikinci mü
dürii Bay:Fahri:Gazianteb~lı:ban
kası müdür ve~iletine tayin edil
miıtir.: Muvaff akiyetler "dileriz ·. 

Şehrimizde kıf aebzelerinin 
fiyatları 

Şehrimizde mevcud kıı seb
zelerincien praıanın bağı üç ku
ruştan ,~ ispanağın üç :bağı beş 

kuruşa , patatesin kiloıtu 7 .~ ku
ruşa , balda 12,5-15 , bezelye 

(15 -~20 kuruştan:satılmaktadır ·. 
Beden Terblyeal ne,rlyat 
ve propaganda mUdUrU 

BedenkTerbiyesi neşriyat ve 
propaganda müdürü Bay Saffet 
Gürel bugünlerde =-:şehrimize a-e
lecektir . 

HALKEVIMIZDE 
DAKTiLO KURSU 

Aldığımız malumata .., iÖre bu 
ayın yirmiıinde fehrimiz Halke
vinde bir daktilo kursu açılacak
tır. Müra;aat seklie~ • kadar ise 
de, dershanenin müaaitsizli~i yü
ıtinden ıimdilik bunlardan yirmi 
dordQ kabul edilecektir. 

Zabıta bir eararcı y,;kaladı 
Tarlu~lu Mehmed oğlu Cab

bar bir mikdar eırarla . yak.alına• 
{ak hakkında , kanuni muamele 
yapılmıştır . 

Dilıkatrizlilr 'netice•i bir 
yangın oluyordu 

Sakızlı mahallesinden Mehmed 
kızı Muazzez çamaşır yıkarken 

ocalrt4n çıkan kıvılcım kamış ku
liibeye sirayet ederek yangın baş
langıcı olmuş, hadisede dikkatsiz
lik olduğu için Muaızez 'fıakkında 
muamele yapılm!ştır. 

Dünkü ihracat 

Aldı~ımıı malumata göre dün 
lıtanbuldan Almanyaya ve Filiı · 
tine lakerda gönderilmiştir. Bu 
ihracat 257,000 tutmuıtur. 

iki bıçakh kavg•da 

Üç kişi 
yaralandı . 

Muharrem otlu Kemal Koç 
ile Kemal Büyük~Ardıç adlı kim
ıeler,"' Said:oğıu:Kemal ve Diyap 
o~lu Cumaliyi bir:kavga~·netice
ıinde:çakı ile yaraladı2'ından;ya
kalanarak hakkında kanuni mua
mele yapılmıştır. 

Mehmed oğlu dede isminde 
bifi Mustafa otlu Ahmedi çakı 
ile yaraladı~ından yakalanarak_ 
hakkında kanuıı1:muamelc yapıl
mıftır. 

D U V D U K LA R ı ·M 1 Z 

Şık erkek naşıl olur - C1rmr böceği 
Amerikada Baltimorda cşık erkekler> kongr~

si toplanmış ve bir şık erkeğin üzerinde:neler bu
lunacağını tesbit etmiştir: 

Saat, kordon, kravatta i~ne, gömlek kollarında 
takma düğme, ııgara tabakası, çakmak, 

Bunlardan birini noksan taşıyan bir erkek, tık 
erkek ıddedilemezmiı. 

Japon yada cırcır böcekleri, evlerde köpekler 

. gibi:hırsızlara karşı kullanılmaktadır. Bu böcekleri 

kaçamıyacaklar(kadar dar kafeslere koyarlar: Ge

ce olunca ötmeye batlarlar. Fakat:eve bir yaban

cı girecek olursa hepsi Lfrden:suıarlar, Ev ıahibi
de bir yabancı. geldi~ini:ö~renmit olur, 

Al TIN f İYATI 
Aldığımız malumata gö re 

İstanbul piyasaıında dünd e 
24 lira idi. 

