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ROMA ROOYOSUNUN 

BİR KÜSTAHU61 
Nevzad GÜVEN 

., ki gün e\Vel Rollla rad)OSU, 
Harıciye Vd:ilınıizııı Kıbrıs se· 

yahaıı 'liC bir Yunan gazetecisine 
vcrdığ'i beyaııalı \'esıle ıtıihaz ede 
rek memleketimiz hakkında bir; 
takım küstah ve mütecaviz sözler 
söyledi. Hariciye Vekılimizin bahis 
mevzuu olan be} nnnlının mahiyeti· 
ni bılmiyoru1. Yalnız Roma rad· 
yosunun söylediğ ne nazaran, Sa·: 
yın vekilimiz Yunan mücadelesi· 
rıin Türkiyer.in de davası olduğu· 
nu söylemiş. Bu açık ve haklı 
sözden kudur an Roma radyosu, 
Türkiyeııin lngılız politıkasına alet 
olduğunu, Türkı) enin Balkanlarda 
ka}bc:ltıği araıı~ı yeı iden kaıan· 
mak gibı çılg n bır sevda peşinde 
koştuğunu, fakat 1 ürkiyeııin ergeç 
Avrupa kıtasıııdaıı lamaınilc sürü· 
leceğıni ılan etıı. 

Bız, Roma radyosunun bu gü· 
ltinç tehdidıni, nıut madiyen dayak 
yiyen, yumruk altıı da ezılen şirret 
bır msamn ikufurlt'n ııddcdryoruz. 

Evvela şuras ııı söylıyeliın ki, 
ltcılyan propagandasının, Balkan· 
lıları Tt.rkiye aleyhine tahrik et· 
mek gibi zavallı bir düşünce ile 
yaptığı bu neşriyat ve sonundaki 
tehdıt havaya sallanmış bir yum
ruktan başka birşey değildir. Çün· 
kü, bu tehdıt havaya yumruk sık· 
mağa, yüksek konuşmağa, ham 
hayaller beslemeğe, ve nihayet 
dayak yemeğe alışmış bir memle· 
ketin merkezinden ge"ımektedir. 

Başlangıçta Afrıkada kazan 
dıklarını sandıklan gülüı ç bir kaç 
zaferden sonra lngıliz imparator· 
luğunu yıkmağa başladıklarını illin 

den Roma radyosu idi. Bu yüz 
ızartıcı bir muvaff akıyetsizliğin 
erdiA-i sadik bır hıddı tle Yunan 
lletının ciğerlerinin söküleceğini 
dıa eden de Roma radyosu 
lmuştu. Bugün Afrikada kırılan 
1 kemiğiııın, Arnavutluk dağla· 

nda sökülen cığerlerin kime aıl 
lduQ-uııu bütün dünya pekala 
orüyor .• 

Goruyoruz ki: ltalyan propa· 
antfasının butün hıddeti Yunan 
a~üsını benımscmış olmamızdan 
rı gelıyor. Bunu ıftılıarla, gurürla 
ylemekten bır an bıle çekinme· 

12., liurriyet \ e hak aşıkı her mil· 
t gıbi bız de, btıkl.ılıııi, yurdunu 
Udafaa eden Yunan mıllctıııın 
hrarııanlıklarının hayı anıyız. Kah· 
ce bir gece baskınına uğrayan 

bir avuçluk milletin mağrur ve 
stah Romalı fatıhlere \eıdıği 
rs yalnız hızım değil, mustak· 
1 nesılleıin de tanhın bağrında 
ksclen muhteşem bır abıde ola· 
k hayranlıkla seyredeceği bir 
dise olacaktır. 

Roma radyosu, Türkiyeye bir 
ım toprak ıhtirasları atfediyor. 
ne kadar manasız bir iddiadır. 

tr Türk mılletı böyle bir dava· 
peşinde koşmuş olsaydı şim· 

c kadar çoktan harbin jçinde 
uı1urdu, Ve Roma radyosu emin 
Un ki, Türk ordusu milli bir 
v_Anın tahakkuku için kendisine 
rılen va2if eyi eline, yüzüne bu· 
hnp milli haysiyetini mizah ede 
•tı.na sermaye olarak bahıet· 

ı. 

B. Cevdet Kerim lnceclayı 

1 tanbul: 22 (Türksözü muha
birinden.) - Bir haftadan beri 
şehrimizde bulunan : münakaliit 
Vekili Gevdcr Kerim lncedcı) ı, 
bugün~ Trakya) a gidect ktır. Ve
kil, dün, bütün gun devlet dcni1. 
)Olları umum müdürlüğünde meş
gul olmuş, alfıkodarlara İcab eden 
emirleri vermiştir. 

Dığcr taraftan, kam sularımı1· 
da sefer edecek gemilerin sc) ri
scferini tamim etmek üzere çıka

rılan kararname bu günden ıtıba

ren tatbık. mevkıine girmektedır. 

150 ton dahıl olmak ü:r.ere 
daha ) ukıırı tonajrlaki Türk ban
dırası makineli .deniz nakli) atının 
tek elden idare ini tanzim ede
cek komisyon da teşekkül etmiş
tir. Komisyon daimi ı;urete ıstan
bulda çalışacaktır. 

Vapur kiralamak i ti;ıenler, ev
vela bu komisyona müracaat e· 
deceklardir. Komisyon da bu 
müracaatı tetklk ile amatörler 
birli~ine havale edecektir. 

Türk milletınin ne kadar sulh 
çu oldutunu bugüne kadar takip 
ettiği politika pekala isbat etmiş· 
tir. Bu polıtıka, milli menfaatlerini, 
dünyanın benş davasıle mezccde· 
bılmenin sırrından doğmuş ve öy
lece de bugüne kadar dernm et
mistir. 

Türk mılteti kendisine olduğu 
gibi, dünyada her rrıillete de milli 
hududları içinde hür ve ef endı 
yaşamak hakkını lanıdrğı içindir ki, 
bugrın bıı davfl uğrunda döğü
şeıılerin mücadelesini benimsiyor. 
Ve yine bu dadi. içindır kı, yarın 
harp edecekmiş gibi hamlanıyor. 

Biz kim enin bir kanş lop 
ra~ına yan gözle bakmıyoruz. E~er 
Roma radyosu burnumuzun dıbın· 
de cereyan eden hadiselere karşı 
alakamıza hayret ediyorsa şaşanz. 
Biz bu son senelerde masum bir 
takım milletlerin nasıl avutuldukla· 
rını ve sonradan nasıl baskına 
u~radıklarını gördük ve bu hadi· 
selerden ~özümüzü açacak kadar 
ders (le aldık. Hazırlık ve teyak· 
ku-z bugün milli pıırolaınızdır. Em· 
niyet ve hududtarıınızın tehlıkeye 
girdiğine hükmettiğimiz giin mü· 
cadelenin içine atıl:ıcağımızdan 
kimsenin şüphesi olmasın .• 

Ve işte o gün Roma radyo· 
sunun tehdit ve kürürlerı altındaki 
endışeyl doğuran hadise 'llukua 
gelecek \e şımdıye katlar katet· 
tıkleri merhalelerden sonra Boğaz· 
lann mavi sularında yorgunlukla· 
rını dindireceklerini ılan edenler 
için mukadder olan cehennem ya· 

nacaktır. 

• o Sahip ve Başmuharriri 
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Amerikanın 
yardımları 

INOIL TEREYE ELLi TiCARET 

GEMiSi VERILIYOlt 

YARDIMIN ARTMASI 
YOLUNDA PROJELER 

AMERiKA EFKARI UMUMIYESl 

REFAKAT SIS1 EMiNDE. 

