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Bü t ün yu r tda Mi lli 
tez hürler devam ediyor 

Milli kudret, vatanperverlik azminin bir 
defa daha teeyyüd ettiği görüldü 

Ankara: 25 - (Türksözü muhabirinden) 
Yurdun dört kşşesinden gelen haberler. 

beynelmilel vaziyet üzerine yurddaşlarile ,has
bıhal lüzumunu gören mebuslanmızm verdiği 
konferansların hudutsuz heyecan tezahürlerine 
vesile Aerdiğini anlatmaktadır. Nitekim bugün 
Edirnede giresun mebusu ve Tekirdağında 

Profesör H. Reşit Tankud. ve Amasya ·da 

Ferid Celal Güven tarafından "Türkiyenin 

bugünkü durümu, 'mevzuunda verilen nutuk

lar, halk üzerinde, izahı iÜÇ, ölçüsüz bir 

vatanperverlik ruhunu kamçılıyan tesirler 
yapmıştır 

Belgrad: 25 (a.a) - Yugos
lavya Başvekili ve hariciye namı 
Markoviç dün gece saat '.21 de 
Belgraddan Viyaııaya hareket et· 
rnişlerdir. Maçek Başvekilin bu 
seyahatı rsııasında kendisine ve
kalet edecektir . 

Belgrad : 2S (a.a.) - Yugos
la11yanııı iiçlü pakta iltihakı buııün 
ö~te üzeri Vıyanada imzalana
caktır, t3u imzanın uyandıracağı 
aksülameli naz, rı dıkkate alan 
miliver pakta konulmaı.ı icabeden 
askeri mahiyetteki şeraitten ve hat 
tfı Alman harp malzemesin;n Yu · 
ıroslav arazisinden geçmesi şart· 
!arından dahi vaı.ııeçmiştir. 

Belirad: :.?.5 (a .a.) - Royter: 
lng-ıliz elçisi l<anald Kcmbl'in bu 
sabah Yuııoslav hükumetine ver
di~i notada iki memleket arasında 
geçen harp esnasında tamir edil· 
nıiş olan dostluğa işaret edild .k
len sonra, Yugoslavyar ın bitaraf· 

.. lık siyasclınde 'ar sızın lv'ukua it· 
1' tırılen dcA-ışıklıkktl dolayı hayret 

izhar edılmektedır. Notada Yuıos
lav hükümetinin eğer bu siyasetin 
mazur llÖrülece~ini zannediyorsa 
aldanmakta oldu~u ilave olun
maktadır. 

Yugoslavya 
üçlü paktı 
imza etti 

SOVYE.T RUSY ANIN VE. 
lNGlLTEREN!N NOT ASI 

YUGOSlAVYADA 
KAYHA~MAlAR 

Belgradda hükumet 
aleyhinde beyannameler 

l ugoslav Nazırlarını trenle 
Berline g~türecek makinist 

zor bulurıdu 

bulunmuştur istifa eden Ziraat na
zırı 10,000 kişi larafıııdan hara· 
retle karşılanmıştır. Dün Belgradda 
bir çok bt-yannameler<le hükumet 
azası " On üç ınılyon lnlkın mu
ka~der lı hak kında karar vermiş 
haınler .. olmak üzere itham ed ı 
mPktedir . Beyannamede ayrıca 
~öyle . deni l ınekte?ir: " Üçlü paktı 
ıstemıyoruz l Talıınat istemiyoruz ! 
Hiirriyd için herşeye hıızım. ! 
Düşmanlarımıza bir şey verrniye
ceğiz ! .. 

Bern : 25 (a .a .) - · Beliraltan 
bildirildiğine ııöre, Sırp Ortodoks 

kilisesi\ reisinin yüksek kilise kon
seyi 27 Martta içtiınaa davet et

mesi Yugoslavyanın üçlü pakta 

iltihakı ile alakadar bulunmaktadır. 

Atina : 25 (a a.) - Yu~oslav
yanın üçlü pııkta iltihak t'decc~i 
haberi Yunanistanna deıin bir in · 
fialle karşılanmıştı r, Yııgoslavyanın 

kararı "Arkadan vurulmuş bir han· 
çer darbesi,, olarak tavsif edil
mektedir, 

Viyana : 25 (a.a.) - Alman 
hariciye nazırı Rıbentrop bu sa 
bah Viyanaya ielmiştir. Japonya

(Gerisi üçüncü sayfada) 

.. Af~ikada .. 'Yunan Milli bayramı münasebetiyle 
dunku harekat 

Nayrobi: 25 (s. a.) - Dogu 
Afrikasındaki Bri tany a imparator
luk kuvvetleri karar giihın<l an: ile
ri kıtalarımıı cicikanın iarbınd a 
bazı mühim sevk ilce\ ş n oktaları
nı zabtetmişlerclır. clahn garpta 
nigelli inaı•ecJilmiştir . 

··~-· ... -------·· 
f YURDDA ZELZELE : 

Ankara : 25 (TUrk ı 
aözd [ m uhabi r inden) - ı 
Bura ya gelen ba b erlere 
göre, bugUn_ saat 11 d a ı 
Zarada ufkt_ orta:,ıddet-

te bir z•lzela .. olmuştur. 

Hasar yoktor. t 
1 .. - ..... --··-- ·~---·· 

ŞEFLERiM.ZiN 
ME AJLARI 

f ff,öNO, YUHAN KANRAMAHUGI KAR~ISINDAKİ TAKDiR 
V[ HAYRANUK HISl[RİNI İZHAR BUYURDUlAR 

BAŞVEKIL/M/Z,GENEL~KURMA Y BAŞKANIMIZ VE HA
RiCiYE VEKiLiMiZ DE BiRER MESAJ GÔNDERD}LER 

Ankara : 25 (Rndyo gazete
sinden) - Mıllı Şefımız lsmet 1-
nönü, Yunan MıJlı bayıanıı muna
sebelı) le ) ıı:ıan Kı .:ı ı a bır mesaj 
~öndereıck, Yunan Kulııamanhğı 
Kaı.şısındaı.;ı t kdır \C h t) r.ırııık 

lı lcrını ıılı r b ı~urını.ışlard ı Ke
z.a tlnşı.-t:k 11111 lJoktor Relık Say· 
dam \e M ıcş .ın ız Fcvzı çak· 
ırıakla 11 r CI) c V 1 ı ımız Şukrü 
~ ı cog u d bı ı le rn!I ı s. ını· 
mı h r ı ı ıf d ctmışl rdır. 

At nu: 2~ ı. a ı mıllı ıstık
lfil ) ıl Ol umu mu na l b tı\ le 
şehır ha.} am mnıız ıı u:,ıı uı zct 
mekte ır. lıeı la af ba) raklarla 
sfü;\cnmıştır. Bu bn) rnk1ar om ın
dc1 mutt fık, dost \ c bıtar nf mem
lckclleı ın Un) ı ıda. ı a \ardır. fa
kat Almaıı bıı) rakı, ı ıııın çekilme
mış ol<lugu ıııuşalıedc edilmclüe
dır. 