Yeni nefrlyat 

Havacılık ve Spor 

Ankarada Türk Hava Kuru
mun Genel merkezi tarafından 
Onbeş günde bir defa olarak 

çıkmakta olan bu •·Her keıtin Mec
muası,, nın 282 inci sayısı gayet 
zengin ve dolgun münd erecatla, 
güzel bir şekilde çıkmııtır,_Bu kıy
metli mecmuayı okuyucularım ıza 
hararetle tavıiye ederiz . 

Parafütle atlama teaü· 
beleri yapılıyor 

fstanbul: 17 (Türkıözü muha· 
birinden) - Yarın saat 10 da 
Sarıyerde yapılacak olan paraıütle 
atlama tecrübelerinin hazırlıkları 
tamamlanmıştır. Tec übe saat 10 
dan 10,25 e kadar devam ede· 
cektir. Tücrübcde vilayet namına 
vali muavini Ahmet Kınık buluna
cak tar. 

Tayyarelerden paraşütle atla 
yanlar silahlı olarak atleyacaklar
dır. Bunları. yerde bulunacak sivil 
tetkilata menşup olanlar arkadan 
takuiye kuvvetleri gelinciye ka· 
dar zararsız bir hale sokacak
lardır. 

Bu tecrübeye imdat ekipleri 
de iştirak edecektir. Tecrübeye 
200 paraşütçü iştirak edecektir. 

Yünlü Kuma,ları 
Ucuzlatma Te,ebbü•ü 

İstanbul : 17 ( Türksözü mu
habirinden ) - lktiaat V ekAleti 
tarafından:şehrimizdeki ·y0n ku
maıçılardan mürekkep bir heye
tin Ankaıa'ya çağırıldığı malüm
dur.:.Kumaş fabrikatörleri, bu he
yeti seçmişlerdir. Heyet, önümüz
deki pazartesi günü Anlc.ara'da 
bulunacaktır. 

Öğrendiğimize göre yünlü ku
maı fabrikatörleri ile iktisat Ve
kaleti arasında yünlü kumaşların 
daha ucuzlatılması konuşulacaktır 

Deri • Barsak ihracı 
İstanbul : 17 ( Türksözü mu

habirinden ) - Almanya'ya ya
pılacak deri ve barsak ihracatına 
ait tevziat:hisseleri üzerinde son 
çalıımalar ceryan etmektedır . Bu 
maksatla evvelki aün mıntaka ti
caret müdürlü~ünde dericiler,'dün 
de barıakçılar toplanmıılardı;, 

Tarsus Tarım 
kooperatifi 
Tarıus 17 : ( Türksözü mu

habirinden ) - 225 sayılı Tarıus 
Tarım Kredi Kooperatifi senelik 
mutat toplantısını yapmıştır. Ko
operatifin 940 yılı hesabatı tetkik 
ve_ tasdikten sonra idare heyeti 
seçimi yapılmııtır. Seçim netice
sinde idare heyeti azalığına B. 
Kemal Aydın, B. Mustafa ()tuz. 
can ve yedek1

azalığa da Bay Meh
med Nevres Ülgen intihap olun
mutlardır. Mürakipliğe B. Turgud 
lçgören ve B. Ziya seçilmitlerdir. 
Tebrik ederiz. 

Beden Terbiyen 
• öğretmeni 

Maarif Vele.ileti tarafından 
mekteplere yapılan bir tamimde 
beden terbiyesi öğr.etmenlerinin, 
açıkta veya kakalı salonlarda yap
tıracakları jimnaıtik ve spor faa- · 
liyetleri esnasında, talebeye örnek 
olabilecek bir fekildc:vc icapet
tirdiği bir kıyafett•=bulunmaları 
ıOıumu bildirilmittir. 