Vaşington : 22 ( n. a. )- Kre
dileri tt-tkık etmekte oları Ayan 
mecli inin:taıi mali encümeni De
mokra ılt're.) ordun için istenilen 
) edi mıh ar dolarlık tnhshmta ait 
kanun proje ini Cuma günü ta • 
vib etmiştir. 

Ôrlünç verme ve kiralama ka
nununun latbık !itıhnlnrıııa geçil
dıkçe lngılter<''ı e gönderilt'cek harb 
malzemesi hnmulclt'rini"' Amerikan 
horb gemıleriniıı refakatinde At
lantıkteıı se\ kctmek mesele i de 
bir 7.aruret hatmi almaktadır . 

Bü) ük ga7.cleler < Kendi ihti
) ari haricinde bir hnttıharekele 
evkedilen millet, kafılclere refo. 

kat i teminin a.;.ıkça kabulünü 
beklemektedir eli) orlnr. 

Nev) ork : 22 ( a. a. )- Nev
) ork Hcrnld Tribün gazntesinin 
V&şingtoıı muhabiriııt'.' goı e , hü 
kümet tamir edilmiş elli tıcaret 
gemi inin ) akında lııgillere\ e dev
ri hakkında bir proje hımrhumık. 
maktadır . 

Belgradın 

son vaziyeti 
B1R HABERE GÖRE , 
SOVYE.Tl.E.R .. YUGOSLAV 
TOPRAÔINDAN ASKER 
GEÇMEMEK ŞARTJYLE 

BELGRADJN Ü Ç L Ü 
P A K T A GiRMESiNi 

TA VSlVE ETMiŞ . 

Devlet işletmelerinin genişlemesi 

Onaltı kömür mideni 
devlet emrine geçti 

Ankara : 22 (Türksözü Muhabirin· 
den) - iktisat Veklletl, ba.zı'"'maden ocak
ları sahiplerinin sahip· olduklar( ve şah 
san lstlmaıe,._mecbur bulundukları ıflet 

· me lmtlyazım,.bnşkalarına kiraya verdik 
ıerlnl haber almıf ve .. bunun: Uzerlne ya
pllan:tahklkat bunun"tdoğruluğunu-mey
dana çıkarmıştır. ·eu: ,ekllde .. hareket e
den ve lfletme haklarmı bizzat .. istimal 
edemlyen ocak sahlplerlnln · hukukunun 
sukut etmesi ve ocaklarmm da hazineye 
lntlkall llzım gelmektedir. 

Son yapllan tahkikat dolaysslyle EreA-

11 kömür havzaamds 16 ocağın ruhaat 

tezker~•I ahnarak işletme .hakkmm dev· 
• 

lete lntlkall lcep etmiştir, Bu on aiti ocak· 
ta sahipleri tarafmdan kiraya varllmez
den evvel yapılan tesisata kıymet takdiri 
için bir hususr komlayon tef kil olunmuf · 
tur. Komisyon bu ocaklar Uzarlnda birer 
birer tetkikat yaparak teslaat va va•ıta· 
lara sahipleri huzurunda kıymet takdir 
edecek ve ocak sahiplerinin yalnlz bu 
bedell almak hakları kalacaktlr. 

Kıymet takdiri lflndan aonra bu 10 

kömür oca Jı devletçe tayin olunacak ••· 
kilde ı,ıetnecektlr. 

Diğer bu nevi madenler olup olmadı· 
Oı tetkik olunmaktadır. 

Stoyadinavic ln,;lis 
nezareti altına alındı 

Ankara: 22 (R•dyo ga
zetesinden) - gelen bir h•· 
ber eski Yugo•lav Baf vekl-
11 Stoyadlnovlçln lnglllz ne
zareti albna ahndıOını an• 
latmektadır. 

AFRIKADA _ 

CERABUB 
İŞGAL EDiLDi 

1talyanların (Toslcarı kurtları) adındaki meşhur tümenlerine men up 
esirler 

Dlger cephelerde haraklt 
lnklfaf ediyor 

PRENS POl'UH KABUllERİ 

Alina : 22 (A. A.) - Yunan 
Resmi tebliği : Keşif kaJu ve top· 
cu f aaliyati kaydedilmiştir. Tank· 
larla yapılan bir düşman teşebbü-

1 sünü püskürlülmü~ ve bir Tank 
tahrip edilmiştir. 

Arnavudlukta 
ltalya kumanda 
het eti deQisiyor 

Kahire : 22 ( a. a. ) - Dün 
gece neırcclilen hususi bir tcbliQ', 
Libyada Carabub'un lngı1i2 ve 
Avustralya kıteları tarafından :r.abt 
edildiğini bildirmektedir . Bura· 
daki 800 kişilik ltalyan garniı.onu 
teslim olmuştur • Musolini Cırı
buptaki ltalyanlara sonuna lcadar 
mukavemet emrini vcrmıttir, Son 
1.amanlarda buredalci garni:r.on ltal
yan tayyareleriyle ia~e edilmekte 
idi 

YUGOSLAV RiCALiNiN 

BERLINE SEYAHATLERi 

Prens Pol 

Bclgrad : 22 ( a. a. ) - Sov· 
.} etler Birliğinin Bclgrad elçisi 
Mo kovadan avdetini müteakib 
Yugo lav hariciye na7.ırı ıle uzun 
bir görüşmede bulunmuştur. 

iyi hnber alan mahfillerdeki 
kanaata göre , Sov; et elçi i Yu
go lavlara, yabancı kıtalann mem
leketlerind n geçmesine mü aade 
etmemek şartiyle üçlü pakta ilti
hakını tavsi) e eylemiştir . Diger 
taraftan lngiltcrçııin Belgrad el
çi i ile Amerika Biı leşik devlet
lerinin Belgrad elçisi dün Yugos
lnv Başvekili Tcvetlco,> iç tarafın
clan kabul edilmişlerdir. 

Belgrad : 22 l a. a. )- Prcn• 
Paul dün öğleden ıonra lnaili1. ı 

(Gıriıi üçüncfl ıayf ada ) 

Atina : 22 (A. A.) - Emni
yet nezaretinden : Düşman hava 
kuvvetleri Prevezeyi bombardıman 
etmiştir. Hasar olmamıştır. Sakız 

ve Midilli adaları mıntakasına da 
bombalar alılmı~tır. Bir miktar Ö· 
lü ve yaralı vardır. Hasar ehem· 
miyetsizdir. 

Atinn : 22 (A. A) - Yunan 
Matbuatı mızırına göre ltalyan e
sirleri Musolininin ArnavulluRtaki 
kuvvetler baş kumandanlığında 
mühim değişiklikler '8Pmak ta
savvurunda oldu~unu teyid elmiş· 
lerdır. General Gr-leso'nun başku
mandanlığa tayin edılrııesine inli· 
1ar edilmektedir. 

Atina: 22 (a. a) - General 
(Gerisi üçün ü ıayf ada 

YUNANlllAR YENİ MU

VAf f AKİYETlER KAZAN Dl. 