Madrid: 25 (a.a.) - Royter: 
Alkaza a-azetesinin Berlin muha
biri ııaı.etesine verdiği bir haberde 
Sovyeller birliği hükumetinin Belg
r addaki elçisinin Yugaslav hükü· 
metine bir mesaj tevdi ederek 
Sovyetler birliğinin Balkanlardan 
ai5.kasını kesmedi~ini bildirdig-ini 
Yazmaktadır. Muhabir, Alman ha
riciye nezaretinde bu mesele hak 
kında mütalaa yürütülmek istenil
mcdi~ini ilave etmektedir. 

yadaki resmi İngiliz mahfillerinden 
gelen son haberler, bütün memle
kette efkarı umumiyenin Almanya 
ile herhangi bir muahede imzalan
masına karşı mevcut aleytarlığın 

gıttikçe kuvvetlenmekte olduğunu 
göstermektedir. Bilhassa ordu bu 
fikirdedir. Mevzuubahsolduğu şe· 
kilde bir anlaşmanın Yuğoslav 
menfaatlerine mugayir olduğu pek 
haklı olarak tebarüz ettirilmek
tedir. 

Parti grupunda dün 
yapılan görüşmeler, 

Amerikan 
bahri kadrosu 
· genişletiliyor 
BAHRİYE. MENSUBLARI MlK

DARI 232,000 e ÇJKARtl.IYOR 
Vaşington : 25 ( a. a . }- Mü· 

messiller mecli i , bah riye mc:ıı
suhları mik rl arının derhal 232,000 

e çıkarılması hakkındak i kfırıun 

Mareşal Grazyanı' 

İl Al YAN ASKERi 

~Ef lERiNJN İSTİGf ASI 

Kahire: 25 (a.a) - Yugoslav-

BERlİN[ HÜCUMlAR 

lngi/iz tay11arcleri torpil alıyor 

Nevyork: 25 (a.a.) - Nevyork 
Taymis gazetesi yazıyor: Her Al· 
man diplomasik zaferi Almanya 
ve Balkanlar mevcudiyetinin bağlı 

bulunduğu binayı baltalamaktadır. 

Almanya bu zaferlerden her biri 
ile kendisine bir düşman daha 
kalmış bulunuyor. Yugoslavyada 
belki de hepisirıin en tehlikelisi
dir. Zira nefret edılen anlaşma im 
za edilsin edilmesin Yugoslav mil 
Je tinin şiddetli aksülameli hem 
kendı hüküınetirıin hem de Al· 
manyarıın aleyhine dönecektir. Bu 
sure: tle muhtemel bir dost ve dai
mi bir komşu vurmak için ilk fı r

satı bekliyen nıüdhiş bir düşman 

haline konulmu~tur. 
Belgrad: 25 (a.a) - Yugos

lav halkı hadiselerin inkişafından 

Ankara: 25 (a. a.) _ lngiliz bihaber tutulmaktadır. Fakat ha-
kuv ti h berlerin sızdıx.ı her yerde halkın ve trinin Berline yaptığ'ı a- ;ıt; 
sarlar çok büyüktür iki muazzam aksülameli gayet şiddetli olmuş-
faLr'L tur. Dün Kroviyayityada 30,000 . ıı.::a yıkılmiştır. son laarU7.a 
aıt haberler henüı. alınmamıştır. kişi Mihver aleyhine tezahürlerde --- .. 
Harp Ekonomısı ve 
Korunma Kanunu 

PROFESÖR HAZIM ATIF KUYUCAK DÜN AKŞAM HALKE.Vl-

MlZDE ÇOK ALAKALI BiR KONFERANS VERDİ 

D • u Ik ·mı"• salonunda Siyasal Bilğiler Oku· un g•ce na evı .... . . 
'" P,.0 r - l · d B uazım Atıf Kuy ucak Halkevımı:z ıesor erın en ay nı 
•alonunda " Harp Ekonomisi ve Milli Korunma Kanunu-
l>tuz _, _, w ıı· bı"r konferans vermiftir. Salonda r ,, mevzuunaa aeger 
4cılaba/ık bir hem,ehri kütle.si hazır bu.lu~muı ve konfe-

11•1 •onuna Jııadar alaka ile takip etmıfhr. 1 

. 

YUNANIST ANDA BÜTÜN 
IHTIY ATLAR ÇAGRILIYOR 

Belgrad : 25 ( a. a. ) 
Ta:r : Selanikte çıkan Poli
tika gazete:ıine göre, Yunan 
harbiye nazırı 28 Martta 
bütün ihtiyatları •ilah altına 
çağıracaktır. 

Ankara : 25 ( A.A. ) - Cum
huriyet halk partisi meclis grupu 
umumi heyeti bugün 2S·3-94 salı 

2'inü saat 15 de reis vekili Haoan 
sakanın reisli~inde toplandı. 
Celsenin açılmasını müteakip kür
siye itlen hariciye vekili Şükrü 
Saracoğlu, son 15 günlük siyasi ha
diseler arasında bizi alakadar eden-
leri izah etli. ve bu mevzulara mü 
teali ık olarak söz alan hatipler in 
beyanatına ve sordukları süallere 

icabeden cevabı izahatta bulunduk
tan sonra ruznamede müzakere 
edilecek başka madde ko lmadiğın
dan saat 16-30 da celseye nihayet-
verildi. 1 

proje!>İni ta vib etmistir. 

Mısır Bafvekllln ln 
dUnkU beyanatı 

Kahire : 25 ( e. n. ) - Mısır 
Başvek i li Hüsc} in Sırrı Paşa be
yanatla bulunarak dün~ a vazi.} e· 
tinin sakin olmad ığ ı n ı , lehlikele
rin baş gösterdiğ in i , Mısırın bu 
vaziyet knrşısıııd a laka.} it kalcı mı · 
yncıığ-ını kbınü;ıo ellirın işli r . 

Posorma ları,isti salini 
• • 

pıyasaya verıyor 

VAliNiN RUSllGJNO[ $fHRİMİZD[ MOHIM BİR TOPlANTI YAPrlOI 

Türk - Sqvyet 
deklarasyonu 
ANLAŞMA MOSKOVADA 

DÜN NEŞREDiLDi 

Moskova: 25 (a. a.) - Tas 
ajansından: Bu MÜn Moskovada 
Türk - Sovyet deklarasyonu neş
redilmi~li r. 

(Gcriıi üçfinci aayrada ) 

• 
ADANANIN MAHRUKAT 
lHTlY ACI, KERESTE ME.SE.
LESl,SATIŞ ŞEKİLLERi ÜZE
RİNDE. KARARLAR Al.iNDi 

• 
Orman ekonomi şubesi 
Müdürü de A danaya geldi 

Mernlekelimiıiıı en ıeııgiıı ve 
gü1el urnıuıılarırıdıuı biri sa) ılaıı 
Po~ ormaıılnn g<'Çt'n sene Devlet 
işletmesine açılmıştı • c 52000 :1 

parçadan ibaret ilk istihsal Dev

letin satışını ynpmnk ü1ere Or
man ekonomi şObc i Müdiirü İb
rahim Kutlutan Aııknradnn şelı
ı imi1.e. gelmiş bulunmaktadır . 