ı Muhtekiri 
mücadele 1 
İstanbul : 17 ( Türk 

ha birinden ) - 1htik8rl8' 
le işi , yalnı z fiyatları 

bü rosuna tahsis edilen 
mamalıdır . Mıntaka ikti,.l 
lü~ ü kanun mucibince, f 
rırı maliyet fiy atlerini tct 
lidir. Halbuki şimdiye k 
bir fabrikad a bu yolda 
kik yapılmamıştır. Ticar 
rı milli ekonomi ve ta 
miyeti, sanayi birlikleri, 
tisodi teşekküllerin de k 
halarında yapacak old 
vardır. Netekim latanbııl 
odası, ucuz çorap imali · 
rikatörleri bir toplantıY 
ederek, bu sahada bir 
mıştır.:Milli ekonomi ve 
cemiyeti de, ucuz ve 
mallar çıkarmağı te§vik 
di. 

Bundan başka halka 
almaması, yüz kuruşlukt 
alışverişlerde fatura iste 
propaganda nefriyatı Y 
Milli ekonc;>mi ve tasar 
munun bu sabahki pro 
rı , şimdiye kadar çok dl 
ticeler vermiş, halka "! 
mefhumunu öğ'retmittir1 

kar davasında da, by 
kurumun bir rolu ·otfntl 

Görülüyor ki, ihti~Ar 
ihtikarla mücadele iıinde 
gand aya, h1tlkı tenvir 
ihtiyaç vardır. Bu 
muvaffak olmak için, Y 
tada iki defa toplanan 
nun kar.arlar vormesi 
dir. Yurdôaşların ve d' 
dt teıekküllerin de el 
bu davaya hizmet et 
dır. 

Bir hır•ız para f 
yalıalantlı 

Durmuş o2'lu Süle 
nerglz isminde biri 
Mustaf anın cebinden 
larken yakalanarak hak 
nuni muamele yapılıll 

Vilayet Sel.r 

Program, saat 
8.0l AJANS haberleri 
8.18 Müzik : Hafif 
8 45/ 
9.00 

12.30 Program, Saat 

12.33 Müzik : Türkçe • 
12.30 AJANS habcrlet' 

13.05 Müzik : Türkçe 

Proiramının de" 
13 20/ 
14 00 Müıik: Kani'~ 

(Pi.) . 

18.00 Program, saat 

18.03 Konuşma : Zir 

18.08 Müzik : Caı~ 
18.30 Konaşma (Çift 

18.45 Müzik : Çiff9rıİ' 
Köy Saz ı. 

19.00 Müzik : Od• 
Sololar · 

19.30 Saat ayarı, AJ 
19.45 Müzik: Fısıl 
20,15 Radyo gazettlİ-
20.45 Müzik : RadfO 

kestrası 

'21.30 Konuşma : (f'f 
Yayma Kurur011 

21.45 Müzi~ RadY.0 

yeti ( Koto ) 
Program. 

22.30 Saat ayarı. A 
22.4, Müzik : Dans. 
.28..25/ 
23.30 
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':lı 1 k TISADI BAHiSLER 

~ Piyasa ne 
vaziyette? 

'
ır ugünlerin en mühim mevzuu, 

tevziat meselesidir: dünden be· 
la ti mıntaka ticaren müdürlüğü. 

Si 
m kauçuk, teneke, otomobil 

lsliği tevziine bsşlamıştır. Diğer: 
oıi ,traftan kahve birliği de, piyasa· 
rr.~ .3' O, çuval kah,•e tevzi etmek
~ır. Kahve tcvziatındaki esas şu· 

ur· K h ·r · a ve, yalnız kuru kahve sat· 
1~~ sure iyle geçinen kimselt re 
;;erılecektir. 