PREVE.ZE BOMABRDIM \NJ 

INOILIZ ASKERi 
ŞE~LERININ~PAPAGOSA 

TEBRiK TELORAFI 

TÜRK-MACAR 
GÖRÜŞMELERi 
BiR MACAR HEYETi GELDi: GÔRÜŞME.LFR TEKRA!] BAŞLIYOR 

Ankara: 22 (Türkaö•ü muhabirintl•n) - Bir kaç ay
dan beri macari.tanda bulunan bir ticoret heyetimizle Ma
car makamları ara11nda devam eden Tü1 it - Macar ticaret 
müzakcrel•rİ bazı teknik lıu•u•larında ı,•ukua gelen ihtilôf 
dolayı•iyle intıkaa uğramı,tı. Bunun üzerin• Macari•tan
dan memleketimize dönen ticaret heyetimizle birlikte Ma
car müm .. •illerinden mürekkep bir heyet yarıda lıalan 
müzakereleri takip ve neticeye bağlamak mak•adiyle latan
bula, oradan da evvelki gün, ıehrimize gelmİftİr. 

Heyet fehrimiıdeki alakadar makamlarla t•ma•a ~·ç
miı bulunmaktadır. Pclt yakında bir anlaımaya varıl11ca;ı 
6mit eıli/~or. 

(Gerisı üçüncü ıayfada) 

A tlantik Muhardıe•İ 

Atlaııtilc meydan muharebe.i 
adlı çetin muharebe Amerika ~f. 
idin umumiyesini yalcından alika
dar etmektedir. Almanyanın iki 
büyük zırhlısı Atlanti~e gönder
cli~i lınbl"rleri de gelmclctcdlr. 

Bugünkü Atlnntik muharcbe
sindef\ Almanyanın ycglnc fi• 
} esi Amerikadtm 1ngiltereyc ya
pılacnk yardımları baltalamaktır. 

Birleşik Amerilcanın valiyeti bil
hassa ltalyada büyük tesir uyan
dırmıştır. 

(Gerısi ikinci sayfada) 

••••••••••••• 
AMERiKA YEN/ ÜSLER 

~KIRALJYOR 

Londra : 22 ( A. A. ) -
Roytar alyaaı muhabirin
den : Caralba denizinde ve 
dlier yerlerde Amerlkaya 
29 aene mUddatla bazı Ua· 
lerln kiraya verllmaal hak· 
kmda lnglllz ve Amerika 
hukQmetlerl araaında gele· 
cek hatta Londrada bir an
lafma imza edllacehllr. 



l 
.. --....... .. --... , ................ ------ .. .. .. . . 

! PAZARDAN PAZARA 'Hı~~~L~Rıj 
··-----------------·~ * ··----··-·· 

TIP ALEMiNDE 

İFRİT 
Gösterilen binbir ihtimama 

rağmen seselmiyen çiçekler gibi, 
Sıdıka,"'.bi r türlü düı.elmiyor, ne
şelenmiyor, serpilip açılamıyor, 

hep kırıklıktan, çarpıntıdan, ya- -
rım baş ağrısından şikayet edi
yor, ara sıra sebepsiz yere hıç
kırıklar la başlı yan bir buhran so
nunda baygınlıklar geçiriyor, ne 
misafire, ne de konu komşuya çık
mıyor, aylardanberi gününün he
men bütün saatlerini şehir kena · 
rındaki tek katlı fakirane evleri
nin odasında, battaniyesinin al
tında, pencereden, uçsuz bucak
sız. uıanıp giden pamuk ve küncü 
tarlalarını seyretmekle öldürü
yordu. 

YAZAN 

SElAHA TTİN SEPİCİ 

Beş günde 
Frengi tedavisi 

KANSERE iLAÇ!,, 

N 
evyorkta rSinada~ı h.astahane

si> doktorları Horaıd Lomas 
Himens ve Lui Şarjin frengiyi beş 
giin içersinde tedavi etmek imka
nını elde ettiklerini söylemiştir. 

Askerde ölenlerin 
sigorta paraları 

Anne ve baba büı ük bir me
rak ve endişe içinde idiler. Yir
mi iki yaşındaki;tazenin bu hali 
onları harap ediyoıdu. Bahusus 
başka çocukları olmaması dolayı

siyle Sıclıkaya karşı zaten derin 
bir sevgi ve şefkatle mütehassis
tiler. Göstermedikleri doktor kal
mamıştı. Belki bir deva buluruz 
diye lakabına aldanarak sahici 
doktor zannedip ta Cevheri bu
cağındaki çiftliğine kadar gitmiş

ler, bizim meşhur doktor Kellere 
bile göstermişlerdi. Sandıkta, se
pette ne varsa doktora, eczacıya 
dökmüşlerdi. 

Bütün geliri, evin önündel..i on 
dönümlük hefkerenin kabak, hiyar, 
balcan, banaduta gibi mahsulün
den :baret olan ailenin dirliği, 

düzeni bozulmuştu . Başlarına te
belleş olan derd yüı.ünden nere
de ise ellererindeki meşrefeyi sa
tacak hale gelmişlerdi. 

Karamayaların Du<labla, Mü
sevvidin Iraz hatun gibi eş dost 
tavsiyelerde bulundular: 

- Kele anam, yapışmışsınız 

doktor soyhasına ... A} lardanberi 
: kızcağıza çektirir durursunuz.. Bir 
de hocaya okutun, ocaklara gö
türün ... Belki Allah sebebini halk
eder de siı. de azaptan kurtulur
ııunuz, dediler. 

Bu, akıllarına hiç gelmemişti. 

Hakikaten doğru söylüyorlardı, 

bir de bu çareye baş vurmak la
zımdı. 

Ganisafzade mahallesindeki 
Rüfai tekkesinin postnişini Gaffar 
efendi hocanın memlekette büyük 
şöhreti · vardı. Tükrüğü panzehir 
gibiydi .~Dua kuvvetiyle ·~ delikten 
deveyi çıkarır; saracalılara, sar' a
lılara bir nefes etmesi kafi gelir 
diye tan ılırdı. Bir kaç ay evvel 
Ballan harbine giden gönüllü ala
yına bir çok müridaniyle o da ka
tılmış, fakat Konya Ereğlisinden 

geri dönmüştü . Şu var ki, Gaffar 
efendi hoca, alelade cindarlar gi
bi her hastaya okumazdı. Çünkü 
şöhretini ancak bu suretle muha
f aı.a etmek mümkün olabileceğini 
pekala müdrikti. 

Bununla beraber Veysel emmi
nin"'ısrarına dayanamadı. Bilhas
sa, · işin: .. içinde yirmi iki yaşında 
bir tazenin bulunması hocanın ci
ciklerini gevşetmişti. 

Hoca efendi körpelere faı.laca 
• meraklıydı. Onun nazariyesine 

göre insan [°} aşlandıkçn gönlü 
<Sabi sübyan > tara düşerdi. 

- Ma<lem ki yirmi iki yaşın

da imiş, güzel olmasa da yosma
lığı vardır elbet diye düşünmüştü. 

• * * Gaffar ef~ndi hoca ertesi gü-
nü Veysel emminin evine damla
dı. Sıdıka, görür görmez meclüp 
olaca~ı derecede güzel bir k12.dı. 
Etrafı marumtırak renk almış u
zun kirpikli iri siyah göı.leriyle 
küçük ağzını çerçeveliyen koyu 
kırmızı gergin ve kalın dudakları 
ve bunlara fon olan solgun biçim. 
li } üzünde öyle bır ifade vardı ki, 
kim olursa olsun, ilk görüşte ona 
karşı derin bir incizap hissi duy
maması mümkün değildi. 

Hoca böyle hastaları göre 
göre adeta ruhiyat doktoru ol
muştu . Sıdıka tam dişinin har
cı) dı . Bu fırsatı kaçırmak enayilik 

olurdu . 

