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SARACOGLli 
ANKARA'DA 
[O[N - SARAOCGlU GöRO~M[SİN[ OAİR INGiliZ 
HÜKUM[Tİ BİR R[SMİ l[BlİG ff [~R[TJİ 

Görüş birliği bir d~f~ 
daha müşahede edıldı 

Ankara: 20 (Türksözü ınuha· 
birinden)- Kıbrısta lngiltere haıi· 
ciye nazırı Bay Edente:bir konuş~ 
ma yapan hariciye vekılimiz Şükru 
Saracoğlu bu sabah Ankaraya 
avdet etmişlerdir. Harıciye vekili· 
miz garda haran.:tle karşılanmış· 
hr. 

Kahire: 20. (a.a ) - Dün ak· 
Şam aşağıdaki resmi tebli~ neş· 
rolunrnuştur: Türkiye ve lııgiltere 
hariciye nazırları dün birbirine 
mülaki olmuşlardır. iki hariciye 
nazırı geçen ay Eden'ın Ankara· 
yı 'l.iyarelindenberi 'aziyette hasıl 
olan muhlelıf,. irıkişafları gözden 
geçirmişler \e hükümelleri arasın· 
da me\cud olan tam görüş birli· 
~ini bir kere daha kııydeylemiş 
lerdir. Bu mülakat Kıbrısda Eae· 
r in daveti üzerine vuku bulmuş· 
tur. Eden dün tayyare ile Kıbns'a 
titmiştir. Gerek Eden gerek Şük· 
tü Saracoğlu v.ılinin resmi ıka· 
etgahında misafir olmuşlardı~· . 

iyi:bir vesile olmuştur. 
Kıbns dün Türk,. lngiliz ve 

Yunan Ba) rnkları He üslenmiştir. 

Kıdrıslılar Saracoğluna büyük te
:zafihurat yaptılar. 

INGILIZ HÜCUMLARILE 

Asker Dolu 

Beş İtalyan 

Ankara : 20 (Radyo Gazete
sinden ) - Son dakikada gelen 
bir habere:göre, bugün İngilizler 
asker dolu beş Jtalyan gemısını 
batırmıştır. Hadisenin nerede geç
tiği bilinmı) orsa da bunun Akde-

8. RUZYEl T VE ElENlER 

--- 1112 

Türk Köylüsüne Yeni Bir Kolayllk 

Hükômet mahsulü tarla
da iken satın alacak 

Ankara: 20 ( Türluözü Muhabirin· 
den ) - Hükumetin önümibdeki ekim 
mevıiminJe milli iıtihıal kabiliyetini claha 
verimli bir hale sokmak ıçın ıimdiclen 

stoklar yapmakta ve yeni bir takım pro· 
jeler ha~ırlamaktadır. 

bir halele yapmak icin Türk müıtahıilinin 
ekimini daha tarlcuİa iken ıahn almak icin 
etücller yopma/ıttatlır. Buıuretle mfııtahıil 
sınıfı adına öteilenberi i' görerek kendine 
büyük metf aatlar temin eden mutavaHıt-

Burada ıtok i'lerini tam ve ahenkli 
ların faaliyetine de en kat'i bir fekiltle •on 
veri/mi' olacaktır. 

HÜR FRANSA iLE INGIL
TEREN}N ANLAŞMASI 

Anknra: 20 (Rndyo gnzcte in· 
den) - İngiltere, hür frnnsa) ı E.s
ki Fraıı ıı yerine ko) arak hür 
Frah~İı.lar ~efi Dögol ile arılaşma 
lar yapmıştır. Bu anlaşmalar hür 
Fransıılara yardım ve lıfır Fran· 
s17.lar dindek yerleri" ikti adi va
ziyetleri. ve para me efelerini nlli-
kadar etmektedir. Görüluyorki 
hür fran a yalı\17 a kerlık bakı- -
mından ela bü) ük bir kuvvet ha
line gelmektedir. 

BAY lD(NİN YUNAN 

BA~Yf KiliMf l[lGRAfl 

SARACOCLU • EDEN 
ARA&NDAKİ MÜL~KAT 

Kahire; 20 (a. a.) - Selahı· 
ettar lrıgiliı mahfcllerine göre 
e B. E.den ve Saracoğlunun kıb

niz haricinde olmadığı söylene
bilir. Amerikanın lnglltereye verdlgl ıon sblem layyar~ler lnglllz Hariciye Nazırı 

Yunan ordusunun son 
muvaffaklyetlerlnl alkı,llyor 

Son;hafta iç.indeki hadiseler· 
den sônra Jngiliı. Hariciye Nazırı 
Bay Eden Hariciye Vekilimir. 
Şükrü Saracoğlunu Kıbrısta bir 
konuşmtiyll davet etmi§ ve ilcı 
devlet Hariciye Nazırı gOnün va
ııyetıni gfütleıı ieçirmişlerdir • 
Bu müzakerat hakl..:ında İngiliz 
hülı:Ometinin neşretti~i lebli~e iö· 
re, iki memleket mümeisilı 1.:o. 
nuşmaları csnasıııda tam bir fikir • 
mü taba.katı müşahede ctmiılcr- • 
dir. · 

L..A9'1te yaphldan grüşme, her iki 
arnf bakımından çok i) i o\muş-
ur. Bu görüşme iki hüUmet ıtra· 
ında müşterek bir adet halini a
an samimi bir iş birliğinin ) eni 
isalidir. F edoin Ankaradan ay-

Tıhşından beri çok hadiseler ol
uştur. bunun için hadiselerin 
) ri ü1.erinde görf şmek için ha

ici) e vekili ve ııaıırıııın gürüş-
llıeleri iabii idi. Kıbrıs ggrüşme· 

leri 1ngiliı Tük ve elen mille~l~
• ara 111cla tam birliği i pat ıçın 

AlMANYA AM[RİKAYA 
MEYDAN OKUYOR 

Monroe kaidesi ve 
Berllnln noktal nazarı 

Berlin : 20 ( a. a. )- Yarı res· 
1 bir menbaclan bildirili) or: Al· 
an)a Monroe kaidesi hakkında 

ıç bir zaman eııternas) onal ına· 
iyette kati be) annltn bulunma· 

4hış olmalda beraber Führer ve 
( Y a:ıısı üçüncü sahifede) 

•••••••••••• 
MERiKA NAKlİYAT i~iNO[ 
M~il TER[YE YARDIM [DİYOR 

Anl.:ara: 20 (Radyo gazetesin· 
n) - Son 24 Saat içinde Çor· 

·~in ' At/antik meydan muharebe· 
adını 'tlerdiRi savaşta yeni bir 

.kiıaf görülmemiştir. Hitler, in· 
/terenin münakale yollarını kes· 
~k, lngiltereyi aç bırakmak. ln
ız donanmasını imha etmek ar· 
ıundadır. 

Amerika gazeteleri israrla, 
Rillereye nakliyat işinde A~eri· 
.ın yardım yapmasını istemek· 
ır, Amerikanın bu işe adım at· 

1 bugün gelen haberlerden anla
lfıaktadır. Nitekim Vaşington 
kameti Amerikan gemilerinin 

·tfoeyıe sefer yapmalarına müsa· 
e .etmiştir. Şu halde Amerika 
mı/eri Sııveyşe gelecek demek-

E~R MOBADElESİ 
· DON BAŞLAOI 

Belgrad: 20 (a. a.) Yugoslav
ya hudut::istasj oııudda Yunan 
İtalyan bir mübadeleı;i başlamı~ 
tır 289 ağır:yaralı ltalyan .. askeri 
teslim edilmiştir. onaltı..,. vagonlu 
ltalyaıı kıı.ılhaç treni Belgrada 
hareket etmiş lir. ltalyaıılar on 

~) unan esiı ıni teslim etmişler~ .. , 
.Ayrıca bır ünfile yoldadır. -· . 