ık Bu suretle kahvelerin, şunun 

11 
U~un. elinde kalmasına meydan 

bif trılmıyecektir. Fakat 300 çuval 
hvc' ihtiyaca kAfi deQ-ildir. K11h-

e birliki Port - Saiddeki 30 bin 
Yal kahveyi getirmek için teşeb

flslcrine devam etmektedir. 
Bu hafta içinde ehemmiyetli 

1 ff.trecede ıthalat yoktu ihracata 
I' ' ç ırce, latanbul limanından pek 

•tencvvi çeşidleri ihtiva eden 
.~lar ihraç edilmektedir. Bir fi

r vermek için, ihracat listesinde-
5 bazı malların isimlerini buraya 
Jl'Ydediyoruz: Tütün, Tiftik, yağ· 

tohumlar, kuru meyvalar, Balık, 
ı ll~umu, barsak, af yon ve saire .. 

11 tun bu malların kıymeti 3 mil-
1.e:J.~ lirayı bulmaktadır. Netice iti
P"'&.rıyle denilebilir ki bu hafta ih
f at ve itha~at bakımından pek 
~rıre li geçen bir halta değildi. 

UZV[l TİN SON NUTKU 
(Birinci sayfadan artan ) 

tereye, Yunanistana, Çine ve 
dl.:. ta~ları muvakkaten mütecavizle

ııgali altında bulunan biltün 
C lletlere kat'r zaferın ıılınmasına 

~ar durmadan kayıdıız tam bir 
~ dım yapılacağını ilAn etmiştir. 

ı ıicumhur, lıı~iliı milletini ve 
:zr.tcfilderi tazım v• sil~yi,le yad 

f'}ış ve sözünü şöyle bitirmiş· 
f1 • 

il ş . - una ıııanmıyoruı ki dik-
l(Srlerin çalınan toplan boru•u 
ır~larının üstünlü~ü hakkındaki 

' vaıdleri baştan başa . budalal.k
rı Diğer inşanlıra efendilik ede· 
",/ k bir millet hiç bir zaman mev

t olmamıştır. Halen mevcut de· 

1t ldir. Ve hiç bir zamanda mcv
; t o.lmıy•caklır. eöyle, askeri 
~ ıdr~tı dolayısiyle diğer milletlcı i 

d~ğer ırl~ları. kaz ayaQ-ı denilen 
iı"lrnı g~cıt ıdımıyle ezerek dün· 

IY• tahakküm etmek hakkı oldu
u Qlldir. n her hangi bir mil· 
düny<Jnın hiç bir ihtiyacı yok

' Şuna inanıyoruz ki her millet 
kddar küçük olursa olsun, mil
~larak yaşamak tabii hakkına 

alıktır. Bütün tarihimizde bu de
Ce Yapmıya değer bir iş karşı
~· hiç bir zaman kalmamışlık, 

ba'de çocuklarımız ve torun· 
nrnıı bizleri takdis edecekler· 
r. 

AFR/KADA 
( Birinci ayfadan artan ) 
Kahire: 17 (a ı . ) - Eritrede 

1•ınıın · k t • · ı · ı aatı ve topçu mevzı e · ı 
Ya 1 ~ . re er tarafından metralyöz 

'tıne t utulmuştur. Keren - A-.· 
:• Yolundaki rnotörlü nakliye 

arı durma~a mecbur olmuştur. 
. 40 ip b' eşya vagonundan mürek-

ır hende yangınlaa çıkarıl· 
'f'hr. 

- Haz · fal eşıatanda: 15 Martta sekiz 
, Yan tayyaresi tahrip edilmiş, üç 
,: tayyaresi düşürülmüş, beş 

t
. tayyaresi de miralyöz hücumu 
ıcesinde rd ar 
1 

• • • ye e yalılmı~tır. Tay· 
e erımız.ın hepsi üslerine dön 
erdir. 

l T YARISlARI 
Ad•na Ath:Spor KulU· 
•dın• 30- 3-941 ve 
-4 
\a - 9 41 P• z • r gUnlerl 
••rtfl 11 •rı Y•P•l•caktır. 