Bu iki doktorun frenginin le- · 
davisinde kullandıkları ilaç yine 
arsenik esasına dayanıyor. Teda
viyi sür'atlendiren aebep ilaç de
ğiİ, ilacın kullanılış tarzıdır. Ame
rikalı doktorlar bu ilacı c.yavaş 
yavaş şırıngalar,, ismini verdikle
ri bir usulde yapıyorlar. 

BU p ARALAR ÖDENECEK VE ASKERE GIDIPTE T AKSIT 
VEREMIYENLERlN HAKKI MAHFUZ TUTULACAKTIR 

Gaffar, efendi üst üste üç gün 
Ve}sel emminin evine devam 
etti . Okudu , üfledi . Dördüncü 
gün is'ihare}e yattı . İstiharenin 
sonunda teşhisini söyledi : 

- Kızınızın içiııde İfrit var 
dedi ... Bu Jfrit tabi, aza} i bede
nin bir deliğinden girmiştir. Yine 
bir delikten çıkarmak lazım gelir. 
Gözünden çıkarırsak maaıallahü

taala nuru basardan mahrum ka
lır , yani kör olur . Burnundan 
çıkaralım desek beı ni de, dimağı 
da birlikte çıkar , Ağzından çı
karmağa hiç gelmez .. Zira mi
desinin de çıkması muhakkaktır . 
Verasından çıkarmağa kalksak ba
ğırsakları döküliir ve bu da mut
laka mevti intaç eder . 

Sıdıkanın annes} le babası : 
- ifriti dilediğin delıkten çı

kar hocafendi, yeter ki kız. ın canı 

kurtulsun dediler . 
Gaffar efendi hoca : 
- Zinhar benim okuduğumu 

kimseye söylemiyeksiniz, aksi tak
dirde duamız müstecab olmaz , 
İfrit içeride kalır ve kızınıı bu 
derdden"' helak olup gider rliye 
tenbihte bulundu. 

Kıı. işin farkına varmıştı . Fa-
kat hoca yakışıklı bir erkektı. Yü
zü ve vücud ii güzeldi. Yarım tıraş 
sakalıyle iyi bir terzi elinden 
çıkmış temiz softa kisvesi ona 
bir kat daha mahabet .. veriyordu. 
Bunun için sesini çıkaramadı.hat
ta memnuniyetle karşıladı. 

Ameliyatın ilk günü Sıdıka -
nın canı hafif surette yanmıştı . 
Hoca iki gün daha devam et
tikten sonra : 

- Çok şükür İfriti çıkardık , 
biiznillah yakın zamanda k11.ımız 
tamamen ifakat bulacaktır , dedi 
ve Veysel emminin verdig i dün
yalığı alarak çıkıp gitti. 

* * * Sıdıkanın annesiyle babası üç 
ay sonra bir gün, tekkede Gaffar 
efendiyi buldular. Onları görünce 
Gaffar efendin in rengi atmıştı . 
Fakat yüzlerindeki sükunet , kor
kusunu bertaraf etti . 

Veysel emmi elindeki paketi 
açarak , Sıdıkanın düşürdüğü üç 
aylık çocuğu hocanın önüne koy
du ve büyük bir sevinçle : 

- Kııın içindeki ifrit iki tane 
imiş hoca efendi .. ·. Bu da dün 
akşam çıktı . . . Göresin diye 
getirdim sana, Allah senden razı 
olsun hocam, dedi . 

Gaffar efendi hoca bu ba
direyi böylece atlattığı için Allaha 
hamdüsena ediyordu , 

Veysal emmi ile karıaı tekke
den çıkarlarken arkalarından : 

- Kızın karnında daha altı • 
ay on gün kalay<iı , siz asıl ifriti 
o zaman görürdünüı. dedi . Fakat 
bunu içinden söyledi . 

Y 
eni bir keşif meydana çıktı; 

"Uzviyetin kansere karşı_ 
müdafaa vasıtası olan Protrom-;,; 
bin maddesi Danimarkalı hir clok
t<'r Dom•tarafından keşfolunan K 
vitamini tarafından yapılmaktadır. 

O halde K vitamini vucutta 
çoğaltarak (bu vitamin yapr~~lı 
nebatlarcla ve soya· fasulyesının 
yağında mevcuttur. Kansere ya
kalanmak veya: kanserden kurtul-
mak ·mümkündür? 

Bu hususta henüz kat'i netice-
ler yok. Bu neticeleri tesbit için 
daha beklemek lazım. Kansere 
lrarşı henüz zafer kazanılmış de-
ğildir. • 

ANKARA RADYO GAZET[Sİ 
( Birinci sayfadan artan ) 

Bari radyosu ve diğer ltalyaıı 
radyoları mütemadiyen Amerika 
ve bilhassa Ruzvelt aleyhinrle atıp 
tutmaktadır. 

Arnavutluk· harekatı 
' 

Yunan harekatı hakkında ye
ni bir haber gelmedi. Arna vutluk
ta dün alınan esirler arasında 
Musolinin yeg-eni de olduğu bil
dirilmektedir. 

Afrika Harekatı 

Afrika<la ileri harekat devam 
ediyor. İngilizlerin dün zaptettik
leri Cnabub'un nüfusu 3000 dir. 
Cerabub mahali halk tarafindan 
mukaddes bir şehir olarak tanın

maktadır. 
DiğPr cephelerde kayda değer 

bir hadise olmamıştır. 

Ankara: 22 (Türksfıü muha
birinden) - Aldığım malumata 
göre Ticaret • Vekaleti tarafından 

hayat sigortası üzerine hazırlanan 
bir proje yakında Başvekalete 
şevkedilecektir. 

Bu proje ile milli korunma 
kanununun fevkalade 7amanlarda 
hükumete verdiği salahiyetlere is· 
tinaden sigorta işlerinde bazı ta 
lik .. kararlarının ~ ilavesi de derpiş 

a 

olunmaktadır. Gözetilen nokta 
şudur : içinde bulunduğumuz fev· 
kalade zamanda hayat sigostası 

olmuş valandaş_lardan çoğu muh-

telif sebeplerle prim ve sür prim
lerini zamanında veremiyecek va· 
ziyette olabilirler. Şimdiki mevzu
at bı.ı takdirde mukaveleyi mefsuh 
addetmektedir. Yeni tedbirlere 
göre hükumet lüzum gördüğü an
da talik kararını: ilan etmesi fev-

kalade ahval dolayısiyle taksitini 
ödemiyenlerin hakkını mahfuz tu 

tacak mukavele ve primler öden 

mış gibi muteber olacaktır. Bun
dan ba~ka böyle zamanlarda harp 

olsun olmasın askerlikte ölenler 

için mukavelelerde t~ahhüt edil· 

miş mebllfğ da şirketlerce ödene· 
ct:ktir. 

Orta 
karne 

okullar 
tevzii 

Şehrimiı. orta tedrisat okul 

idareleri , talebelerin ikinci üç 

aylık ders vaziyetini gösterir kar

neleri tamamen tevzi etmiştir . 

Kaı neler , velilerin imzasından 

sonra dinlenme tatilini 

toplanacaktır 

müteakib 

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

GÜNÜN VOOVili • 
Yemek kitabı - Şekerleme 

Bir yemek :kitabı almak için~kitapçıya gitmişti: 

- Ben:bir yemek pişirme kitabı istiyoru, dedi 

- Her lı'irlü yemek kitabımız vard.r Bayan! Büyük mü olsun, 

küçÜk mü ? 
- Ooo!.. Çok küçük olsun!.. O kadar az yemek yeriz ki biz! .. 