Valimizin başkanlığı a lt ı nda 

Ticaret odası reisi ve nlfıkalı h'
restc tüceaı lnrınıızııı ve Orııı.ın 
Mıidiirünıüıüıı hıııurilt• yapılan 

toplan tıcla l>u keı esttMrirı halk 
ve Devlet lıt'sabına eıı mü nit Vt• 

faydalı şekilde sııl ışıı nı zııı ı ll'ınin 
edecek lcdbi ı lcr düşiinülınüf ve 

{Geı isi üçuncü soyfvdn) 

Ankara: 25 (Rnd) o gazete in
den) - ltalyan kumandıı he) etin

(Gerisi üçüncü . ayfada) 

Moskova 
görüşmesi 

BAY MOLOTOF JAPON HA
R!ClYE. Nl\ZIRlNI VE. MİHVER 

E.LÇILERIN1 KABUL ETI'l 

Mo kova: 
25 (a. a .)-
Tas ajan ııı 
dan : Sov-

yetler Bir
liği halk ko
mberleri re
isi ve hari

ciye komi
seri · Molo -
lof 24 Marl· 
tıı Jnporı hn
rieiyc nımrı 

Mal uoka ile rcf ak.iliııde bulunan 
Jnbonyanııı Moskova büyük elçi
sini J.:abul etm iştir. Bir saat süren 
bu görüşme t! nasında Stnlııı de 
hazır bulunmuştur . 

Moskova : 25 ( n. 11. )- Mat
suoka dün Molotof tarnfıııdarı 
kabul edildikten sonra birbirini 
müteakip mgiliz, Frnnsıt, Alman
ya, ltalyan bü.} ük elçileri ve Ma
cııristan, Slovakya, Bulgaıislaıı ve 
Romanya el<;ilcrİ) le göı üşmelerde 
bulunmuşlm . 

Moskova : 25 ( a. a. )- Mat
suoka dün aat 23 de Bırliıı ha
reket etnıi§tİr • 



Atl@ntikte bir İngiliz 
gemi kafilesine hücum 
Bir lngiliz muavin kruvazörünün kahramanllğı 

· i ·. HA B 
Adli teşkilatta 
bazı yenilikler 

BİR KOlUNU KAYB[D[N~KAPTAN f[ZAN, GEMİSİN[, K[NOİSİNDEN ~OK KUVV[Tlİ OlAN 

AlMAN KRUVAZÖRÜ ÜZ[RİHE ATllMAYI [MRETTİ 

Yeni _ · adliye- vekilimiz. Hasan 
menemencio~lu mühim~adliye me
seleleri;etrafında gazetecilere be
yanatta bulunmuştur. Adliye ve
kilimizin izahatından:anlaşıldığına 

1940 Yılı ikici teşrinin beşinci 

günü sabahındayız .. Öğle yaklaş
mak üzere .. 

Bir vapur kafilesi şimali Atlas 
Okyanosv üzerinde yavaş yavaş 
ilerliyor. Muhtelif milletlerin bay
raklarını taşıyan, muhtelif tonaj
da 38 vapur .. Bu otuz sekiz va
purun çıkardığı dumanlar birleşe
rek kilometrelerce uzaktan~ görü
nebilecek bir bulut teşkil ediyor. 
En seri gemiler süratlerini en ağır 
gemilerin süratlerine ayarlamıştır. 
Saatta ancak on mil üzerinden 
gidiliyor. 

Kafile Kanada ile İngiltere aı a • 
sındaki yolun tam ortasında bulun
maktadır. Her vapurun gözetleme 
kulesinde bir rasıd ufukları araş
tırıyor. Mamafih İrlanda · sahille
rinden 1500 mil mesafede büyük 
bir tehlike yoktur. Alman deniz
altı gemileri bu kadar uzak bir 
mesafeye nadiren gelmektedirler. 
Bombardıman tayyareleri ise, bü
tün cesaretlerine rağmen henüz 
bu kadar geniş bir· faaliyet saha
sına malik değildirler. 

Bir gün evvel, :kafileye-refakat 
etmelcte olan Kanada kruva1.örü 
vazifesini ikmal ettiği için geri 
dönmüştür. Çünkü; ertesi rsabah 
kafileyi:himaye.,.etmek: üzere İn
giliz harp gemileri karşı gelecek
tir. Fakat hangi saatte ? Ve ne
rede ? Bunu bir kişiden başka 

kimse bilmemektedir. 
Ranclevu~mahallini bilen bu 

biricik adam [ Yervis - Bay] adın
daki muavin:kruvaz.örün suvarisi 
kaptan Edvard Fegarty Fegan'dır. 

[ Yervis - Bay J kafilenin ne 
en büyük, ne de en yeni gem;si
dir. Harpten evvel İngiliz muha
cirlerini Avustralyaya taşıyan ve 
hemen .. hemen eskimiŞ denilebile
cek kadar yaşlı ve harpten sonra 
muavin .. harp gemisi haline konu
lan bir gemidir. 

Bu ieminin:suvarisi Fegan ise 
İrlandalıdır. Orta_ yaşta,' cesur ve 
iri bir adam. 

ou,man: gHrUIUyor: 
Yervis - Bay'ın önünde ve ka

filenin başında giden bir İsveç 
gemisi birdenbire işaretler ver
me~e başlıyor. 

< Tamamiyle önümüzde bir 
harp aemisi görülmektedir. ) 

Bu heyecan:vcrecek bir ha-
• diae değildir. Çünkü Atlas Okya

nusunun ortasında rast gelinecek 
bir harp~gemisi ancak İngiliz ola
bilir. 

Mamafih Fegan derhal dürbi
nini eline alarak geminin hüviye
tini tayine çalışıyor. 

Fakat tam.bu sırada müthiş 
bir gürültü havayı yırtarak kafi· 
lenin yanına karlar ilerliyor. De
nizden sular fışkırıyor. Kafilenin 
biraz. sa~ına dört mermi düşüyor. 

Fegan düşmanı derhal teşhis 

ediyor: :Bu, Graf . Spee sınıfın· 
dan on bin tonluk •bir Alman cep 
kruvazörüdüt. 

Yervis - Bay'ın snvarisi kendi 
kuvvetile düşman arasındaki mu 
vazenesizligi derhal anlamıştır. 
Kenclisinin:eıinde altı pusluk, 152 
milimetrelik toplar oldu~u halde 
Alman kruvazörü 11 pusluk, 
( 280 ) milimetrelik t o p 1 a ra 

• Denizler üzerinde amansız bir muharebe başladı. Almanlar 
giriştikleri muazzam maceranınT.nelicesini geniş:mikyasla,:lngiliz: 
ticaret femilerine karşı açtıtı bu büyük mücdaeleye batlamış 

.bulunuyor. Amerikanın demokrasilere yardım kanununu kabulün
den sonra hu mücadelenin büsbütün şiddetlenditini görüyoruz. 
Bu yardımın dehşetinden ürken Almanya bütün varlıtıyla ln
giltere ile Amerika arasındaki deniz münakalcitını kesmete ça
lışmaktadır. 

ln1ilizler ise Amerika ve imparatorlukla temaslarını 
temin eden Atlas Okyanusunun emninetini korumak hususunda 
hiç bir fedakarlık ve tedbirden geri kalmamaktadırlar. 

lngiliz deniz adamlarının fedakarlık ve kahramanlıkları 
bu $ahada çok mühim bir amil olmaktadır. Naklettitimiz bu ya
zı böyle bir kahramanlrtrn hikayesi olup bir Amerikan harp 
muhabirinin !Jazısından naklolunmuşfnr. 