7a4 e-ı• 

SON BAlKAN M[SAİlİ 
V[ SOYYETlER BİRlİGİ 
Klermanferdan : 17 ( a. a. )

Osfort ga1clt>si Sovyetler Birli
~inin •<>O Balkan meseleleri. kar· 
şısınd.aki vaziyetini tetkik ederek 
şöyle demektedir : 

Moskovanın , Almanların Ro
manyaya girişlerine ait olan ge
çen Teşrinievvelde neşrettiği tek
zib ile Bulgari tanın işgali hak
lund11ki 3:Mart tarihli tekzibi bir
biriyle mukayese edildiği takdir
de son tekzibin uslübünde bir 
sertlik ve daha kati bir li~an 2ö
rüldü. 

Bay A tlenin nutku 

Londra : J 7 t a. a. )- Stoke
ontrent'de bir nutuk söyleyen 
Bay Atli, icar ve iare kanununun 
kabulünü Birleşik Amerika tara· 
fından ameli ve fili bir sevgi 
jesti olarak tavsif etmiş , buııun 
İngilizleri fevkaliide teşci , düş
manlarının maneviyatını i e de
rin ıurette kırdı~ını ilave etmİi· 
Ur 

Britanyalı - Tür/ıı. 
adlı bir k itdb 

Londra : 17 _( a. a. )- Tay. 
mis gazeteıinin u1un müddet Tür
kiye muhabirliği yapan Filip Grips 
, Britanyalı • Türk > ismi altında 
çıkardıiı kitapta 19 uncu asrın 
ıon 25 senesinde Türk - İngiliz ' 
münasebatını tahlil etmektedir . 

HAlKEVİ REİSlİGİNDEN : 

./'_ ....... .... ........................... ... 
! lNG}LJEREYE SONA~ 
! MAN HA VA HÜCUMU i • • 
• • 
• Londra:17. (a.a.)-i 

Ha rblye nazaratlnln Pa- i 
zer tebllOl:DUfmanın hU- i 
cumu bilhassa Londra- i 
da dahli olmak Uzere i 
Cenubuşarkf mmtak11eı- i 

• na tevcih edilmiştir. Bir i 
! dUşm11n tayyaresi hava i 
! dafl bataryalarımız tara i 
! fından dUşUrUlmUftUr • i 
• • 

~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- . 
KAVIP DİPlOMA 

lzmir Hamidiye Sanayi 
mektebinden 1323 Senesinde 
aldığım diplomam '.Adana işğa
linde Fransızlar tarafından ya
kılan .. evimde ziyaa uğramıştı;. 
Yen isini_ alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ede
edcrim. 

c 

1334 kayıd numaralı ve 
183 sınıf numaralı 

K. KULUÇ 

S[YHAN VAKlf lAR MO 
DORLO~ONO[N : 

HUl - HA lif AKS 
GöRO~M[l[R İ 

Vaşington: 17 (n. a.) - Jngil
terenin :"Amerika büyük elçisi 
Lord Halifaks, HariGiye nazırı 

hu! ile 40 dakika kadar konuş
muştur. Lord halifaks mülakattan 
sonra gaıctecilere görüşmenin u
mumi mahiyette oldu2'unu sÖ) le
m iştir. Mamafih Franssya yiyecek 
aönderilmesi m('ıelesinin de ko · 
nuşuldu~u zan: edilmertedir. 

ita/yaya yollanacak 

ağır yaralı e•irler 

Atina: 17 (a. a.).,- Atina a
jansı Yunaııi&tanın ltalyaya harp 
esirlerini vereceği hakkında şöyle 
diyor: 

Ağır yaralı İtalyan esirleri 1 
talysyn sevkedilccektir. Bu ame
liye evvelce cenova ftnlaşma ında 
imza edilmiştir. 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az 
K. S. 