* 
Yatmurlu bir Pazar günü bütün ~aile:efradı sobanın etrafına dizil-

miş konuşuyordu. Ailenin reisi bir divana oturmuş kitap okurken ha

fi/ten şekerleme yapmata başladı. Bir miiddet;. sonra'2:uyanınca evin 

küçük kızı: 
- Babacıtım sen gündüz uyursan geceleyin -ne yapacaksın?_ Dedı. 

Babası: 

- Yavrum ben uyumuyordu.m. Düşünügordum! diye 

Bunun üzerine küçük O~uz atıldı: 

Fakat BabacıOım insan düşünürken horlar mı? 

şaka etti. 

DUYDUKLARIMIZ 

Bekarlara mahsus yemek listesi :.. Dev adam 
" 

İsviçre hükumeti bekarlar ve lokantada ye
mek yiyenler için yeni bir vesika ihdas etmiştir. 

Bu vesika öğle ve akşam yemeklerine mahsustur. 
Bununla lokantada iki kap yemek ve muayyen 
miktarda ekmek yemek k'abildir. 

Şimdiye kadar lokantada yimek yiyenler yan
larında bir çok vesikalar taşımağa mecburdurlar 
Her yedikleri yemek için el, şeker, ekmek, tere
yağı vesikası veriyorlardı. Şimdi bunların yerine 
bir tek vesika verilecek, bekarlar yanlarında ve
sikaları kesmek için bir de makas taşımaktan kur
tulacaklardır. 

* 
Amerikada beş aydanberi işsiz bulunan bir 

genç garip bir surette iş bulmuş ve birdenbire 
çok para kazanmaga başlamıştır. Bu geç 22 yaıın-

ela Peter Dawis adındadır. Los Angeles'de ser;e. 
ı ilikten dolayı polis tarafından tevkif edilmiş ve 
hapse gönderilmiştir. Fakat Peteri hapishanede 
hiç bir höcreye sokmak kabil olamamıştır. Çün
kü delikanlı tamam iki metre 21 santimetre bo
yunda ve 160 kilo·~ağırlığındadır 1 ... Küçük höcre
lerden hiç biri>inin kapısından içeri giremediği için 
bu 2encin ne yapılacağı düşünülmüş, nihayet cür
mü ağır olmadığından kendisinin bir daha serse
r;lik yapmamak üzere serbes bırakılmasına karar 
verilmiştir. 

Peter Dawis hapishane<len çıkınca, gazeteler 
bu hadiseden uzun uzadıya bahsettiklerinden, bir 
filim şirketi kendisini yüksek ücretle angaje etmiş
tir. Yalnı1. bu günkü şeklini muhafaza etmesini 
ıartkoymuştur. 

Al TIN f IYATI 
AldlAımız MalOmala 

göre lstanbul plyaaasm
da dUnda bir Allln 24 
Ura 50 kuruttan mua-

_::::n~~ 

HAYA GEOİKlİ OKUlUNA 
GİRECCEK GENÇlERİMİZ 

Hava kuvvetlerimizin uçucu ve 
teknik eleman ihtiyacını karşılamak 
için Türk Hava kurumu 2'Ünden 
güne genişliyen Hava Gedikli Yu
vasına Orta tahsilini ikmal etmiş 

gençlerden Hava Gedikli namzedi 
kaydına başlamışhr. Yuvaya kay
dolunacak namzetlerden aranan 
şartlar şunlardır : 

1 - Türk olmak ; ana ve ba
bası Türk ve Türk soyundan bu· 
lunmak. 

2 - Bekar olmak ve pilotluk 
için 15 - 18, ihtisas gediklisi için 
15 - 20, teknik muhasip gediklis; 
için 15 - 25 
ikmal ve sözlüye kalmamış olmak 
(Tahsil vaziyetinde fasıla varsa 
bu fasıla müddetini nerede geçir· 
diğini ve bu zamanda her hana-i 
bir işde çalı41mış ise hüsnü hizme 
tini tevsik etmiş bulunmak. ) 

4 - Sağlık durumu uçucluta 
elverişli olmak 

5 - iyi hal sahibi bulundu
ğunu pohs vesikasiyle tevaik el· 
miş bulunma\<. 

6- Ana ve babasının, yoksa 
velisinin rızasını a-österir bir vesi
ka ibraz etmek. 

7 - Boyu asa-art 1,65 olmak. 
Bu şeraiti haiz gençler evrak· 

!arını hazırlıyarak bir istida ile başı 
açık iki vesikalık fotoğraf ile Türk 
Hava kurumuna müracaat edecek
lerdir, 

Şehir Tiyatro•u 6•liyor 

Haber aldığımıza göre fstan
bul Şehir tiyatrosu san'atkarları 

24 kişilik bir kafile halinde önü
müzdeki ay şehrimize gelecek· 
!erdir. Sanatkarlar burada bir kaç 
temsil verdikten sonra Hatay'a 
geçeceklerdi~. 

Açık atış 
poligonu 

Beden Teı biyesi Seyhan Bölgt:ai
nin kendi bahçesinde ve vlus par
kına bitişik olarak yaptıraca~ı a
çık atış poligonu planları B. T. 
Genel direktörlüğünce tasdik e
dilmiş ve bazı tadiiatla keşifleri 

yapılmak üzere planlar Adana 'ya 
gelmiştir. Bu ilavelere göre plan
larda tadilat yapılmış ve Nafıa 

müdürüyetince keşifleri ikmal e
cilmiş olup inşaata müsaade ve
rilmesi için bütün dosya B. T. 
Genel ' direktölüğüne gönderilmiş. 
olup yakında inşaata başlanabile
ceğini memnuniyetle haber aidık. 

B. T. Seyhan bölgesi açık a
tiş poligonu için silah ve kurşun 

temin edilmiştir. Her vatandaı 
Ankara poligonu gibi kutuş ile 
beş kurşnn atabilecektir. 

N iŞ AN 

Memleketimizin yetiştirdiği kıy
metli gençlerimizden arkadaşımız 
diş doktoru lsmail Hakkı Somayla 
Kız Enstitüsü ö~retmenlerinden 
Bayan Mefharet'in nişan törenleri 
ailesi ve dostları arasında dün 
akşam yapılmışıır. Genç nişanlıları 
tebrik eder ve uzun, mes'ut bir 
hayat dilcriı. 

iN 
Demiryolları fE 

memur arıyor :; 
,aı'Jla 

Dün aldı~ımız malumat. [)C' tal 
Devlet I?emir yolları i_d~reil f'dir 
let Demıryollarının' -gıttıkçe r04eıa 
nişli yen ~r '.şebekesinin "':<lo~ll ~=t 
acil ihtiyaçlarl lcarşısınd8. d,, 
dan doğruya kısım şefi yet 
mek kararını vermiştir. J(ısılfl 
!iği nazarı: dikkate alınarak 
vazifeyi ancak lise meıuııll~ 
lise derecesindeki »anat rrıe., K 
mezunlarının kısa bir stajla>;~ A 
bilecekleri anlaşılmış ve bıı pte 
fı haiz olaıılar arssında bir ~ O 
baka imtihanı açılmasına 
verilm_iştir. Müsabakaya gık 
mek şartlarından biri de as kar 
ğini yapmış olmaktır. rfrm 

Bu gençler 74 lira ücretle ke 
let Demiryolları şebekesiıtİll lü 
hangi bir kısmında staj "yap11 

lem 
sonra bir nazari kursa ta~' j~I et_ 
lacak ve bu suretle yüksek lnıu 
yapmış olacaklardır. Bund811 ~be 
ra kısım şefliğine tayin oh111 ;tice 

t . - · ıeriııe man ve amıratı mutemadt ış 
1 

l 
zaret ve tanzim edecejd• en 
Bunlara çalıştıkları mıntaka lflnr 
rıca ikametgah verilecektİf· .~ Ka 

• 11 8"Jc in 
Devlet dcmır yollarını } 1. L" 

ğı bu müsabaka 28 martl8 ını. 1 

~· iŞ lacaktır. Bu müsabaka) 8 • ~nlar 
her tarafındaki lise mezurı0 cumı 
!erin gi.ebilmesi için 1-{ayO' nıiş 
ve Sirkecide dahil otduğllatl flard 
Devlet Demiryollarının b kte 
letme merkezlerinde a}'f11 

yapılacaktır. 