• maliktir. K en d i toplarının 

Alman:Lkruvazörüne ulaştığı ka
bul edilse bile düşmanın:zırhları
nı delebileceği çok şüphelidir. 

Halbuki !Yerviı - Bay'ın zırh na
mına hiç bir şeyi yoktur. 

Fakat Feinnın kafasında bır 
tek düşüncesi var : Kafileyi kur
tarmak. 

Derhal bütün kafileye şu em
ri veriyor : 

c Kesif bir duman tabakası .. 
arkasında gizlenerek dağılınız ve 
kaçınız .. > 

Bu emri alan bütün gemiler 
derhal dağılmağa başlıyorlar.. • 

Bay - Yerviı; ileri doğru atı

lıyor. Fegan makinelerini son sür
ati emrediyor. İhtiyar Bay - Yer
visin Aralanlandı~ı yeni tezgahtan 
çıktığı zamanki süratiyle ileri doğ
ru atıldığı görülüyor . Fakat Al
man kruvazörü kafilenin diger 
bütün gemilerini bırakarak ate
şini İngiliz muavin · kruvazörünün 
iiı.erine teksif etmiştir. 

!unu değil ayni zamanda topla
rının da yarısını kaybetmiştir . 
!kinci bir Salvo geminin arka 
kısmına isabet ediyor. Şimdi dü
men de parça parça olmuştur • 
Ba.Y: - Yervis tam istecJiii mesa
feye kadar sokulmuştur . Fakat 
geminin ön taraf ınclaki toplar pa-

ram parça olmuştur . Ateş ede
bilmek için arka toplarından isti
fade etmesi lazımdır . Bu sırada 
Fegan ümitsiz bir manevra em
reder,gemi_ süratini azaltır ve bin 
mü~külatla ve daha ziyade rüz
garın yardımiyle hemen hemen 
olduğu yerde döner . Bay - Yer

vis düşmana on iki mermi havale 
eder ve hedefe isabet ettirir. Fa
kat büyük bir hali harb gemisi 
kadar sağlam olan bu düşmana 

ziyan vermek için böyle bir çok 
(Gerisi üçüncü sayfada 

1 GÜNÜN VODVİLİ 

göre: 
1 - Ceza kanu ·ımuz. içtimai 

tekammüllere göre yeni baştan 

tadil edilecek. 
2 - Adli sicil teşkilatı kuru

lar ak sabıkalılar httkkın<lak( şid

detli ceza müeyyidelerinin: tatbi
ki temin · edilecek. 

3 - 'Borçlar ve kara ticaret 
kanunlarındaki}hükümler ~birleşti
rilerek halk ve mahkemeler müş
külattan kurtarılacak. 

4 - Zabıt katipliği dereceler 
üzerine müesses mahsus bir sınıf 
ve ihtisas işi olacak. 

5 - henüz adli teşkilatı bu
lunmıyan kaz.alar mahkemeye ka
vuşturulacak. 

6 - Ve 8J1Cak bunlardan son
ra tstinaf mahkemeleri teşkiline 

sıra gelecektir. 

Kağıt çuvallar 
Öğrendiğimize na1aran, Al

manlar, kendilerini kullandıkları 
yüzde 30 jüt ve yüıcle 70 kağıt
tan mamul yeni bir tip çuvalı 
memleketimizde;rsatmağı , teklif 
elmişler, nümuneler gönderilmiş
lerdir. Alakadarlar bunları tetkik 
etmektedirler. 

PAZAR ÇÜNÜ 
YAPILACAK MAÇLAR 

Bu hafta Demir spor gençlik 
yurdu, Malatya Men,ucat gençlik 
yurcıu:ile ve ayrıca.Milli mensu
cat gençlik kurumu, gençlik ku
lüpleri ve mektepliler muhteliti 
karşılaşacaklartlır. 

Orta tedrişat okullarında 
yarın dersler baılıyor 

Bir haftadan bl!ri ~ dinlenme 
tatili yapan Orta tedriıeıt mekteb 
leri yarın sabahtan itibaren ders
lere başlıyacaklardır. 

YEN/•HA TLARIMJZ . 
iÇiN TRAVERSLER 

Nafia Vekaleti, yeni hatlar 
için 186.000 ağ-aç travers yaptıra
caktır. Bu traverslerin devlet or
manlarından kesilmesine karar ve
rilmiştir. 

• 
Müthiş bir Salvo kumanda 

mevkiini ve kaptan Feganın bir 
kolunu uçuruyor . Yere yıkılan 

Fegan diger sağlam koluna daya
narak ayağa kalkıyor ve muha
rebeye devam etmek üzere üst 
güverteye çıkıyor . Ölümün yak
laştığından emindir . Fakat şimdi 

içini bir tek ihtiraı; yakmaktadır . 
Alman gemisine dört bin metreye 
kadar yaklaşabilmek . Bu suretle 
152 milimetrelik toplarının düş

man zırhını delmek şansı fazla
laşacaktır. Kumandayı muavinine 
veriyor . Fegan çeyrek saattan
beri muharebe yapmaktadır. Yal· 
nız kumanda mevkiini ve bir ko-

Uyku Sersemi.- Tünel 
Hızlı hızlı çalışan telefon doktoru uyandırdı. Telefonun öbür başın

daki ses heyecan içinde : 
- Aman doktor, çabuk. Otlum yanlışlıkla zehirlendi. Bir şişe 

mürekkep içli. 
- Derhal geliyorum. 
- Siz 1elinceye kadar, doktor bir şey yapamaz mıy:z ? 

Mürekkep mi dedinizdi? Kurulma k<iJtıdı yutlurunuz. 

* 
Anne, son durdu~umuz istasyonda inen bayı gönlün mü? 

- Eflet. 
- işte o adam, trenimiz bir tünelden geçerken beni iki defa öptü! 
- Neden bana dunu evvelden söylemedin ? Kendisfrıe haddini 

bildirirdim. 
- Başka bir tünelden daha geçecetimizi zannetmiş/im ele ... 

- ouYDUKLARIMIZ 

Sütten şarap yapıldığım hiç işitt inizmi ? 
Bundan bir kaç hafta evvel Amerikanın Clcv

land şehrinde verilen ziyafette misafirler, kendile
rine ikram edilen şarabın nefasetine bayılmışlar 
ve ev sahibine bu şarabın nasıl imal edildiğini 
ıormuşlardır. 

Ev sahibi, biraz na1.lanclıktan sonra bu kadar 
beğendikleri şarabı üzümden değil, halis sütten 
yapılmış olduğunu söylemiş ve sütten şarap yapı

labilece~ini bir teaadüf eseri olarak k-şfetmiş ol-

du~unu ilave etmiştir. 

E.v sahibinin çalıştığı fabrikada 1ı1ütten istihsal 
edilen bir nevi şekerli usare, bir kap içinde tesa
düfen unutulmuş, ertesi giinü, rengi bozulan bu u
sare tatılınca, nefis bir şarap lezzet ve kokusunu 
ta41clığı görülmüştür. 