49,00 

En çok 
K. S 

50,00 

Abidin Paşa caddesinde 
Kemer altı camiinin sıva, kap
lama ve doğrama işleri ayn 
ayrı yaptırılacal.iır. Fazla laf-

( Daktilo kurıu ) silat almak istiyenlerih her 

20-3-941 tarihinde Evi· gün Vakıflar idaresine müra-
mizin daktilo kursu ticaret mek caatlan. 12809 
tobinde açılacaktır . aşağıda · ·-------------~ 

I 

isimleri yazılı kayıtlı talebele· 
rin o gün SJ!.at 17 de ticaret 
mektebinde bulunmaları .ilan 

olunur. 
Neriman Besler , Kamuran 

Kökler , Vahide Pekşan.' Om
müye Kuşçu, Fatma Ağırbaş_, 
Beşire Türkel , Müzeyyen Ôz
bilge , Hatice, Fidan . Bahriye 
İncesu, Hamiyet Özgün, ikbal 
Karadayı, Asiye Görbil. Medi
ha Koçak, Hatice Eligöz, Hik
met lşıklıacun, Perihan Giray, 
Samiye Bakın , Zeyneb Gök
men. Ojen Armuçl, Sultan Ye
tiker , Ayşe Yönder , Şükran 
Güzelkent . Bahriye , Samiye 
Süren . 18-19-20 

KAYIP ASKERllK YE NOf US 
T[ZKERfSİ 

Yedinci topçu alayının ye· 
dinci · bölüğünden aldı~ını as
kerlik terhis kağıdımı nüfus 
kağıdımıa:birlikte 10 gün ev
vel kaybettim. Yenisini alaca· 
ğımdan eskisinin hükmü olma
dıiını ilan ederim. 12810 

Ceyhanın Hacı lbrahim 
mahallesinde 325 doğumlu 

DEMKOCLU SEFER 

iLAN 
SATIUK TARlA, BA~. YAYlA 

YURDU. 
ı - Abdi oğlunda iyi bir 

mevkide:ıso dönüm tarla var. 
2 - Yıl•ruı meuasında Kurt · 

tepesi şosası üzerinde 15 döııüm 
baQ" ve meyve ağaçları Bat evi 
ve müştemilatı. 

3 - Bürücekte Yo~urtçu yur-
dunda müftü yurdu yolu üzerinde -
parsellere ayrılmış haritası muci
bince menba suları evleriyle gerek 
ayn ayrı gerek toptan satılıkhr. 
Almak istiyenler ..sıhhat vekaletin· 
de doktor A. Remzj i11vence mü 
ra .. tlan. 12771 9-15 

-

I LAN. 
TİCAR[T V[KAlETİ i~ TİCAR[T UMUM MOOORLO~OND[N: 

Türkiyede yangın ve nakliyat sigorta işlerile meşgul ol
mak üzere kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün 
faaliyet halinde bulunan Şark Sigorta Anonim Şirketi bu ker
re müracaatla Mersin :ve Adana mıntakaiı acenteliğine ~irket 
namına yangın ve nakliyat sigorta işlerile me~gul olmak ve bu 
işlerden doğacak davalarda, bütün mahkemelerde müddei ' 
müddeialeyh ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere 
Suphi Tambay'ı tayin eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet ~sigorta 
şirketleriniO: tefti~ ve mürakabesi hakkındaki 25 Haziran 1927 
tarihli kanun hükümlerine muvafık olmakla ilin olunur. 12812 

.. 12 · .. 3 · 941 Y.ırşamba günü eksiltmesi yapılmak üzere 
15 gun muddetle açık eksiltmeye konulan Adana Ziraat Mek
tebinin 941 Mayıs sonuna kadar 18 kalemde ekmek mcvaddı 
müşteile, maden kömürü ve muhtelif erzakına iıtekli çıkmadı
ğından l 3 • 3 - 941 tarihinden 24 - 3 - 941 tarihine kadar 1 O 
gün müddetle eksiltmesi uzatılmıştır. 