J't1I • 
be/11ıı•.r 

23-3-941 PAzt>-P. . ~ 

Pro1ram, Hat ·~· 
AJANS haberlerı 

8.00 
8.0l 
8.45/ 

"' 9. 18 Müzik : Marşlar 

9.00 
12.30 
12 33 

1'2.,0 
13 05 

13.20/ 
1430 

18.00 

18.03 

18.50 

19.-'0 

19.45 

19.50 

20.15 

20.~5 

11.15 

21.30 

22.30 

23.00 

21.25/ 
23.lO Y arıalü ....... 
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6İlİZlER YUNANİSTANA 1 

MİDEN ASKER ~IKARMIS 
Belgrad : 22 ( A. A.) - Ste
i : Vreme gazetesine Sofyadan 
iriliyor : Selanikten gelen yol

ar Yunanistana yeniden İngiliz 
lan ihraç edildiğini bildirmek· 
irler. Ayni yolculara irc'5re, 
inikte hüyük bir askeri faali-
cerey an ctmekt~dir 

Afrikada 
(Birinci sa) fadan artan) 

Kahire : 22 ( a. a . )- İngiliz 
Avustralya kıtaları tarafınd an 
tedilerı Cerabub Bardiyanın 
mil Cenubunda kaindir.lngiliz
r Bingazi mmtakasını z.aptel

k işiyle meşgulken buraya kar
karekelte bulunmayı lüzumlu 

emişler ve bu mmtakayı ha
keşif müfrezelerinin daimr kon

altında buluncluı mayı tercih 
mişlerdir . Son gün1erde va
t bir hücum için müsait gö
ü~lür . Bunun üz.erine Per. 

be günü lıücuma lcalkışmıştır. 
· ede ltalyan garnizonu başta 
andanı olmak ü1.ere dün ö~-
n sonra lngilizlere teslim ol
lardır . 

Kahire : 22 ( a. a. ) - Orta 
İngiliz umumi karargahı teb
Libyada mühim bir şey ol
ışlır. Erit rede: Keren 'de ltal-

lar akim kalan bir mukabil 
mları esna ında atır zayıat 
iş ve bir mikdar esir bırak
ardır. Habeşistanda rical et
te olan düşman kuvvetleri 
inetazyikı mdıı. evam ediyor. 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATJ 
f.n az En çok 
K. S. K. S 

- 49,()() 51,25 

• - 48-..:•:._50_ - 48,50 ___ , ___ _ 
60,00 60,00 
26,00- - r-r;oo-- -

22 / 3 / 1941 
• m>t1 11 va B:>r• a 
Bankasından alınmıftır 

.----~-- ı----

-N6betçi Ec~ahan• 

YENİ ECZANE 
Bele dlye r•nında 

Veygand'ın 

beyanatı 
NeV}'ork: 22 (a. a.) General 

veygond ünitel Presse'in muhabi
rine beyanatta buıunarak Fransız. 
Afrılcasının Maraşal Petenin gös
terdiği yolda gıdeccğıni ve her 
türlü taaruza karşı Fransız. müs
temleke imparatorluğunu müdafaa 
edeceğini söylemiştir. 

lekenderlyeye tayyar ele r ln 
yapteAı bir hUcum 

1skenderiye: 22 (a. a.) {fün 
öğleye doğru bir anlaşma tayya
resi 1skenderiye limanı üzerinde 
gözükmüş ve hava dafi Batar) a
larının şiddetli ateşi ile kar~lan
mıştır . 

LORY AN DENiZ 

ÜSSÜNE HÜCÜM 

Londra: 22 (a . a.) - öğrenil
diğine göre, bir lngiliz bombar
dıman gurubu gece Lory~n drniz 
altı üs üne hucum etmişfir. 

lNGlL TEREDEN MÜHiM 

MiKTARDA iTHALAT 

EŞYASI GELDi 

Ankara: 22 (Türksözü muha· 
birinden) - Son günlerde lngil
tereden şehrimize mühim miktar
da ithatat eşyası gelmiştir. tene-

lce de vardır . 

Bu tene'lceler, ) ine, Ticaret 
vekaletinin ttnsibi ve mıntalca ti
caret mfidürlüğü kanlı ve alaka- • 
darlara tevzi edilecektir. 

Gelen di~er eşya arasinda 1610 
adet "otomobil lasti~i 1 1629 nal, 
pamuk ıpliği , tıbbi ve kimyevi 
maddeler, radyo leva~ımatı , pa
muklu men~ucat, makine yağları, 
çay, elektrik kabl0ları, kireç kay
ınağı, kadife eşya , çelik tüpler 
vcı muşamba da vardır. 

8El6RADIN SON U ZIYETİ 
( Birinci sayfadan artan ) 

ve Amerikan elçilerini kabul e t
miıtir . 

Belgrad : 21 ( a. a. ) - Kral 
naibi Prens Pol Sırp Ortodoh 
kiliıeıi reisi Baş Metr~polit Gab
riel 'i kabul etmiıtii- . 

Bern : 22 ( a. a. )- Ofi ajansı 
bildıriyor : Yugoslavya Başvekili 
ile hariciye nazınnın Cuma günü 
Almanyaya hareketleri haber. ve
rilmektedir. 

Ankara : 22 (Radyo gazete
sinden) - Gelen haberler, bize 
Yugoslavya ile Almanya arasında 

nihayet bir anlaşma olduğunu -
mahiyeti henüz malum deA"il -
anlatmaktadır. Yugoslctvya kabine
sinde üç sırp nazırdan başka di
ğer azalar anlaşmayı kabul etmiş· 
terdir. Yuıroslav Naz.ırları bir kaç 
güne kadar tekrar Berline gide
ceklerdir. 

Yugoslav kabinesindeki istifa· 
lardan !onra kabine buhranının 
telafisine çalı.)ılmakıadır. 

lngiliz Radyoları IBir Almanın 
Yugoslav anlaşmasını tekzip et
mektedir. 

ilan 
NA ASKERi SA TIN AlMA KOMİ&YONUNDAN : 

Miktarı 
Kilo 

Muhammen 

Beher kilosu Tutan 

K · S Lira r. • 

Muvakkat 

Teminatı 

Lira Kr. 