Kolonya, Kiel 
üstüne akın 
ln,aat tezglhlarına:bU· 

yUk .:ararlar yapıldı 

Yangmlar 

- - .., •. -
1 ıalyan esiri eri Yunan askeri erı 6nundo 

Arnavutlukta 
Elen zaferi 

ORA~'IN BOMBARDIMANI 
ltaly•nlardan yeni bir 
kısım ealrler ahndı 

Tepedelen 
işgal edildi 

Atina: (a.a) - Yunanistan· 
daki İngiliz kuvvetleri umumi ka· 
rargihından bildirilmiştir: Bir lngi: 
liz tayyare m9su dün tayyare dafı 
toplarının şiddetli ateşin~ ~aaınen 
Dıaç'J boınbardman etmıttır. hal· 

yanlann kamyonlan ve mÖtorlu 
nakil vasıtaian da bombalanmıştır. 
Tayyarelerimizin hepsi üslerihe 
dönmüşlerdir. 

Atina: 20 ( a.a. ) - Yunan 
resmi tebliği: Merkez bölgesinde 

(Geri i üçüncü SR) fada 

.iale(•r•131((~1 
Loııdra : 20 ( a, a. ) - Söy

lendiğine göre Hıtler , Japon ha
ricı) e nn:ıırı Mat uokııdaıı pa i
fikte , Japon) nnııı harekete geç· 
mcsini i te)ecektir • 

• • • 
Londra : 20 ( a. a. ) - Hava 

ve dahili emniyet nezaretlerınin 
teblıği: Dün gece Londra üıerine 
Almanlnr şiddetli bir hava taar· 
ruzu yapmışlnrclır. Hnsarırı ve in
sanca zayiatın büyük oldu~u 
tahmin edilmektedir. 

Londra : 20:( A. A. ) - İngi
liz .tay. '.lllll • laraf ından Kiel 
üzerTne yaptlan ıalın harbin başın
danberi 34 uncü ve Vilhelmsha
#ın: üzerine yapılan da 46 ıncı· 
dü. KiCi harp esnasında Alı'nan
yanın cndfistri faaliyeti bakımın· 
dan hayati ehemmiyeti haiz bir 
fehirdtr. Krof gemi inşaat te1gAh
ları, Doyçe Varke ve Germanya 
tezgahları hep Kieldcdir. 

Londra ::20 ( A. A. ' - lngi
liz hava nezareti i tihbarat büro

(Gerisi üçüncü ıll}'fa<la ) 

Kahire : 20 ( n. a. ) - ln
eilfere ffarieıye Naz.ırı Eden Yu
nan Başvekili Karili ·e aşa:ğıdaki 
telgrafı göndermiştir : 

- < ltalynnlnrın on şiddetli 
mukabil taarruzlarını kıran Yunan 
ordusunun bu .} eni parlak muvnf. 
fakıyetini büyük bir sevinçle ha
ber aldım . Samimi tebrıklerinıin 
kabulünü rica ederim . Bu hare
ketlere iştirak eden Yunnn L:ıta
larının knhrnmıınlığı ve a1mi bü
tün dün) a hür mı ilet !erinin hay
ranlı~ını çekmektedir . 

1 Yeni bir teşkilat hazırlığı 

Piyasada Halk 
kontrölü esası 

• MEMLEKETTE IHTIKARIN GENiŞLEMESiNE MEYDAN 
VERMEMEK iÇiN MUALLiMLER VE GENÇLiKTEN MÜREK
KEP GENiŞ BiR FAHRi KONTROL ŞEBEKESi KURULACAK 

Ankara : 10 (Türksöıü muha
birinden) - Ticaret VekAleti fiyat 
murakabe bürosu ihtikarla daha 
geniş mikyasta mücadele için mü· 
him bir teşkılat hazırlamak tadır. 
Fiyat kontrol memurluğunu yapan 
gençlerin piyasada artık tanınma· 
ğa başlandığını gören fiyat mura· 
kabe bürosu ihtikarın genişleme
sine meydan vermemek için biz· 
zat erbabı ticaret ve sanayi, yük· 
sek tahsil gençliği, muallimler ve 
diğer münev\'er sınıfa mensup 
kimselerden geniş bir fahri kont· 
rol şebekesi kurmaktadır. 

Hatkın en büyük düşmanı o
lan ve memleket iktısadiyatını ke
miren muhtekirle karşılaşacak bu 
fahri teşkilata dahil bitisi hemen 
en yakın yerden telef onla büroya 
müracaat ederek memur istiyecek 
ve muhbirin hüviyeti g-izli kalarak 
cürmümı~hutlar yapılacaktır. Bu 

• 
suretle muhtekirlerin cesaretlerinin 
bir hayli kırılmış olacağı tahmin 
edilmektedir. 

ihtikar yapanlar bu suretle 
doğrudan doğruyıt halkın muraka· 
besi altına vaz edılmiş ve o kes· 
tirme yoldan mücadeleye girişilmiş 
olacal<tır. 

İT Al YANlARIN Af RİKAOA 
TESllMiYETI YAKlA~TI 

CICIGA'NIN ZABTINA BÜYÜK 
EHEMMiYET VERiLiYOR 

Londra : 20 (A. A.}- Ciciga· 
nın zabtı Habeşistanta, ltalyanla· 
rın tam teslimiycli tarihini yaklaş. 
lıran bir hadise olarak lellikki e· 
dilmektedir. Cicıga şehri Berbera· 
yi Adisababa'ya ba~layan büyük 
yolun hımen yivanndıdır. 

Kıbrısta Hariciye.. Vekilimiı: 
Şükrü Saracoğluna halk büyük" 
te7.ahürat yapmı~tır. 

(Gerisı üçüncü aayfada) 

Stoyadlnovlç 

Yugoslavya 
fedakarhk 
yapmıyacak 

Almah - Yugoslav rlc•f 
gtlru,malere devam ediyor 

STOY AD1NOVJÇ DON 
YUNAN~TANA S0R0ı..00 

Ankara : 20 ( Radyo gaıetc
sinden )- Balkanlarda Yugosltw
ya meselesi ehemmiyetini artır

maktadır . Almanya Yugoslavya 
meselesini hallettikten sonra Bal
kanlarda ) eni bir harelcete ge
çecektir . Yugoslav • Alman mü-

(Gcrisı üçüncü sayfada) 

INGIL TEREYE YEEI MiL YAR 
YARDIM KABUL EDiLDi 

Ankara : 20 ( Radyo Gazel•· 
sinden} - lngiltereye yedi mil· 
yarlık yardım kararı 55 nıuhalif e 
karşı 336 re.q/e Amerikan mecli·
sinde kabul edilmiş bulunuyor. 
Mihver gazeteleri RuZtJe/t aley· 
hinde ateı pü$kürmekte berdevam· 
dır. 
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UZAKLARDAN HABER 