Tabir bu sütlü usare, inbikten geçirilince ber· 
rık bir şekil almış ve hakiki bir şarap olmuştur. 

l AlTIN fİYATI 
~OK YÜKSElDİ 

BlR BEŞİBİRYERDE 
120 LiRA YA ÇIKTl 

Beşibiryerde fiyatları da 
yükselmekıedir. Fvvelce bir 
(beşibiryerde) ~100-102 liraya 
satılırken bu fiyat soıı günler. 
de 120 liraya kadar çıkmış

tır. 

Sarraflar, son günlerda be
şibirycrdelere rağbetin arttı

ğını söylemektedirler. 
Diğert taraftan altın fiyat

ları gittikçe .Yükselmektedir. 
Evvelki gün 24 lira 50 kuruş 

olan bir aıtın fiyatı dün 24,60 
lira idi. 

SERBEST GÜREŞ· 
BiRiNCiLiKLERi 

PROGRAM GElDİ 
Bu seneki Serbest Güreş 

Türk!ye birinciliklerinin Adanada 
yapılacağwı yazmı4tık. Program 
muci t ince 1'2 Nisan 1941 de Ada
nada gurup musabakaları başlıya

caktır. Musabakaya işıirak edecek 
olan grupların ayın dokuzunda 
Adanada bulunmal.!lrı şarttır. Mu
sabaka başlamadan evvel resmi 
geÇit y;pılacak;-Atatürk pa-;.kında 
Atatürk anıtına çelenk konulduk
tan sonra törene nihayet verile· 
cektir. 

Bölgeler. teknik durumu ve 
çoğrafi vaziyetleri dolayısiyle aşa
ğıdaki_ şekilde gurup' ara,. taksim 
edilmi~tir. 

Ankara gurubu: (Gurup mer· 
kezi Ankara ) Çankırı, Ankara 
Bolgelerinden Eğe gurubu : (Mer· 
kezi Aydın) lzmir, Denizli, Aydın 
bölgelerinden. 

Bursa grubu: (Merkezi Buısa) 
Eskişehir, Bursa,~Balıkesir bölge
lerinden. 

Kayseri iUrubu: (Merkezi Kay
seri) Sivas, Çorum, Kayseri böl· 
geleriııden. 

S~msun i'Urubu : ( Merkezi 
Sam,un) Trabzon, Samsun bölge
lerinden. 

Kocaeli gurubu : (Merkezi iz
mit) lzmit ve Bolu bölgelerinden. 

lçel iurubu: (Merkezi Mersin) 
Mersin, Hatay, Burdur, Konya 
bölgelerinden. 

lstanbul guruba: Müstakil ola
rak. 

Seyhan iurubu : Miistakil o
larak. Gurup musabakaları 6/ Ni
san/ 1941 Pazar günü gurup mer
kezinde yapılacaktır. Gerek do~
rudan do~ruya iştirak edecek böl
geler ve gerekse gurup musaba 
kdsından seçilen takımlar 10/ Ni
san/ 19-ll Perşenbe günü Adana· 
da Bulunacak şekilde merkezlerin-
den hareket edeceklerdir. 

DEMiR IHTIY ACI VE 
SEVK iŞi 

Ticaret Vekate ti, Amerikadan 
getirtmek üzere madeni eşya itha
lat birliğine 600 bin küsür liralık 

akreditif açılmıştı. Birlık azası, 
dolar üzerine açılan akraditiflerin 
taksimini yapmışlardı. Ancak, A
merikan demir sanayii mümessil
leri, getirtilectk demirlerin Ame
rikada teslim alınmasını istemişler-
dir. Tacirler ise İstanbul teslimi 
teklifinde bulunmuşlardır. 

Görüşmeler bu suretle devam 
ederken Vekalet. toptan müzake
relerden sarfınazar edilerek her 
tacirin kendi hesabına teşebbüste 
bulunmasını bildirmiştir. 

Böylelikle, her ithalat taciri
nin, kendi menfaatine uygun bir 
pazarlıkta anlaşmaya varabileceti 
ümit edilmekttdir. 

Agah S1rrı 
konfera 

Bu ak~am şehrirrıİ' 
salonunda"' ( Snat 21 d.e 
mebusu Ka}seri partı 
Agah Sırrı :Levend 
dün, a ahvali karşında f 
mu .> mevzulu bir kon 
reccktir. 

Mevzuu pek çekici 
konfernn:.ın alaka ile t 
ceği muhakkaktır. 

Eski Su işleri Jlı 
vefat etti 

Senelerce şehriın~zde 
teşkilatı fmüdürlüğünu ·te 
bilahare başka bir vazı_ 
nadan aynlmıc; olan yu 
hendis Mustafa Nadir'ıl1 
vefat ettiğini teessürle nr".l~nı 
Ölüye Tanrıdan bol r• 
aile efradına başsag"lı 

nuru~EHlRDE eJR .J!: 
iÇiNDE EVLEIİlf 
Şehrim .zde geçe" 

içinde 63 çiftin evlenllle 
si yapılmıştır. 

Ceyhan 
köy işi 

YEN/ TEŞİ:iol• 
Ceyhan : 24 (Türel' 

habirinden) - Ceyh•11 

köy büdceleri tao~iıııti 
kfiy kalkınması faalı:Ye 

11 
kukuna varılmak is~~P~ 
maksıtdın nelerden ıtJal"': 
nu ve elde edilen ınÜ5 
lerden bir daha bahse 

Bu yılki köy b~ 
tahsisatı. "ki bu, bud<: 
yukarı yarıdan Iaılastııl . et 
dır.,, Her köyde bıf ılS 
açılması, diğer köyle 
kolayca temin mak 
köprü yaptırılması, rn\ 
ri. Temizlik ve sağlı 
Masrafları bilhassa kab·,·-·· .. 

Burada, merkezi kaı•J, 
ayni zamanda ca t re 
güzergahında bulunan 
941 yılı varidat ve sar 
sini 2'ÖZden geçirelirrı: 

Kaza merkezine -;.. 
metre mesafede bulu 

· in t keli köyü sakinlenn dfı 
meli muhacirlerinden,. 
208 kadın -216-~ 
mak üzere -42.S- 11 

• 

Bu köy Ceyhan ne~ 
ve düz ova üzeriot! ı. 
arazisi pek vasi d~A'.,...... 
yün 941 yıli büdcesı t 
-50- kuruş olar~k erJ'-
zim edilmişdir. SudC ııJ 
kısmının -675- 1ıra91 
sisatı teşkil etmekd 
tarafdan Yol, Köprii. 

tamir masrafı otar~~sıJ. 
mizlik ve s::ğlık te 51 

olarakda - 50 - lir• 
Varidat kısmına ıeli 
kından nakden toP"ıı 
- 774- lira -50- ~ 
konmuş olup, geri.Ye dl' 
lirada türlü gelırlcJ 
cakdır. 

Bu köyde geçe.~ 
na başlanan mektebi A 
ah hitam bulmakla, d~· 
goz işine başlanmıŞd 4'ı 
raf dan bazı köy!er 8~ 
mektep temellen le 
hazirlıklarm hararcttJe' 
ği memnuniyetle na ,,ı. 