4000 22 50 900 67 50 
1500 33 00 495 37 00 

z J>eynir 500 50 00 250 J 9 50 
n nakli (ton)lOOO (tonu) IOO 00 1000 75 00 

1 - Yukarıda yazalı dört kalem erzakın pazarlığı 24 · 3-
zartesi günü saat 15 dedir. isteklilerin belli gün ve saat

inatlarile birlikte Adana Askeri ıatın a lma komisyonuna 

iNGil TEREYE ~OK ŞİDOETli 
B İR HÜCÜM 

Londra : 22 (n. a .) - lngiliz 
Hava nezaretinden: Gece düşma
nın hava faaliyeti , lııgillerenin Ce· 
nubu garbisinde bir şehir uzerine 
tevcih edilmiştir. Hücüm oldukça 
ağır bir devrede olmuş ve bir 
çok yanginlar çıkmıştır. Umuma 
ait yer'erde büyük hasar vukua 
gelmemiştır. insan zayıatının yuk-

sek simasından korkulmaktadır. 

Maltada alarm 

Bu gün maltada iki defe alarm 
:verilmiştir. Düşman tanareleri 
maltaya ynklaşmışlarsada bomba 
atılmamı~tır. ,.. G~ROlMEMIS BİR MUYAffAKIYHlE DEVAM EDİYOR Kahveci 
arnavutlukta 

(Birinci sa) fadan artan) 
Dil ve General Veyve ltalyanların 
taaruzuna karşı Yunan kıtalarının 
mesud :mukavemetinden dola,Yİ 
hararetli tebriklerini general Pa-

Beste ve Müzik : Üstad Sadettin Kaynak Güzeli 
Y•ni Şarkılar: Münir Nurettin V• Müzeyyen Scnar 

Bat rolle rde Hazım - Behzat - Münir Nurettin P• lc Y altında ! ... 

. pağosa telgrafl:ı bildirmişlerdir . 
General Veyvel yalnız Yuna

nislanda dedi, fakat müşterek za
f l"re ve hürriyete -yaptığı- büyük 
~izmetlerinden dolayı lng-iliz kra. 
lı tarafından kendisine tevcih edi-
len Şövalye tarafından kendisini 
bil~i~mişlerdir, General Popagos 
lngılı~ kralının vern iği rütbenin 
kendı sahasında bütün Yunan or· 
dusuna aitlruhrnduğunuvc nihai 
zar.ere itimadı oldn~ıınn tebarüz 
etlırerek cevap vermiştir. 