·Atlantikte SPOR 
~OK H[YECANU 

bir macera 
Bugün Köprüköyde 
Ağaç bayramı var 

Korsan gemisinin ateşlediği gemi 
DiKiLECEK FiDANLAR DON KÖPRÜKÖYE GÖNDERiLDi 

Geçen hafta Londra bahriye 
mahkemesinde, 16 kişi mahkeme 
edilmiştir. Bunlardan on beşi, 
Terre Neuve civarında bir Alman 
harp gemisi tarafından bombar
dıman edilen ve petrol gemisin
den hayatta kalan tayfalar, on 
oltıncıaı da ölen diğer tayfanın 
varısi idi. Mahkeme on beş tayfa 
ile ölen:tayfanın ailesine 14,000 
İngiliz lirası yani bizim paramızla 
aşağı yukarı sq bin Türk lirası 

müküfat tevr.iine karar verilmiştir. 
Para mükafatı kazanan bu tay

f alarm heyecanlı macerası, bu
gün Atlantik Okyanusunda cere
yan eylemekte olan heyecanlı ve 
feci sergüşetlerin tarihinde yer a
lacaktır: 

Geçen ilcinciteşrinde San De
metrio adında bir petrol gemisi. 
38 vapurdan mürekkep bir denir. 
lcafileıine dahil olarak Kanadadan 
İngiltereye geliyordu. Atlantik 
Okyanuıunun ortasında önlerine 
bir korsan gemisi çıkmış, vapur
ların üzerine gülleler ya~ma~a 

başlamıştır. Güllelerin geldiği ta
rafa bakan kaptanlar, Bir Alman 
harp gemisinin kafileye hücum 
etmekte oldu~unu görmüşlerdir. 

Bırar sonra San Demetrio vapuru 
güllelerin isabetile tutuşmuş, yan
(ı?ının söndürülmesine imkan bu
lunmadığını gören kaptan, tayfa
ların derhal tahlisiye sandallarına 
binerek vapurdan uzaklaşmaları 
emrini vermiştir. · 

Tayfalar, bu emir üzerine üç 
· sandala binerek yanmakta olan 

vapurdan uzakla~mışlardır. Tayfa 
ile d6lu üç şalupadan ikisi kay
bolmuş ve akibeti öğrenileme

miştir. Üçüncü sandal, evveli ıis
ler, sonrada dalgalar arasında bo
calayıp durmuştur. Bu sandalda 
16 tayfa bulunuyordu. Yakadan 
iki gün sonra sandal atlantikin 
ortasında bocalayıp dururken, i
çindeki tayfalar, anıızın ufukta, 
vapurları olan San Demetrio'yu 
görmüşlerdir. Vapur hala yanı
yordu. Fekat henüı. batmamıştı. 
Vapurun etrafını dumanlar sar
mıştı. Kaüıızedeler, rüzgörın yar
dımile yanmakta olan vapura yak
laşmışlar, etrafında dolaşmışlar
dır. Bu sırada akıllarına ani bir 
fikir gelmiştir: 

Gemiye tekrar binmek ve va
ziyeti tedldk etmek. 

Tayfalar derhal , bu düşünce
lerini tatbik mevkiine koymuşlar, 

birer birer tekrar gemiye çıkmış
lardır . içlerinde bulunan yağcı 
Boyle'nin iki ağacı kırılmıştı . Bu 
da vapura alınmıştır . 

Vapurun güvertesi harabezare 
dönmüştü. Kumpaslar , telsiz tel
graf ciha1.1, seyrüsefer haritaları , 
dümen aleti ve saire yanmıştı . 
Tayfalar, başlarında bulunan ge
minin ikinci zabiti Arthur Hav
kins'in nezareti altında yangının 

söndürülmesi mücadelesine baş
lamışlardır . 

Tayfalar, yanmakta olan ma
zotların kesif dumanları arasında 

yangını söndürmekle uğraşırlarken 
vapurun kenar demirlerine bağ
lamış ôldukları sandalları da çö
zülerek dalgalara kapılmıf , iÖZ
den kaybolmuştu. Tayfalar , san
dalın uzaklaştıiını vaktinde göre
medikleri cihetle , şimdi vapurun 
içinde kızaın bir kapanda mah
pus kalmışlardı. 

Tayfalar, yaşama aevgisinin ver
diği enerji ile bütün gece çalışa
rak en nihayet yangını söndüre
bilmişler ve ihtiyat dümeni tamir 
etmişlerdir. Vapurun idaresini ele 
alan ikinci zabit Havkins yıldız
lara ve yırtık bir Atlas haritasına 
bakarak İngiltere istikametine dü
men kırmış, ayakları kırılmıı olan 
Joe Boyle küçük bir iskemle üıc· 

rine yerleştirilerek makine daire
sine indirilmiş idi . Atesçiler bu 
zavallı yaralının direktifleri ile 
makineleri yağlıyarak , kaptanlık 
vazifesini gören· .. ' ikinci zabitin 
emirlerini ifa ediyorlardı~ . 

Fakat üçüncü gün , bacakları 

kırılmış olan joe , makine ôaire
sinde vazife başında can vermiş , 
makinenin işletilmesi de zorluk
lara uğramıştır . 

San Demetrio vapuru, yedi 
gün Atlantikte dolaıtıktan sonra, 
bir harp gemisi tarafından görül
müş ve yedeğine alınarak bir li
mana götürülmüştür. 

Vapurun ambarlarında on bin 
ton mayi mahrukat kalmıştı. Bu 
mazotun bedeli60,000, vapurun da 
kıymeti 250.bin lngilizlirası tutu. 
yordu. 

Deniz kanunlarına göre, ge
minin hayatta kalan on beş tay
fasiyle, yolda ölen onaltıncısının 
ailesi, terk.edilmiş olan bir vapu
ra binen her şahsın alabileceği 

tahlisiye mükafatına hak kazan
mıılardı. 

Bahriye mahkemesi, 14,700 
lira tutan tahlisiye • priminin şu 
şekilde taksimine karar vermiştir : 
Kaptan vazifesini gören ikinci za
bit Havkins'e 2,000, yoldo ölen 
yağcı Joe Boyle'ııin~ ailesi 1,000, 
İngiliz lirası alacak, geriye kalan 
11,700 sterlin de 14 tayfa arasın
da taksim edilecektir. Tayfalar, 
kurtarmış oldukları San Demetrio 
vapurunun bayrağını da parçalıya
rak aralarında taksim etmişler ve 
bayrak parçalarını birer hatıra o
larak saklamışlardık. 

B. Ruzvelt 
ve elenler 

Atina : 20 ( A. A. ) - Atina 
belediyesi Ruzvelte fahri hemşe-

. rilik . ve altın Atina madalyast 
tevcih etmiştir. Atinanın başlıca 

caddelerinin birisi c Ruzvelt cad
desi > ismini ta~ıyacaktır. 

GONON YODYili 

lçel böl~esi Beden 
Terbiyesi faaliyeti 

Aldığımız malümata göre , Be
den Terbiyesi lçel Bölgesi Vila
yet istişare heyeti, dün saat 14,30 
da bölge başkanı sayın Valimiz 
Bay Sahip Örgenin riyasetinde 
istişare heyeti azalarından , Alay 
Komutanımız , Belediye reisi B. 
Mitat Toroğlu , Vilayet Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Müdürü, Ma
arif Müdürü B. Şefik Ergündüz , 
Orta okul Müdürü B. Ferid Ku
ran, Umumi Meclis azasından B. 
Salih lnankur, B. Hayri Tunçbi
lek, lçpak fabrikası Müdürü ile 
Bölge Asbaşkanı Muharrem Ye
ğinin iştirakiyle Vilayet makamın
da toplanaı ak bölgenin mali ve 
idari işleri üzerinde üç saat ça
lışmıştır. 