ŞehrirTlİ 
yeniseb 

Şehrimizde b•'1 

çıkmış ve Sebze 
ğa başlanmıştır. M81 
yatları şunlardır : ~ 

kuruş, Bezelya ı:ı,5 ~ 
15 kuruş, Domatc• 
ginar ı2,nuruşt"'' 
fiyatlar önümüzdeki 

düıeccktir. 



NEŞRiYAT 

7ÜRK - SLAV 

ANS/KLÔPEDISI 
Asarı ilmiye kütüphanesi la

fından neşrolunan .; büillühim 
tin 10 uncu sayısı intişar et

ıştır.;Bu sa} ıdakılcr: 1- Lisan
& ahenk" ;:Profesör Ragıb • 2-

ebiyatta ahenk : Eşref Edib , 
- Hakiki ahenk , arn. ahenk : 

rofesör Ali Nihad Tarlan , 4-
inatta ahenk : Rasathane mü-
rü Profesör Fatin , 5- İslami 

a11Iarda ahenk: Süre} ya Saltuk, 
1 tanıt } anlarin son müteka

it nevileri : Reisülhattatin Hacı 
amil, 7- Mu ikide ahenk: Ab
llcadir, 8- Bedi:} at bakımından 
enk: Güı:e l sanetlar akademisi 

üdürü Burhan Toprak, 9- Hal
t ahengi: Eşref Edib, 10- Mu
ltişinas ahengi 11 - Şair a
ngi: M. Şakir Ülkütaşır . 12-
hruahret : Ömer Rııa Tuğrul • 
- Hattat Hncı•Nuri ve Müeyya 
ltuk.~14- ltla~ Ansiklöpedisi 
kkında Bagdad gazeteleriniıı 

frİ} atı . 

T ar•u• ••mçlerinin 
yaptığı toplanh 

Tar us: 25 (Türk ö:zü muhabi· 
den) - Tarsus idman yurdu 
nçlik kulübü senelik kongresini 
lkevi alonunrla yapmıştır. Hal

vi reisi Bıt) Fikri Ünlünün ri-
et etti~i toplantıda yurdun bir 

nelik çalışma ve· hesap rapor-
unıumi heyetçe kabul edile-
\' eni idare h~) etine: Reisliğe 

it Topur, • miidafaa emirliğine 

mal Ateş, doktor a!at.ı~a. R~
Er lem, umunıi'"lciitıplı!?e Zaıt 

mer muhasipli~e kaılri Ôıgen, 
r amirliğine Nevıat Aşkınar 
idare amirli~ine Ni ·az.i ôıyiğit 
itmişlerdir. Muvaffakiyetler di-

Kadınlar için 
bir tip i•karpin 

İstanbul: 25 ITiirksöıü muhıı
inden) - Kunduracılar cemi-
i halk tipi karlın Ryakkabıları 

etmc§'c baolamışlardır. 
Cemiyet bon<ian evvel, nkelı: 

tipi ayakkabı ı yaparak fi. 
mürakabe büro una vermişti. 

it tipi kanın a} akkabılarına da 
lnÜldeki hafta içinde haıırla
k büro, a verileceği ,öylen-
tcdir. Bu nümuneler haıırlan-
an sonra fiyat mürakabc ko-

.) onu tetkikat yapacak ve halk 
1 ayakkabılarının meıru satı' 
atını tcsbit ccleccklerdir. 

lllANTIKTE BiR INGIUZ 
EMi KAf llESINE·HOCUM 

( lkinci:sayf adan artan~) 
rrnilerin isnbct etmesi laıım-

Mamafi] Fcgan: muvaffak ol
ftur. Çünkü üç çeyrek saat
beri dcvı>m eden bu muharebe 
asında kafılcnin bütün gemi-
göz.den uzaklaşmıştır . 

Bay - Y crvis yavaş ) avaş yan
a başlar . Patlayan borulardan 

•n buharla müthiş bir surette 
an ateşçiler; makinistler birer 
cr"'yulcarı çıkmaktadırlar . Son 

hali ataş etmektedir . 
Kantar içinde yülen Fegan 
kaddcratın emri önünde niha

boyun e~me~e mecbur ~tur 
ateş kes emiri verir . Gemıde 

katan yetmiş kadar tayfa 
llanılabilecek iki sandala bine
deniıe inerler . 
Bu sırada Alman gemisini 
bir torpilden endişe ettiği 
bütün toplariyle batmak üz.ere 

n Bay • Yervis'in üzerine ateş 
ıştır. 

Bundan sonra Alman kruva
':6 bütün süratiyle kaçak kafi· 
ın takıbine koyulmak üzere 
la çıkar . Çünkü Bay - Yervis 
.disine bir saat vakıt kaybet
iştir • 

~egan'ın nasıl öldüğünü kimse 
1Yor. Kendi i kurtulmak için 
htan sandallara da binmek 

~erniştir . Sağ kalan yetmiş 
•lıt g · . . . D" emıcısıne gelınce : ort , 
. saat Atlas Ok) anusunun buz 
1 suları üstünde titredikten son· 
ıcccnin karanlıkları arasında 
cnbirc bir makine 1eıi iıitmiıler 
{aktıldarı çıralarla kendilerini 
1 cttıktcn sonra geri dönen 

cç acmisi tarafından kurtarı
ktnadıya çıkarılmıtlardır. 

E ay Vilki Kan adada 

Vaşington : 25 ( a. a )- Alı

nan malumata göre , Bay Vilki 
Kanada) a muvasalat etmiş • ha
raretle ~ arşılanmıştıı . Bay Vilki 
burada sÖ} !ediği nutukta lngilte
renin :zaferine itimadı olduğunu , 
Amerika ve Karıadanın lngiltereye 
yardımda devam edece~ini: tt:ba
rüz ettirmiştir . 

TORK SOVYET DEKlARASYONU 
( Birinci a} fadan artan ) 

Londra: 25 (a. a.) Türk - Sov. 
yet ademi tecavuı palctı hak~ın

daki Türk· Sov}et tebliği Lond
rada memnuni} etle kar~ılanmıştır. 
Bu deklara .>on, eğer Türkiye 
harbe girerse Sovyetlerin Türki
ye) i arkadan bıçnklıyacağı hak
kındald mihver propağandasına 
indirilen bir tokattır. 

iTAlYAN ASKERİ ~EflERİNİH 
iSTif ASI 

(Birinci sa} fadan artan) 
de deaişiklikler devam ediyor. 
mareşal Grasyani isti~'fa etmiştir. 

yerine Gabellero tayin edilmiştır. 
Keza Arnavutluk kumandanı Ka
vellero da isti~fa etmiştir. Görü· 
lüyorki ayda bir Arnavutlukta 
kumandan değiştirilmcktedi. 

POS ORMANlARI ISTİHSAlİNİ 
PİYASAYA VERİYOR 
(Birinci sa) fadan artan) 

müsbet neticeler alınmıştır . 
Bu arada Ormanın kereste ima

latı artıklarından odun yapılmak 
suretiyle Adana mahrukat istih
salinin bollaştınlma 1 çarelerinin 
ele kararlaştıı ılmış bulunması biJ. 
hasia memnunİ)1elimiıi mucib ol
muştur . 