~_._,_-..-wD...__0 ............... K"'"""""'T--0.....,.....,.,R--~j 

Yalçın Mustafa Ozel r Mir ) l Dahi/iye :Müteha••.., 
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Kızılay Ulucaıui caddesi istiklal llkolculu kar11aında ı 
Eski inan yazıhanesinde yeni açtığı muayene hanede her 
gün hastalannıJkabul eder. 12762 17 - 30 ) 
~~~~----~~ 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTAf A Rlf AT 

[CZAHAN[Si 0ST0NDEKi MUAYENEHANESİNDE 
KABUl EDER 

,--------------------------, Saatçı Vehbi Çömelek 1 
Saat Kules Karşısında 

ZENİT, ARlON, NEKER, MACAR, HİSlON KADIM 

VE ERKEK SON MODEl SAATlERİMİZ YEOEKlERİYlE 
BERABER 6ELMİ~TİR. HER T0Rl0 TAMiRAT KABUl 

EDIUR... 127 49 12-15 

ILAl\I 

ADANA BElEOİYE RİYASETiNDEN: 
Adana Şehrinde Tarsus kapusu ile Taı ka r a k.,\u a ra

sına bir Lağam İnşası açık eksiltme usuliyle nıünalcaıaya keMI· 
muştur. 

2 - Keşif bedeli (9271.56) Liradır, 
3 - Muvakket teminat (695.36) Liraaır. 
4 - _ihale.si 25/3/~4.l Tarihine. ;rastlayut ~alı iÜnü aaa t15 

de Bcledıye bınası dahılınde Beledıye Encümeni .huzuru nda ya
pılacaktır. 

SAADET 
YUVASI 

Memleket Hastanesi Bevliye mütehasaııı ı 

· DR.OPERATöR Saim Erkun 1 

• 

• 
Kadın, erkek idrar yolları (böbrelı, meıane ve erlı•lı 

fena.ti/ ha.talıltlarını) 
Kızılay Ceddealnde, la llklll Okulu kerfıaındekl 

muere nehanealnd• ledevlr• b•fledı. 
12778 15- 30 Telefon : ıaa 

Dr. Muzaffer lokman 
Dahiliye MütehaHııı 

HASTAlARINI HER GON MAYENEHANESf NDE 

IABUl EDER 
' 

• 00 • ••• •••• 0 0 00 00 • ••• Ot • • Ot 00 O t .... Ot .. Ot .. .. O' ... 

SEYH AN MAARif MODORlOGONDf N: 
Cinsi Miktan 

Elbise dikimi Takım (150) 

Muhammen 

Bedeli 

K: 950 

~. 1,5 
Teminatı 

L: 107 

1 - Adana öğretmen okulu talebesi ihtiyacı için yukarıda 
cins ve miktarı yazılı elbise dikimi 20131941 tarihirıdon itiba ren 

15 gün mü<l<letle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 4 4'1941 tarihinde cuma günü saat 14 te Ma

arif müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
3 - Taliplerin 2490 sayılı kanun 2,3 maddeleri mucibince 

g e rekli vesaik ve % 7,5 tcminatlarile birlikte ihale iÜnÜ koruia-

yona müracaatları. 20-25- 29-3 12820 

Of VlETO RMANl~lETMESI POS REVİR AMf RllGINDEN 
1 - Pos orman· , imalatından 70 · 100 bin parça Adana ç::şi::li 
di~er çap kerestenin su ile Trak deresi ve seyhan ırmatının bir 

kısmı vasıtasile EA'ner, İlyas boğazı mevkileri arasına nıkll ve 
su kenarına istifi kapalı zarfla eksiltmeye konu1muıtur. 

2 - Tahmin edilen bedel 120 desimetre küpe kadar beher parça 
için kırk kuruştur. 

3 - Eksiltme 7 nisan 941 tarihinde saat 15 de Adanad• Devlet 
Orman işletmesi Pos_Revir Amirliği binasında yapılacakbr. 

41 - Bu iş için muvakkat teminat 3750 liradır. 
5 - Teklıf mc.ktuplarının:arttırma günü ve saatından bir A at ev· 

veline kadar~komisyona verilmesi lbımdır. 

•tlın, l l824 
5 - Keşif ve ~artnameyi a-örme k isteyenler Belediye Fen 

claireıine müracaatları illa elunw. 9-16- 30-34 12791 

6 - Bu işe ait Şartname ve mukavelename projeleri orman Umunt 
Müdürlüğü, Ankara, lstanbut,:Adana, Mersin Çevirıe müdür
lüklerile Pos Revir AmirliA"i ve Alanya Bölre fet:lklorinlN) ;::. 
lOQ kuruı Dtdelle temin edilebilir. 

111• 7-ı•-~,,-=--·----



Sayfa 4 

+o+oo~++-o+o+o-++-o+~++oa+++ • • ~ . 
i Radyoların· Şahı i 
• • • • • • i MEDİAT R i • • • • : Her modelde ve he · ı 
ı keseye elverişli yeni ı • • ı gelen radyolarımızı ı 
ı görmeden başka ı 
ı makina almayınız ı 

ı 1 1 i ı Muharrem Hilmi Remo ı 
ı • 
i
+ Abidin pa~a cad. No. 112 Telgraf: Remo • Adana ı 

- Telefon: 110 ı 

• 12755 • . ~ 
~+-H-+++++o+++++++++-o++++ 

• 
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Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi. aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
lakasızlık, mühim ra· 
hatsızhk ve hastalık
lara yol açmıştır. İşte 
bundan dolayı, her sa
yın bayan. adet za-

manlarında bu gibi ~hastalıklardan korunması için~yalnız 
(FEMıL) kullanmalıdır ... Rahat, sıhhi. pratik, bir kolay

lıktır. (FEMJL) in hususiBACLARI . da vardır. 

ECZANElEROEN VE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARINDAN ARAYINIZ 

Cenup Mıntakası deposu : Baltri Diril TKm tlıone 

l.. ........................ Y .. l•e•m·i..nıtırıN•. Tı 

t~M~~~ 1M07~MI 
l • 
~ [ABDEST BOZlNJ DEDiGiMiZ SERiTlER k 
~ Bunların uzunluklarıMört metreden on metreye kadar ~ 

1 
olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke- )J 
ser, karında ağrılar, sancılar yapar. Zayıf, kansız, derman- l~I 
sız bırakır.ITehlikeli hastalıklara yol açar. Tedavi ile vu

f ! 

cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

TİMOFÜJ 

UZUNLUGÜ 4-10 METREYE KADAR 1~~ 
'?.LA~(AŞpEST BOZAN) OEHILEN Şl!P.İTLERİıR'i".~·'llil!'.il 
OLDURUP V.UCUDTAN ()jŞARI ATAN .. ~.,,...,. 
TAM TESİRLİ BiR MÜSTAhZARDIR. 

S. ve /. 14. V~ltö/el{nm 8/13 N• /u \"f • 
24- 4· !J./O tori61i ~u63cıltn1 ~aılltlır 

- REÇErs İLE SArtLIA. -

TORKSOZO 23 Ma~ 

ADANA DOGUM Vf ÇOCUK • •••• .. • +-o-+-o-++++•~•••••••~•-Dı~•-oa+ ••••• 
BAKIMEVİ BASTABiBliGiNDENi Eşsiz bir muvaffakıyet: 

.. M~e~sesemzide ( 30 ) I.~ra ı Muhtelif veya top· Z'~ 
ucre~lı bır ~ast~ba~ıcılık n:~n: + lu aile geıintilerinde, J//I 
haldır. Talıplerın ılk tahsıhm -a-·şehirde, köyde,dağ · ,.--
görmüş ol?1ası:ve 18 yaşını ik- + da , bayırda velha· ~ 
mal etmesı şarttır, 21 - 23 -0- sıl her yerde ve en «"''''''' , ~ ~.)" 

12821 + gayri nıiisait şaı tlar t' ıL "} . • , 

sA ıluK-TARLA. BAG. YA vu ı ~;~~~:: ~:.~~·~~~~r ,. "'~·0 Jr 
YURDU 

tQt şunmeksızın ) en a-
• + ccle \e en dar za· + manınızda nefis ve 

1 - Abdi oğl11nda iyi bir t · . 
k

. ze . 
mev ıde 150 dönüm tarla var. A 2 - Yılanlı mezrasında Kurt 
tepesi şosaiı üzerinde 15 dö. üm 
bağ ve meyve ağaçları Bağ evi 
ve müştemilalı. m 

3 - Bürücekte Yoğurıçu yur- r a 
dunda müftü yurdu yolıı i.i1.eıinde 

p~ rsell ı re ayrılmış harita_sı muci- t Çorbalık 
bınce merıb,1 ,c;uları evlerıyle gerek V 

ayrı ay:ı _g~rek toplan satılıktır. ! Hububat sebze , 
Almak ıstıyenler sıhhat vekaletin· V k · 
de doktor A. Remzi güvence mü -0. omprıme ve 
rncaatları 12771 14 - 15 -0. pürelerini 

------------ı Beş on dakika zar· 
fında hımrl ı yabilir-

AT YARIŞlARI 
Adana Atlı Spor KuliJ

bU adana 30-3- 941 ve 
20- 4-941 Pazar gUnlerl 
Af Yarışları yapılacaktır. 

-0. siniz. Bir komprime 
-Ot evsaf ve yüksek bir 
O kalıtesi itibariyle bir 
O günlük kalori sarfi
O yatınııın karşılığıdır. 

O Her yerde bulur su· 

O nuz . 
12784 11-15 

ooo~~~w_Beşiktaş ÇAPA\ı1ARKA ~ J Kuruluş 1tarihi~ 1915 

1 
1 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu, tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Tiırk Lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Banka ında kurnbır,ılı ve ihbars11. tasarruf hesaplarına en 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekil · cek kur'a ile 
aşağıda.ki plana göre ikramiye dağıtılacaktır . 

4 Adet 1000 Liralık .ıooo Lira 
4 

" 
500 2000 

" 4 
" 250 

" 1000 
" 40 

" 
100 

" 4000 
" 100 

" 
50 

" 5000 
" 120 

" 
40 

" 4800 
" 160 

" 20 " 3200 
" 

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

Kuralar senede 4 defa. 11 - Eyliil. 11 Birincikanun. 

11 Mart ve 1 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

-------------------------' 
iŞ BANKASI 

KO~OK TASARRUf H[SAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞIOELER: 

4 Şuhat, 2 Mayn, 1 Agustos, 3 lkincitrşrin 

tarihlerinde y:ıpdır . 
# 

f 9 4 ı iKRAMiYELERi 

1 AJet 2000 Liralık 2.000 Lira 
s 

" 
lOO<) il 3.000 il 

2 il 750 il 1.500 il 

4 il 500 il 2.000 il 

8 it 250 " 
2.000 

" 
S5 il 100 il 3.500 

" 80 
" 

50 " 4.000 
" 300 

" 
20 it 6.000 

" 

Türkiye lş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

12567 HER ECZAHANEOE BUlUNUR 
~--___/ 

. o 
0000000000000000000000 

l · PAILLA~ 
o ~ADV©~p.~ 
g İSYİ~RE · MAMUlA Ti OLAN BU RAOf l~-
o 
o 1 
o 2 
o 

• fe} 
- ( 1 1 O - 220 Voltluk şehir cereyanile ıŞ 6 
- Hem şehir cereyanlarile hem de yalnız 

akküınilatörle işleyenleri. ıı o 
o 3 
o 

- Hem mütemadi, hem mütenavip, cereyatı 
batarya ile çalışan portatif cins~eri j I 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
[] 

o 
o 
o 
o 
o 

GElMl~!Y 
Çok hassai ve zarif olmasına rağmen eıfl!I 

··ştefV 
göre çok ucuz olan bu ;adyoları sayın ınu 

tavsiye ederiz. 

EVREN DİLEK 
y 

Kit~ 
~-mlll!llmlll!!ill _____ lllİlllllll ........ ~. ~~ 

Osm•nlı Bankası karşısı Kuyrımcular pasajl 

ı:::ı ' ] 2 - 14 ,.__ 16 ....... 19 - 21 - 23 
o o O 
00000000000000000000~ / 

. ~ 

Abone ve llan 
Şartları 

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

Aylık tıı abone edilır. -
lıanıar için idareye 

-nK~ 
' C()ılD(.Lk ~ ,. ~ 

ı.ıb' 
Sahip ve Başıt1 O 
FERiD~ 

• ııt ~ o 
Umumi NeşrıY O~a, 

MAC~Ôı 
Basıldıa"ı yer : rüRI'5 

müracaat etmelldlr. 
-------------------""--------~ 