Dünkü toplantıda bölgenin 1941 
mali yılı bütçesi 37029 lira olarak 
tesbit ve tevzin edilmiş , Mersin 
stadında bir atletizm pistinin ya
pılmasına, Tarsus stadı yapılmak 

üzere satın alınan arşa üzerinde
ki ağaçların kestirilerek fudbol 
sahaaının tesviye ve tanzim edil
mesine , Genel Direktörlükçe is
timlaki tensib edilen elyevm böl
genin kiı.ası altında bulunan_bina 
ile Nal fabrikası ve ittisalinde 
bulunan barm Beden Terbiyesi 
teşkilatı için istimlak edilmesine 
le.arar vermişti~. 

DÜN YARIM Mil YONA 

YAKIN İHRACAT YAPTIK 
İstanbul : 20 ( Türksöıü mu

habirnden ) - Şehrimizden 412 
bin liralık ihracat menşe' şaha
detnamesi alınmıştır . Dünkü ih
racat meyanında Macaristana Ku
zu derisi,, Filistine tütün , tuzlu 
torik,Almanyaya tütün, iç fındık, 
Çekoı;lovakyaya erik ve kaysı 
pestili . Mısıra tütün , lsviçreye 
tütün ve fındık verilmi4tir. 

• 
Tezgahtarhk dersi 

Otlum, çok aptalmıısın! Ticarette mufla/fak o/dutunu göremiye· 
cek miyim senin? .. Senden bir müşteri, filan markalı konaerf.leden isti
yor sen kendisine sadece kalmadıtını söylüyorsun! 

"Ahmak! ıunu iyi kafana koy: Eter dükkanda müıterinin istedili 
şey yoksa derhal ona benzer başka bir mal teklif et. Anladın mı? 

Bakkal (iş bilen} yeni çıratına bu tezgahtarlık dersini verdikten 
hir müddet $Onra idi. Dükkana genç ve iyi Türkçe hilen hir ecnebi 
Bayan girdi, fJe alçak sesle çırata: 

- iki paket temizlik kôlıdı (papler hygienique} istiyorum dedi. 
Çırak kcitıtların bulundutu rafı karıştırdı. Kalmadıfmı görünce 

derhal ustasının verditi ders aklına geldi. Gülümseyerek: 
- Temizlik katıdı kalmamış Bayan! isterseniz çok iyi cins zımpa

ra kcitıdımız vardır. 
Zavallı çocuk hcila mü1terinin müthiş hir surette kızarak kendisine 

utanmaz, terbiyesiz diyerek dükkandan çıkm·ş olmasına hir mana vere· 
migor. 

Ağaç bayramı bugün Köprü
köyünde törenle yapılacaktır . 
Vilayet Ziraat Müdürlüğü dün 
dikilecek fidanları Köpı üköye gön
dermiştir. Bu !törene bütün hal
kımız davetlidir. Talebe ıırupları 

da Bayrama: iıtirak edeceklerdir. 
Diger taraftan Beden Terbi

yesine merbut Pehlivanlar güreş
ler yapacak ve diier bazı e~len

celer daha yapılacaktır. 

CENUP YURDDA 
ECITMEN OKULLARI 

Geçen sene Eğitmen kursun
dan çıkan Eğitmenler Antakya 
Vilayetinin muhtelif köylerde açı
lan okullara tayin edilerek işe baş
lamışlardır. Bu yıl da Kırıkhan E 
~itmen kuı suna 75 talebe alınacak 
ve bunlarla önümüzdeki )'il 75 E
Q'itmen okulu daha· açılacaktır. 

ORDUNUN KIYAFET 
NiZAMNAMESi 

Öğrendiğimize göre Ordu kı
yafet kararnamesinin bazı madde
lerinin tadili etrafında bir kararna
me hazırlanmıştır. Kararname, harp 
okulu, sanat okulları, askeri mü-
hendis ve sanayii harbiye talebe
sinin yakalarına takacakları işaret
leri tesbit etmektedir. 

Orta Tedri&atta dinlenm• 
tatili dün ak,am ba,ladı 

Adana orta tedrisa(okulların
da dün öğ'leden sonra dinlenme 
tatili başlamıştır. Evvelcede yazdı· 
mız gibi tatil bir hafta devam e
decektir. 

Talebe velileri 
toplantısı 

Şehrimiz Kız Lisesi talebeleri
nin velileri dün saat 14 de Halk
evi salonunda bir toplantı ryap
mışlardır. Velilerin bu içtimaında 
talebeferin vaziyeti ve:vel( dilek
leri etrafında görüşmeler olmuş 

ve lise idare ve tedris şefleri lü
zumlu notları almışlardır. 

Halayda Dokumacılık kurıu 
F aaliyetc Geçti 

' 
"'Antakya: 20 (Türksözü mu-

habirinden) - iktisat Vekaleti ta
rafından Hatay'a yüz el tezgAhı 

gönderildiQ'ini ve bunlann vi'aye
tin muhtelif mıntıkalarına da~ıldı· 
ğını, yine lktisad Vekaletince bir 
ustabaşının dokumacılık kurslannı 
idare ettiğini yazmıştık. 

Şehrimiz Halkevinde kurulan 
dokumacılık kursu bu sabah saat 
9,30 da açılmış ve işe başlamıştır. 
Kursa devam etmek üzere adlarını 
yazdırmış olanlar bu sabah kursa 
iştirak etmek üzere Halkevine da
vet edilmişlerdir. Haberdar olmı

yanların derhal ve vakit geçirme
den Halkevine müracaatları IA
zımdır. 

Kursta muvaffak olanlara de
ğ-eri 70 lira olan tezgah ile bir 
paket iplik te parasız olarak veri
lecek ve bunlar fakir bir aile için 
küçük görülmeyen bir scı maye 
teşkil edecektir. 

- ouYDUKLARIMIZ 

Modern erkeğin Hayatı nasıl olmalı ? 
Bir Alman mecmuası, erkeğin sıhhatinin mu

hafazası için usuller gösteriyor. Mecmuaya göre, 

her·şeyden evvel erkek, sabahleyin kalktığı gibi 
traş olmalıdır .Traş olurken de bütün vücudunu oy-

natmalı, harele.ete getirmelidir. Fakat bir yerini 

kesmeme~e dikkat etmelidir. Mesela, Çenesini sa

bunlarken de kollarını, ellerini, parmaklarını oy

natmalı, jimnastik 1'.abilinden hareketler yapma

lıdır. 

Çoraplar otururken-·de~il,-daima ayakta giyil
[melidlr.~Modern erkek,~_bütün günlük hayatında 

yaptığı hareketlerini:jimnastik:olarak ~aymalı dır. 

Mecmua erkeklere aşka, sigaraya, ispirtolu 

içkilere-fazla kapılmamalarını, ~ temiz hava alın

ması için kıra r.çıkılmasını tavsiye etmektedir. 

Bugün daima asabiyet:içerisinde hayat ıüren mo

dern erkek.~ sihhatini .ı. böylelilde muhafaza ede
bilir. 