isteklilerin 24 • 3 - 941 Pazartesi günü saat 14 30 d 
~·. 7 ,5 dipozito akçelerini mal sandıi-ına yatırarak Viliyet z~ 
raat Müdürlü~ünde toplanan satın alma komisyonuna mY-
racaatları. 1281 ı 

,~----~--,..... .... ---~~~, 
Saatçı Vehbi Çömelek 1 

Saat Kulesi KarflJlnda 

ZEN İT , ARlON. NEKER, MACAR, HİSLON IAOIN 

VE" ERK[K SON MODEl SAATLERiMiZ YEOEKlERIYlE 

BE~~BER GELMISTIR. HER TORLO TAMiRAT KABUL 
EOIUR... 12749 8-15 
'-------------------' 

BU AKŞAM 

ASRİ SİNEMADA ·' 
~ENENiN EN B__üYÜK HARİKALAR Fil M 

TURKÇE SÖZLÜ • ~ 
/ 

BAŞ ROLLERDE 

Ronald Kolman 
ı:a-

f RAHC[S DEl B"Sll 
--RATHBÖNE 

Serseri K~al 
ASK - ARKADASUK - MACERA 

V[ KAHRAMANUK ŞAHESERi 
TELEFON : 250 

Pek Vakoıril<dla: 

Kahveci Güzeli 

l l A N 
DOZi~i KÖY ENSTİTÜSÜ MÜDÜRlÜGÜNDlN : 

Cinsi Miktarı Fiatı ~folıaınmen bedeli 
% 7,5 teminat 

Tutarı 

Grızet 2000 90 1800 Oo 

1 - Yukarıda yazılı gırzet 20 • 3 - 941 
s~at 10 da Bahçe Malmüdürlüğünde açık 
muştur, 

135 00 

Perşembe günü 
eksiltmeye kon-

2 - Şartname Düziçi Köy Enstitüsü Mudürıüğünde aö-
rülebilir. • 

3 - Talip olanların ihale saatına kadar teminat a'kçaaını 
yatırabilirler. 

4 - Taliplerin ikametgah ve hüviyetlerini gösterir birer 
VHika ile ielmeleri iazımdır, 

12765 4-8-12 18 
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' 12567 HER ECZAHANEOE BUlUNUR 

---------------------------------------------
1 
1 

TORKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeai : 100.()()().()()() 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 hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilı cek kur'a ile 

aşafıdaki plana göre ikramiye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 ,, 6LO 2000 " 
4 

" 
250 

" 
1000 

" 
40 .. 100 " 

4000 .. 
100 " 

50 
" 

5000 
" 

120 " 40 " 
4800 

" 
160 " 20 " 

3200 .. 
DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 

20 fazlasile verilecektir. 

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

11 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

--------' 

~ BANKASI 
KOÇOK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER: 

4 Şuhat', 2 Mayı,, 1 Agu~to'i, 3 İkincitı-frio 

tarihlerinde yap. lar. 

i 9 4 l iKRAMiYELERi 
l AJd 2000 Liralıll 2.000 Lira 

a il 1000 •• 3.000 il 

2 il 750 il l.500 il 

4 il 500 il 2.000 il 

8 .. 250 il 2.000 il 

85 il 100 il 8.500 il 

80 il 50 " 
4.000 il 

9oo " 20 il 6.000 il 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yatınız para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de den~miş olursunuz. 

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

Şartları 
SeneliAi 1200 Kr. 
Atb aylıjı 600 ., 
Üç aylıQ"ı 300 .. 

Aylak ta abone edilir. -
lllnl•r için ld•r•r• 
mkaoaaL .. .,...ldlr. 