Bö.} lelikle kısa bir 1.amanda 
memleket kereste ve mahrukat 
piyasasında ehemmiyetli işler gö
rece\ bir yer tuttuğu tezahür 
eden Devlet Orman işletmesi bir 
taraftan da yeni sene} e ait 
hazırlılcları )8pmaktadır. Şimdiden 
elli haneden f aıla tahtacı ormana 1 
çıkmış ve kısmen işe başlamış· 
lardır.Karşılaşdı~ım11. mütkül şart
lara rağmen İşletmenin gösterdi~i 
varlık ve faaliyeti takdir eder 
muvaffakıyetler dileriz . 

26-3-941 Çarşamba 

8.00 Proıram, saat ayan 
8.03 AJANS haberleri 
8.45 
9.18 Müzik : Marşlar ve Hafif 

Parçalaı (Pi.) 
9.00 l:.v kadını-Yemek listesi. 

12.30 Prog-ram, Saaı ayarı 

12.33 !vtüz,k : Hafı( Şarkılar. 

13.50 AJANS haberleri 
13.05 Müz.ill : Neş'eli Türküler 

13 20/ 
14 00 Müzik : Radyo Salon Or-

kestrası 

18.00 Program, saat ayarı 
18.03 Müzik : Oda musikisi (Pi.) 

18.30 Konuşma (Dış Politika ha· 
diseleri). 

18.45 Çocuk Saati. 
ı 9 ı 5 Çocuklar için Musiki. (Pi.) 

ı 9.30 Memleket Saat ayarı, ve 
AJANS Haberleri. 

ı9.-45 Konuşma : Ziraat Takvimi. 

t9 50 Müzik : Fasıl Heyeti. 

20.15 Radyo gazettsi. 

20.45 Müyik : Solo Şarkılar. 

21.15 Konuşma 

2 ı.45 Müzik: Radyo Küme Saz
Eserleri. 

22., 5 Müzık: Riyasttıcumhur Ban· 
dosu. 

22.30 Memleket Saat ayan, A
JANS Haberleri; Ziraat, Es
ham - Tahvilaı Kambiyo
Nukut Borsası (Fiyat). 

22.~o Müzik : Caıband (Pi·) 

23.25/ 
30 y nki Proıram ve Kı· 23. arı 

plDlf 

AMERİKAN SEN.ETOSU YEDİ 
NilYARllK TAHSiSAT lAYi

HASINI K~BUl ETTİ 
Vaşington: 21 (A. A.) Senato 

demokrasilere ) ardım için sarf e
dilmek üıere } edi mil} nr dolar 
tahsi at verilmesine dair olup 
daha tvvel müme iller mecli i 
tarafından kabul edilmiş olan 
kanun Hl} iha ını ta\ sip el nıişlir. 
--- --------

YUGOSlAVYA O~lü PAKTI 
İMZA ETEİ 

(Birinci ~a} fadan artan) 

r.ın Berlin büyük elçisi general 
Oşimarıın da bıı sabah Viyanaya 
geldiği ö~-renilmiştir. 

Londra : 25 ( a. a. ) ·- Yu. 
goslavyan n üçlü pakta imza me
rasimi bugün Viyanada Belvedör 
sarayında yapıldı. Merasimde Rib 
bentrob. Cıyano , Yugoslav na· 
zırları, Mıhver matbuat erkanı ha
zır bulunmuştur. 

Almanlar bu anlaşmada birçok 
şeylerden vaz. geçmişlerdir. Hatta 
Alman malzemesinin icabında Yu
goslavya tupraklaıından geçme
sinden bile . 

Ankara : 25 ( Radyo gaze· 
lesinden ) - Ribbcntrop Yugos
lav Başvekiline iki nota ver -
mişlir. Bu no'alarda Yuioslavya
nın hükümranlık haklarına riayet 
edilece~i ve Yugoslav toprakla
rından Alman askerleri geçirilm:
yece~ine dairdir . Bütün bunlarla 
beraber Yugoslavya üçlü pakta 
girmiştir. 

Ankara : 25 ( Rady) gazete
sinden ) - Yugoslavyada üçlü 
pakt aleyhine tezahür büyüktür , 
Hatta dün akşam Belgraddan ha
reket edecek treni tahrik edecek 
makinist zor bulunmu~tur . 

İLAN 

ADANA BELEDiYESiNDEN: 
1 - Şehre getirilen gaz, 

benzin ve bu gibi yanıcı mad
delerin talimatnamesi mucibin· 
ce behemehal Belediye gaz
hanesine konulması ve orada 
muhafaza altına aldırılması, 
icabettiği gibi ihtiyaç nisbetin
de depodan çıkanlacak bu 
mevaddın günü gününe kaldı
nlması lazımdır. 

2 - Açıkta bırakılıp gaz
haneye makbuz mukabili tes· 
lim edilmiyen yanıcı maddeler
den dolayı vukubulacak zarar 
vesair mesuliyetlerin de mal 
sahiplerine ait olacağı alaka
darlara ilan edilir. 12832 

SEYHAN YAKlfLAR M0-
00Rl06011J(N : 

Abidin Paşa caddesinde 
Kemer altı camiinin sıva. kap
lama ve doğrama işleri ayn 
ayrı yaptırılacaktır. Fazla taf
silat almak istiyenlerin her 
gün Vakıflar ;t'.laresine müra· 
caatları. l 2831 

HAlKEVİNOE SİNEMA 
C. H. P. Genel Sekreter

liği tarafından Halkevinde 
( yusdun sevenl,r tarafından ) 
ve ( Donanmamızın Malta se · 
yahati ) adlı ) filimler halka 
meccanen gösterilmek üzere 
gönderilmiştir. 

Filimler 3 l - 3 - 941 Pazar
tesi ak§amından itibaren halk
evi sinama salonunda halka 
gÖlterilmete başlanacaktır. 

Beste ve Müzik : Üstad Sadettin Kaynak 
Güzeli 

Yeni Şarkılar: Münir Nurettin ve Müzeyyen Senar 

Başrollerde : Hazım - Behzat - Münir Nurettin 
SERSERİ KRAl 

Pelc Yakında ! ... 

B[l[OİY[ RiYASf TİNDf N: 
1 

Eski buğday pazarı karşı· 
sında ve divan yolu üzerinde 
Hamza Ekiciden istimlak olu· 
han iki evden çıkan pencere 
camı, kapa ve ~ncere çerçi
vesile kaaası ve kapağı, do
lap. Marsilya kiremidi. tuğla. 
Salma, direk, taban ve tavan 
tahtası ve sair inşaat malze· 
mesi komisyonca nahallinde 
arttırma usuliyle Martın 26 n
cı Çarşamba ve 27 inci Per· 
şenbe günleri saat dokuzdan 
on ikiye kadar satılacağından 
alacakların mezkür gün ve 
saatlerde satış yerinde bulun
maları ilan olunur. 

25-26 12828 

AT YARIŞlARI 
Ad•na Atll Spor KulU

bU •dına 30-3- 941 ve 
20-4-941 Pazar gUnlerl 
Af Yarıflerı y•pılacaktır. 

12784 t3-1& 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

ClNSI 
KiLO FIATI 

Koza 
Ma. Parlağı 
P. Temizi 
Kapımalı 

Y. Pamuğu 
KICVlıindı 
Susam 
K. Bu~day 
Buğday TO:-

En az 
K. S. 