ALTIN fİYATI 
İstanbul : 20 ( Türksözü 

Muhabirinden ) - Altın fi. 
yatları yüksekliğini muhafaza 
etmektedir. Dün de;bir altının 
fiyatı 24,5 lira idi. ................ 
Yol paraları 

Yol paralannın tahsili için 
şimdiye kadar mahalle mümessil· 
lerinden · istifade edilmekte ve bu 
tahakkukat mümessiller tarafından 
yapılmakta idi. Badema Belediye 
Tahakkuk şubeleri de bu işe yar· 
dım edecektir. 

Sivaıta tek tip ekmek 

Ankara : 20 (Türksöıü muha
birinden) - Sivasta tek tip ek
mek, bugünden itibaren çıkma2'a 
ba4lamıştır. Diğ'er Belediyelerin de 
ayni kararlan verece~ ümid edil
mektedir. 

OEMİRYOllARINOA BİR 
KOlAYllK 

Bir haftahk gldlf gellf 
Blleterl çıktı 

Dün aldığımız malumata göre 
Devlet demiryolları idaresi, bazı 

kısa hatlarda seyahat eden, bazen 
ayrı günde gidip ıelen, bazan da 
ıidiş ve dönü4 arasındaki müddet 
pek kısa süren bu yolculara bir 
kolaylık olmak üzere aynen ban
liyö hatlarında oldutu ribi bunla 
,ra da iİdiş ve dönüş bileti veril· 
mesine karar vermiştir. 

Şimendifcrcilik tarihimizde bir 
inkilab mahiyetinde olan bu kara
rın tatbikindeki hususiyet bileti 
istimal edenin bunu fotografla ve 
ya bir vesika ile tevsik etmek 
mecburiyetine tabi tutulmamasıdır. 

100 kilometreye kadar olan 
mesafelerde tatbik olunan bu gi· 
diş ve dönüş serbest biletlerin 
muteber olacağı • hatlar şimdilik 
sirkeciden hududa kadar olan 
hat, lzmir -: Deniıli hattı (Söke, 
Tire, Ödemiş şubeleri de dahil ) 
dir. 

Bu biletlerin gidiş ve dönüş 
arasındaki mer'iyet müddeti yedi 
günlüktür. Yani biletin dönüş par· 
çasının da yedi ifÜn zarfında isti
mali l!zımdır. 

Yeni ıidip ifelme biletlerinin 
tatbikine cumartesi ıününden itı 

haren saydığımız hatlarda başlan
mıştır. 

19 Mayı• için 
ha~ırlıklar 

Şehrimiz.de Spor teşkilatı ve 
okullarda 19 Mayıs idman bayra
mı hazırlıklarına başlanmıştır, 

Halkevi baloıu 

Hazırlkları 

Halkevi ıoayal yardım lc.amitesi 
çıkarına verilmesi kararlaşan ba
lo için yapılan hazırlıklar ilerle
mektedir. 

Mersin• giden 
Konferan&cılar • 

Cumhuriyet Halk Partisi; hal
kımızın bilgi seviyesini yükselt
mek, fayda umdu~u~bir tecessüs 
duydu~u bir mevzular üzerinde 
kendisine muhtaç oldu~u maluma
tı vermek gayesile memleketimi
z.in tanınmış ilim adamları • tara
fından verilmek üzere konferans
lar tertip edilmiştir. 

Bu münasebatle mersine ge
len Dil, Tarih, Co~rafya Doçenti 
Enver Ziya Karal dün ıaat (17,30) 
da Halkevi salonunda <Amiral 
nelson ve· Oımanh imparatorluğu> 
mcvıulu konfcranıını vcrmiftir. 

VAli BAY f AİI 
DÖN ANKARA 
Bir müddettir 

lunnan Adana Valiti 
tün dünkü toros e 
rimiıe avdet etm 
garda Vilayet erk 
karşılanmıştır. 

l~el Sıtma MU 

Çeltik tetkikatı~ 
len lçel sıtma mü 
Fuad Kepe dün ak 
Şehrimize gelmiştir. 
mütehassısı B. H 
Ceyhan bölgesinde 
layacektır. 

POSTA üC. 
Haber aldığıınıd 

ve telgraf ücretler" 
zam derpiş edilmek 

Tek tip • 

Rağbet 

Ôğrendiiimize 
lundu~umuz ayın 

beri İstanbul, Ank 
satışma başlanmış 

tip ekmek bu şehi 
rece büyük bir r 
ol~uş, bu rağbet n 
istihlaki hissedilir 
laşmış ve francala 
rıya düşmüştür. 

Bu suretle fin 
fırınlara mahdut ııı 
rilmesine filen Jüıll 

Bununla beraber 
nuna konacak tahd' 
carat Vekaletinin 
halli idarelerin tak 
mış olduğundan her 
lediyeııi kendi ının 
ettirdiği tctbirleri 

Diğer taraftan 
ra ve lzmir Vilaye 
bölgelder de tici 
müracaatla tek tip 
namesinin kendi 
teşmil dilmesini ist 
noktada kararname 
edilmiş olduğu cih 
manda bütün ) urtW 
bir tip ekmeğin sa 
arzı temin olunacak 

Fuar 
hazı 

lzmir: 20 (Hu 
hasında yapılacak , 
at için fen heY 
projeler hazırlandl 
ne fuarın e~lence 
sında yepyeni ve 
meydada getirec~ 
ner dolabı ve uça~.a 
ha mükemmel ve ! 
bir anda eğlenme' 
cek oeytan dolabı~ 
hazırlıklar yapılın ~ 

Şeytan dolabıPI 
gonları qulunac~kt~ 
dönerek içindekıle 
bu eğlence vasıtaJ 
olunmuştur. hayva 
bahçelerinde de. Y 
da getirilmektedır· 
zimi içın Kultür ,
f ında faaliyet det/ 

Menaucat 
a%amı lı41 

İstanbul: 20 (H 
mürakebe koınis.Y 
muavinlerinden P·, 
ğın riyuaeti aJtın~fi 
Yerli pamuk ipil 
muklu mensucatın 

tışında azami ~~I 
on ber, yerli yııP 
yalnız düz şaY' 
vergisi kiloda on ı6 
yen bilcumle ) i1n. 
toptancıya aıalll1 

perakendeciye Y~" 
lar haricindeki dı 
susatta toptancıY' . e 
15, perakendec1Y . 
bırakılmıştır. ı<0~ 

• 1 
kararının tatbik111 

bürosu memurları 
cektir. rli 

Komisyon, ye 
muklu iplik ve . 
maa-aıa tefrikiP1 
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ATINA VALiSiNiN 
[TRAkVA'DA GÖRDÜKLERi 

. Atina: 20 (a. a.) Trakya vali
sı kalancic va1ife:;i başına döudü
~ündcn kendine vekalet etmek
te olan Atina valisi Kociyaa Ati
naya avdet etmiıtir. Kaciyai ka
valadan harekatından evvel bü· 
tün Trakya ve Makodonyadan 
esen vatanperverlik havasını kra
la ve başvekile bildireceğini söy
lemiştir. 

HADiSElERİN i~YÜZÜ 
( Birinci sayfadan artan ) 

Eden Kıbrıstan Kahireye, Şük
rü Saracoğlu cin Ankaraya dön· 
müş bulunmaktadırlar. 