TtiRK.SÖZCJ 
... GCM>ll 'K GAZl11 - AIWIA 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL OUVEN 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD ö0ÇL0 

BUıldıtı yer : TÜRKSÔZÜ Matnuı 

Radyoların ı Şahı 

MEDİATOR 
Her modelde ve her 
keseye elverişli yeni 
gelen radyolarımızı 

görmeden başka 
makina almayınız 

1 MuharremlHilmi Remo 

' Abidin l'•f• cad. No. 112 Telrr•f: Remo • AJan• 

- Te/efen: 110 

12755 • 

~ ......................................... .. 

Mı 
Bayanların 'sıhhi arkadaşı 

Birçok bayanların 
sıhhi, aylık temizlikle

rinde gösterdikleri a
lakasızlık, mühim ra

hatsızlık ve hastalık

lara yol açmıştır. işte 
bundan dolayı, her sa

yın bayan, idet za
manlannda bu gibi ~hastalıklardan korunması için'yalnız 
(FEMıL a kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay

lıktır. (FEMıl) in hususi BAGLARI da vardır. 

ECZANElERDEN YE TUH Af iYE, ITRIY l T 
MAGAZAlARINDAN ARAYINIZ 

-Ot 

i 
ı 
-Ot • • -Ot 
-0-
-0-

i 
J 
ı 

Cenup Mıntakası deposu qArl Diril Ticord it •i 

l.. ...................... Y .. •c•am ... i•i •~•w•tu•ı .. N•o
111

1•1 .. ı 

OFOJ 

(ABDEST BOZAN] DEDl~IMiZ $ERİTLER 
Bunlarınfuzunlukları;dört metreden on metreye kadar 

olur. Bunlir bağırsaklarda: kanlarımızı emerek ifti}ıayı ke

scr.!karında ağnlar. s~ncılar yapar. Zayıf. kansız. derman

sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedavi ile vü

cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar ıötürür. 

TIMOFÜJ 

AP KA 
Sıhhatinizin. ııoyenizin. sofranızın hadi · 

DOKTOR 

Yalçm Musta1a Ozel l Dahiliye Mütehauıaı 

l 
Kızılay UlucaIHİ caddesi istiklal ilkokulu 

Eski lnan yazıhanesinde yeni açtığı myayeneh 

i-ün hastalarını.kabul eder. 12762 

· MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Balt 
HASTALARINI HER GOH MUSTAfA 
ECZAHANESI OSTONOEKİ MUAYENEHA 

KABUl EDER 

ı oe.ôPERATOR Saim -Er 
4 
l 
1 

l Kadın, nkelt iClrar yolları (böbrek, m••ottl-
l tencuül haıtalıltlarını) 

l Kızılay Cedde•lnde, lstlklAI Okulu· kllf'f 
~ mueyenehanealnde tedaviye bat oP 
; 1211& l0-30 rdel 
t . ,,_,..........,_ 

Dr. 
Dahiliye Mfıtehcu•ı•ı 

HAST lLARlll HER 60N MAYEIEllA 
KABUl EDER 

OEVLLT ORMAN ISlETMESi POS REVİR A 
1 - Pos ormanı imalAtından 70 · 100 b"n par 
di~er çap keresteain ıu ile Trak deresi ve ~Y. 

kısmı vasılasile EA-ner, llyas bokazı mevkileri 
su kenanna istifi kapalı zarfla eksiltmeye kort 

2 - Tahmin edilen: bedel 120 desimetre küpe 1' 
için kırk kuruıtur. 

3 - Eksiltme 7 nisan 941 tarihinde saat 15 de ~ 
Orman işletmesi Pos Revir Amirliti bioas•""'-

4 - Bu işjçin muvakkat ' teminat 3750 liradır. 
5 - Teklıf mektuplarının arttırma günü ve s11atı 

veline kadar· komisyona verilmesi lazımdır. 

6 - Bu işe ait Şartname ve mukavelename proit 
MüdürlüA-ü, Ankara, lstanbul, Adana, Mersill 
lüklerile Pos Revir Amirliti ve Alanya 8 
~ kurut bcd~He tımin cdılebilir. 

1271S 