,. Yerli- --- -1 
Arpa - - 5,55-I 
Yulaf 6,375 1 

En çok 
K. S 

25 J 3 / 1941 
Kambiyo ve Boraa 
iş Bankasından alınmıştır 

Rayişmark 

Frank (Fransıı.) 
--ı 

Sterlin (İngiliz) 
Dolar (Amerika) 
Fr anlt iıvi re .-.,.___ , 

• 

ADANA BElEOİYE RİYA
S[TİNOEN: 

1 - Adana Sebze hali • 
Taş karakolu arasındaki yol 
parke olarak inşa edilecektir. 
Kapalı zarf usuJiJe onbeş gün 
münakasaya konulmuştur. 

2 - işin keşif b e d e 1 i 
23989.87 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 
1799.24 liradır. 

4 - istekliler bu işe ait 
şartname, proje vesair evrakı 
Adana Belediyesi Fen işleri 
Müdürlüğünden 120 kuruş mu-

Pek Yalcınd• ! ... 

SAADET 
YUVASI 

kabilinde alabilirler. 
S - İhale 28 - 3 • 941 ta

rihine rastlayan cuma günü 
saat onaltıda belediye bina
sında toplanacak belediye en· 
ciimeni tarafından yapılacak
tır. 

6 - Münakasaya girebil
mek için teklif mektuplan ve 

1 sair evrakın ihaleden bir saat 
evvel belediye encümeni reis· 
liğine makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. 

Bu İş hakkında fazla mahl
mat almak isteyenlerin Ada•a 
Belediyesi Fen işleri dairesihe 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

12794 11-16-21-26 

DOKTOR 
Yalçm Mustafa Ozel ( Zalcir) 

ı Dahiliye· Mütelıauı .. 

l 
Kızılay Ulucaıııi csdd~si lstiklll ilkokulu karfısmda ı 

Eski inan yazıhanesinde yeni açtığı muayenehanede her 

gün hastalanm kabul eder. 12762 ~.:~.::~J 

Memleket Hastanesi Bevliye mütehassısı ı 

: oR.DPERATöR Saim Erkun · 
• Kadın, erkek idrar yolları (böbrek, m••ane ve erltelc • 

tenaaül ha.talılclarını) 
Kızılay Caddealnde, lattklll Okulu karfıaınd•kl 

mu•yenehanealnde tedaviye bafledı. 
12778 16-30 Telefon : 1aa 

~-----------------------, Saatçı Vehbi Çömelek 1 
Saat Kulesi Kar~ısında 

ZENİT, ARLON, NEKER, MACAR, HISLON IAOIN 

YE ERKEK SON MODEl SAATlERiMIZ YEOEllERIYlE 

BERABER GElMl~TiR. HER T0Rl0 TAMiRAT KABUL 

EDiLiR... 127 49· 13-15 



ıo+++O++H++++o++++o+++o++ıı~---------------------• ı ı I TORKİYE CUMHURİYETİ YUVANIN SAADE 

ı Radyoların Şahı ı ı ZiraK?.u~. ~h~~~ası 
i MEDİATOR i 

-Ot 

Her modelde ve her 
keseye elverişli yeni 
gelen radyolarımızı 

görmeden başka 
makina almayınız 

1 Muharrem Hilmi Remo 

Abidin paıa cad. No. 112 Telgraf: Remo - Adana 

- Telefon: 110 

12755 

• 
1 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi. aylık temizlikle· 
rinde gösterdikleri a· 
lakasızlık. mühim ra
hatsızlık 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
ılıktar. \ FEMıL) in hus~siBAGLARI da vardır. 

ECZANElERDEH YE TUH Af İYE, ITRIYAT 
MA~AZALARINDAN ARAYIHIZ 

-Ot 
-0-
-0-
-0-
-0-
-Ot 

ı 

i 
ı 

i 
-Ot 

Cenup Mıntakası deposu : Bahri Diril Ticarethan & 

L---------Y•ağ•c•amii civarı No. ~ 

jMMM~~, 
!ABDEST BOZAN) DEOİGİMİZ $ERİTlER fi 

Bunlannfuzunluklan,1dört • metreden on~ metreye kadar ~ 
olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke- ~ 
ser, karında ağrılar, sancılar yapar. Zayıf, kansız. derman
sız bırakır. Tehlikeli:hastalıklara yol açar. Tedavi ile vü
cuttan atılmazsa, insanı ölüme ·kadar götürür. 

Sermayesi : 100.000.000 Türk 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Zira3t Bankaı;ında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 dt>fa çekilı cck kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

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 - Eylfil, 11 Birincikanun, 
11 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

--------' ÇAPAMARKA 
Sıhhatinizin. neyenizin. sofranızın hadiınİ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
ğ TÜRKSÖ z o 
• • • • • • • • • 

GAZETE veMATBAASI 

! Tüksözü Gazetesi OKUYUCULA~INA, .DO~Y~NI~ ~ER TAR~flNDI 
===:s:================== BUlAH HADISElERI EUNU GUNUNE VERiR. • • • • • • • • • • • • • • • • • tQr • • • • • • • • • • • • • 

T .. k· .. .. M tb KİTAP, MECMUA ~EK, BilET, Afi$, PlAN 
ur sozu a ası BİLOMUM MATBU İSLERİNİ TORKİYEOE 

MATBAAlARA REKABET EDER DERECEDE T 

• 

cnot -
Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksöz 

Mücellithanesinde Yapılır . • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1--~ 
ÜZUNLUGU 4-10 METREYE KADA~ 
~LA~(ABOEST BOZAN) OENiLEfll ~ER.İTLER i 
OLDURUP V.UCUOTAN DIS4RI ATAN 

1 
SATIUK TARlA, BAG. YAYU 

51 YURDU. 

ve müştemilatı. 
3 - Bürücekte Yoturtçu yur-

dunda müftü yurdu yolu üzerinde 
parsellere ayrılmıı haritası muci· 

bince menba ~uları evleriyle gerek 

ayrı ayn ierck toptan satılıktır. 

Almak istiyenler sıhhat vekiletin· 
de doktor A. Remzi srüvence mü· 

TAM TESiRL.i ,Bh~ MÇISTAhZAROIR. 
S. ve /. iti. V•ltti~~Vttn 8/11 il'! /11 .. • 
24- 4 - 14• l•rı4/ı rıuAıoltm loı•~ir 

.... ~EÇIE.TIE İL6 •~rtLı~ -

CAN LABORATUARl-/STANBUL-Kufu.su ?SKr. 

Bu kurtlann en birinci devasıdır.': Kutuların içinde kul
lanış tar;ra yazılıdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Ve kale-
nin müsaadesini haizdir. 12761 

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

2 - Yılanlı me:uasında Kurt 
tepesi şosası üzerinde 15 dönüm 
bat ve meyve ağaçları Bat evi 

Abone ve İlan 
Şartları 

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

Aylık ta abone edilir. -

racaatlan. 12771 15 - ıs 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL : GOVEN 

Umumi Ncşriyat)Müdürü 
MACiD GÜÇLÜ 

llAnl•r için idareye 
BallldaiJ ys: TORKSôZO!Mat"•• ma ....... e1me11111r. __ ...... ......, .................... __ .__ __________________ ~ 