AFRiKA VAZİYETi 

Afrikada muharebeler şiddetle 
devam ediyor , Keren önünde 
kırk derece hararet altında savaş 
lngili7.ler lehine inkişaf etmekte
dir, Harrar'a yap!lacak taarruz· 
ların pek kuvvetli olacağı tahmin 
ediliyor . Bı itanyn kuvvetle~ini~ 
sahilde ihracat yaparak Cıbutı 
Ve Addisabcba yolunu kesmeğe 
kalkışmaları da beklenebilir . Bu 
vaziyetin tahakkukunda Keren 'in 
de artık ehemmiyeti kalmıyacnk
tır. 

AlMANYA AMERİKAYA 
MEYDAN OKUYOR 

( Birinci sayfadan artan ) 
hariciye naıırı Almanyanın bu 
prensipe asin itiraz etmediğine 
defatln işaret etmişlerdir . Bu 
beyanat bugün Almanya hariciye 
rıazaretinde ecnebi gazeteciler ta
rafmda n sorulan süallere ceva
ben yapılmıştır . Alman hariciye 
nazaretindc şu cihet kaydedil
mektedir ki Almanya bu kaidenin 
iki taraflı olması lazım geldiği 
.) ani Amerika için de Avrupa iş
lerine karışmnmak mecburiyetini 
tazammun ettiği telnkkisindedir . 
Amerikn bu neticeyi çıkarmaktan 
ımtinn ettiği iakdirde Almanyanın 
muknbil tedbirler almağa mecbur 
olacağını Berlin siyasi mahfille
rinde bildirilmektedir . 

r·'. •a.a-ı·~· • 
~ . 20-3-941 CUMA 

I~ 8.0() 
1 8.03 

8.ıs 
8.45/ 

Program, saat ayarı 
AJANS haberleri 
Müzik : Hnfif Parçalaı 

9.00 l:v kadını-Konuşma. 
12.30 
12.33 

\ 12.50 
13 05 

13.20/ 
14 00 

18.oo 
18.03 
18.08 

18.lQ 
19.30 
19.45 

Prog-ram, Saaı ayarı 
Müzık : Solist Okuyucular. 
AJANS haberleri 

Müzik : Solist Okuyucular 
Pro2'ramının devamı 

Müzik : Kırışık Prainm 
(Pi.) 
Proiram, saat ayarı 
Konuoma : Ziraat Tahvimi. 
Müzik : Rad)'O "Swıng" 
Kuarteti (1. Özgün ve Ateş 
Böceklen) 
Müzik : Çifte Fasıl 
Saat ayan, AJANS _ 
Müzik : Tek Şarkı ve Tur
küler. 
Radyo iazetui. 
Temsil. 
Konuoma (iktisat Saati). 
Müzik : Radyo Salon Or 
kestrası 
Memleket Saat ayarı, A· 
JANS Haberleri; Ziraat, Es-
ham - Tabvilil Kambiyo
Nukut Borsası (Fiyıit). 
Müzik : Radyo Salon Or· 
kestruı Proiramının De
vamı. 

Müzik : Dans Müıi~i (Pi.) 

Yarınki 
Panıa 

Proi"ara ve Ka-

-N6'Jetçi Ec~ahane f 

HAlK f CZANf Si 
Taraua kepuaund• 

~ . .-. ........... .-. . .-. ................ ~ ~ 
(ALMANLARIN lNGILTE.RE ! 
i ÜZERİNDE UÇUŞU ! 
• • 
• Londra : 20 ( a. a >-; 
' Bu gece Londra Uzerln- t 
ı de hava dafl bataryaları i 
i tarafmdan bir dU•man i 
i tayyaresi dUşUrUlmUş - ! 
i tur . ! 
• • !-·-·-·-·-·~·-·-·-·-·-·--
Bulgarlatanda bir kavga 

çıktığı haberi 

Sofya : 20 ( A. A.) - Bulgar 
ajansı Sofyada bir Alman suba
yı ile bir Bulgar üniversite tale
besi arasında kanlı bir hadise vu
kua geldiğine dair bazı yabancı 
radyoların yazdığı haberin asıl.sız 
olduğunu bildirme~e mezundur. 

ARNAVUTlUKTA [l[N ZAf ERİ 
(Birinci sayfadan artan) 

tankların müzahareti ile düşmanın 
yaptığ"ı bir taarruz hareketi ve şi· 

mal bölgesinde yapılan daha baş· 
ka mahiyette diğer bir taarruz ha· 
reketi geri püskürtülmü~ ve esir· 
ler alınmıştır. Üç tank tahrip edil· 
mi.ştir. Bir düşman bölüğ-ü tecrit 
edilmiş ve otomatik sil!hlarımızın 

ve toplarımızın çapraz ateşi orta· 
sına düşen bu bölük tamamile İm· 
ha adilmiştir. 

Aos vadisine yapılan mes'ut 
bir hareket neticesinde bir kaç 
esir aldık. 

Atina: 20 (a.ıı.) - Yunan em· 
niyet nezaretinin tebli~i: Memle
ket dahilinde ,sükun hüküm sür
müştür. 

Ankara : 20 (Raydyo gazete
sinden) - Yunan ileri 1 ıtaları şid
detli bir muharebeden .s"nra Tepe-
delene girmiştir. · 

Elcnler süratle ilerlemekte de
vam ediyorlar. Tepedelenin dü~ 
mesiyle ltalyan mudafaasında bir 
dönüm noktasının elden kaçlı~ı 

soylcncbilir. 

· ADANA 8[l[OİY[ RİYA
SETİNDEN : 

1 - Adana Sebze hali • 
Taş karakolu arasındaki yol 

parke olarak inşa edilecektir. 

Kapalı zarf usulile onbe~ gün 
; 

münakasaya konulmuştur. 
2 - işin keşif b e d e l i 

23989.87 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 

1799.24 liradır. 
4 - istekliler bu işe ait 

şartname, proje vesair evrakı 

Adana Belediyesi Fen l~leri 
Müdürlüğünden 120 kuruş mu

kabilinde alabilirler. 

5 - İhale 28 - 3 - 941 ta

rihine rastlayan cuma günü 

saat onaltıdn belediye bina

sında toplanacak belediye en· 

cümeııi tarafından yapılacak

tır. 

Fransanın Yunan 
fel3ketzedelerlne yardımı 

Atina : 20 ( a. a. )- Gazelc-
i ler Fransanın Atina orta elçb;i 
Mograt'ın Larisa'"' felaketzedeleri 
için içtimat basiret Na7.ırının em
rine 50,000 drahmi tevdi etmiş 
oldu~unu yazmaktadırlar . Nazır 
sefire hararetle""teşekkür etmiştir. 

YUGOSlAVYA f EOAKARUK 

ETMEY[CEK 
(Birinci sayfadan artan) 

zakerelerinin devam etmekte:oı
duğu söylenİ) or. Yugoslavya mü
nakalat ııa'ıırı Yugoslavyanın mül
ki tamamiyet v e istiklalinden 
asla f ecl karlık~yapmıyacağını söy
lemiştir'. 

StQyadinoviç Yugoılavyadnn 
polis refakatinde çıkarılmı~ ve 
Yunanistaııa ğeçmişlir. Eski ba,. 
vekilin Yunaniıtanda da naz.aret 
altında bulundurulaca~ı söyleni
yor . Malumdur ki Stoyadinoviç 
Mihver taraftarıdır . 

KOlONYA KiYEl ÜSTÜN( AKIN 
(Birinci ~ayfadan~artan ) 

su; Atlantik muharebesi başladık
tan sonra Alman.} anın ba~lıca 
deniz üslerinden olan Kici ile 
Vilhelmshafın·!Alnıan harp gay
retleri bakımından her ıamandan 
daha fazla ehemmiyet aldı~nı 
bildirmektedir. 

İngiliz. tayyareleri bu mevkiler 
üzerine faıla miktarda infilak ve 
yangın bombaları atmışlardır. in
filaklar şimşek gibi:buultlara ak
setmiştir. Pilotlarımız. Kiel'den 
uzaklaştıktan fsonra bile ~şehrin 
kızıl ve parlnk bit bulutla kapalı 
oldu~unu.·görmüşlerdir. 

Londra : 20 ( A. A. ) - Dün 
g a&. lngiliz ta;1~·arclqjnin olon
ya dıerine çok muvaffakıyetli bir 
hücum yaphklnrı ö~renilmiştir. 

I LAN 
Borıa katibi umumiliğinden: 

Borsaya ai(f 11 1 cilt ve 

355 l - 3600 varak numaralı 
ta sıldar mak uzu ile 1901-

1950 varak numaralı pazar yeri 
tahsilat' makbuzu zayi olmuş-

İ l A N tur. Buıılann hükmü knlmadı-
ADANA DOGWUM YE rocuK ğı ve bulanların Borsaya·getir-

y dikleri takdirde memnun edi-

BAKJ M[Vİ BA~TABİBliGINDEN . lecekleri ~ilan ı01u~ur. 12822 

Müesscsemzidc ( 30 ) lira 

ücretli bir hastabakıcıhk mün-

ha1dir. Taliplerin ilk yhsil~ni 
görmüş olması:ve 18 y şını ık-
ınal etmesi şarttır, 2 1 - 23 

12821 
--

SÜT ANNf ARANIYOR 
Ev işlerine de yardım et-

mek şartiyle bir süt anne la· 

zımdır. Onbeş lira verilecek-

tir. 

Müracaat yeri : Belediye 
karşısı T eziş bürosu. c . 

' 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI -CiNSi En az En çok 
K. s. K. s 

Koza · 

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

İLAN 

HAlK[Vf Rf iSU~iNO[N: 
( KONFERANS } 

21 - 3 - 941 Cuma günü 

akşamı saat 20,30 da Ankara 

Dil, Tarih, Coğrafya fakültesi 

Doçenti Enver Ziya Karni tara

fından (Amiral Nclson ve Os

manlı imparatorluğu) mevzulu 

bir konferans verilecektir. 

Giriş serbestir. 

Konferans salonu saat 20 de 

açılır. 20 - 21 
6 - Münakasnya girebil

mek için teklif mektupları ve 

sair evral..'ın ihaleden bir saat 

evvel belediye encümeni reis· 

liğine makbu:ı mukabilinde -Ma. Parlağı 49,50 50,00 
1 LAN 

SATIUK TARlA, DA~. YAYlA 

YURDU. 

verilmesi lazımdır. 
Bu iş hakkında fazla malU

mat almak isteyenlerin Adana 

Belediyesi Fen işleri dairesine 

müracaat etmeleri ilan olunur. 

12794 ll-16-21-'J6 

AT YARl~LARI 
Ad•n• Atll Spor KulU· 

bU adın• 30- 3 - 941 ve 

20-4-94t P'az•r gUnlerll 
Af Yarıfl•r• yapılacaktır. 

t•7•4 e-te 

M~Teİniıi 
-

Kapım alı 
Y. Pamuğu 

-
Klevland C 60,oo - 60,00 
Susam 
K. Buğday 

Buğday Tö.'J 
----;:-- Yerli 
-Arpa 
Yulaf-

20 / 3 / 1941 
K• mblyo ve Bor•• 
iş Bankasından alınmııtır -

-~ Rayiomark 1 
Frank (Frana_ı':) -= _ 
Sterlin (ingılıı) 5.24 

Dolar (Amerika) -- 132.2 
Frank (iıvicre) - -

1 
l - Abdi o~lunda iyi bir 

mevkide 150 dönüm tarla var. 
2 - Yılanlı mezrasında Kurt 

tepesi şosası üzerinde 15 döııüm 
ba~ ve meyve aA-açları Ba~ evi 
ve müştemilatı. 

3 - Bürücekte Yo~urlçu yur
dunda müftü yurdu yolu üicrindc 
parsellere ayrılmış haritası muci· 
bince menba sulan evleriyle ıerek 
ayrı ayrı iCrek toptan satılıktır. 
Almak istiyenlcr sıhhat veklletin· 
de doktor A. Reıınıi a-üvense mil · 
ra .. tları. 1~71 n -U 

ilan 
C(8[lİ8[R[K[T SUlH HUKUK MAHK(M[Sf NDEN : 
Davacı Oımaniyenin Ali beyli mahalleıinde oturan De

firrtıen oca~ köyünden ölü Hüseyin karısı Fatma ve oğlu Meh
met Biçer. murisleri Yusuf oğlu Hüseyinden kendilerine kalın 
Değirmenocağı köyünün bostanlık mevkiinde doğusu Mulla, ba

tısı kara kaş Veli. poyrnzı hendek kıblesi yol ile çevrili 20 lira 

değerinde 4 ve mağara mevkiinde doğusu Multa batısı Veli 

poyrazı kaz Ali kıblesi Sait oilu Ali hudutlariyle mahdut 15 
lira kıymetli 3 ve dede yatağı mevkiinde doğusu v~ıi batısı 
Multa poyrazı köy ve kaş kıblesi Ahmet o. Mustafa tarlaları 
ile çevrili 50 lira kıymetli 1 O ve yine Ceyhan kenarı mevkiinde 

doğusu Mulla batısı kiracı Mehmet boyrazı Sait kiplesi kaz Ali 

tarlaaiyle mahdut 20 lira kıymetli 4 ve yine do§'usu Mulla ba

tısı kara kaş: Veli boyrnzı yol kıblesi yol ile çevrili 40 lira kıy
metli 8 ve yine köy kenarı mevkiinde doğuıu Mulla batııı kara 

kaş Veli poyrazı yol ,kıblesi yine yol ile mahdut 100 lira kıy
metli 20 dönüm ki ceman 49 dönüm alh parça eraziyi 34 sene

denberi malik sıfatiyle tasarruflannda bulunduğundan namlan

na tescili talep etmiş ve Sulh Hukuk mahkeme5İnde yapılan 
duruşmada bu yere alakası olanların istida ile müracaatlanna 

karar verilmiş olduğundan duruşma günü olan 1) - 4- 941 ta

rihinden evvel alakalılanıı müracaat etmeleri ilan olunur. 

12816 , ........... ____________________ , 
Saatçı Vehbi Çömelek 1 

Saat Kules Karşısında 

ZEHİT, ARlOH, N[K[R, NACAR, HİSlOH KADIH 
V[ ERKf K SON MOO[l SAATlERİMİZ YEDEKlERİYlE 
BERABER 6[lMİ~TİR. HER TÜRlÜ TAMİRAT KABUl 

EDiliR... 12749 I0-15 , _________________________ _ 
1 LAN 

ADANA BELEDİYE RiYASETİNDf N: 
Adana Şehrinde Tarsus kapusu ile Tat kuak.,lu an

sına bir Latam inşası açık eksiltme usuliyle münakuaya k....1-
muştur. 

2 - Keşif bedeli (9271.56) Liradır. 
3 - Muvakket teminat (695.36) Liraaır. 
4 - ihalesi 25131941 Tarihine rastlaya" Salı güniJ ıut15 

de Belediye binası dahilinde Belediye Encümeni huzurunda ya• 
pılacaktır. . 

5 - Keşif ve şartnameyi görmek isteyenler Belecli'9 Fa 
tlairNine müracaadan ilia elunYr. 9-16-le-34 12191 
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12567 HER ECZAHANEDE BULUNUR 

JORKİYE CUMHURİYETİ · 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermaye•i .: 100.000.~ Türk Lirası 

Şube ve ajans:adedi : 265 

Zirat ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiy~ veriyor 

Ziraat .Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekil~ cek kur'a ile 

aşatıdaki plana i'Öre ikramiye datıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 
500 • 2000 " 

4 
" 250 " 

1000 
" 40 

" 
100 

" 
4000 " 100 

" 
50 

" 
5000 .. 

120 " 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, 11 - Eyh11, 11 IBirincikanun, 
11 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

---------' 

iŞ BANKASI 
IOÇOK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
/ltramiye Pldnı 

KEŞlDELER : 

4 Şubat, 2 MayH;· 1 Ağustos, 3 lk.iııcitt'frİa 

tarihlerinde yapılır. 

1941 lKRAMIYEL~RJ 
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
8 tt 1000 tt 3.000 tt 

2 ti 750 ' tt 1.50Q it 

4 tt 500 tt 2.000 . tt • 

8 tt 250 tt 2.000 ti 

So tt 100 tt 3.500 tt 

80 it 50 tt 4.000 ti 

300 il 20 it 6.000 ti 

•• 
Türkiye· iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiı 

olmaz, aynı zamanca talihinizi ~e denemiş olursunuz. . 

----------------------------------------------

-TGRKSOZO 

ıo

Radyolar.ın Şahı 

i MEDiAToR.· 
Her modelde ve her 
keseye elverişli yeni 
gelen radyolarımızı 

görmeden başka 
makine almayınız 

1 Muharrem Hilmi Remo 

Abidin paıa cad. No. 112 Telv•I: 1'emf • A.l•n• 

• T•lefen: 11• 

12755 

il 
BayaRların sıhhi arkadaşı 

Birçok bayanların 

sıhh~ aylık temizlikle
rinde iÖıtcrdik~ri a
lakasızlık, mühim ra-6. 

~tsızlık ve hastalık
lara yol açmııtır.. işte 
bundan dolay.ı, her sa
yın bayan, · ldet za-

manlarında bu gibi hastalıklardan korunması için 'yalnız 
(FEMll) kullanmalıdır.~Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMıl) in hususi BAGLARI da vardır. 

ECZANElERDEN VE TUHAfiYE, ITRIYAf 
MAGAZlllRINDlN lRAYlllZ 

Cenup Mmtakası depoau : Bahri Diril 'Ficarethan~•i L Y a~camii civarı No. 71 1 

TIMOFÜJ. · 

(ABDEST BOZAN) DEDiGIMiZ ŞERITlER 
Bunların uzunlukları~~dört metreden on metreye liadar 

olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke
ser,' karında ağrılar, sancılar yapar. Zanf, kansız, derman
sız bırakır.~ Tehlikeli hastalıklara yol açar.~ Tedavi ile vü
cuttan atılmazsa, insanı ölüme) kadar götürür. ' 

TİMOFÜJ 

UZUNLUGU 4-10 METREYE KADAR 
~~A~{ABDEST BOZAN) OENILEN ~E.RİTLEAİ 
OLDURUP V.UCUDTAN Dı$ARJ ATAN 
TAM TEshu.i .BiR MQSTAhZARDIR. 

S. ve /. /.1. V•Aô_l•~ift1n 8/14 N'! 111 .. • 
14· ~- ı-111 l•rılh r11A••l1nı At1ı•tlil' 

. - REÇE.r• İL~ SArJLı~ _ • • 

CAN LABORATUARl-/STANBUL-Kutu"" ?SKı . 

21 

oooaoooooooooooocoaoac 
o 
o 
o 
a 
a 
o 
[J 
o 
o 
o 
o 

PAILLAR 
RADVOLA 

İSVİÇRE MAMU~ Ti OLAN BU RADYOL 
g __ t -:-ı~ 110 - 220 Voltluk._jşe~ ~y~~e jş~ 
0 

2 - Hem şehir cereyanlarile hem de yalnız 6 
o akkümilatörle işleyenleri. 
O 3 - Hem mütemadi, hem mütenavip. cereyanla 
C batarya ile .. çalışan portatif cinsleri 

ğ 5ElMl$Tl 
o 
a ç:oJc hUJU ve -ıarif _ olmasınar rağmen , elll 

a göre çok ucuz olan bu radyoları 
O \tavsiye .. ederiz. . 
o 
g1EVREND~IL~Ell!!!!!!!!!!l!!K~...-~· 
o . . _.ı. 
~ Osm-11lı Ban/cası it.arım Kuyumcular pasajı kö,.-. 

o 12~-:ı4 - 16 - 19 - 21 - 23 
o 
aoaoococoooooooooooooO 

DOKTOR 

Yalçm Mustafa Ozel 
Dahiliye 

4 

Müte/ta.a.ıeı 

l 
Kllllay UlqctfaJi csddesi lstiklil 11kekulu 

Eski ~ y_uıhanesinde yeni açtıtı muayeneb 
J'İİn hastalannıJkabul eder. 12762 

Dr. Ekrem Balt 
HlSTlLARIMI . ffER GON MUSTAf l 
EGZAHANESI OSTONDEKI MUAYENEHA 

KABUL EDER 

,.............- . ............... ~ .. ...,,. w .............. _.,,. _ .......,.......,........_ 

J Memlek~t Hastanesi Bevliye müte 

j Qt.BlEttİ~ ·Saim Erk 
J(.'lı'luı.,. •rı'-lt ~4.r'M yolları (bobrek,, mc•an• 

~ haatalıklarını) 

Kı•~• Q•cldeallld•, lstlklll Okulu k•rf1dl 
~•·M~"lnde tedaviye bafl• : 

1277S 13-30 Tctefoll,' 

••••• 00 ........ . 

Dahiliye Müteha .. ıaı 
' 

HASTILABlll HIR GOM. MAYENEHAM 

lABUl EDER 
o o ... , ... 1--~-----------....._..-..-.._...--

Maarif müdürlüğün 
Cjnsi K Muhammen bedelL,... --- ---Ekmek 7 500 15,S 

Adana Klz Liteti Pansiyonunun 1940- 1941 der~ 
kelan üç aylık ekmek. fütiyacı 5-3- 1941 tarihinden 1 

müddetle dört :dcf a ukst ltm~ye konmu~tur. 
İhaleıi Seyhan Maarif Mildürlü~ünde 25- 3- 1941 

14)e:toplanacak olaı:ı komisyon huzurunda yapılacak 
TtiipıerinJ 2490 s~yıh kanun mucibince veaaik,ve 

irlikte muayyen a-ün ve saatte komiıyona müracaatl•rt 

12801 9 - 19 ""' , 


