
~--------------...---------------.. CUMARTESi 

29 
MART 

1941 

iDARE YERi 

ADANA • Abidin 

Pa'° Caddeııl 

T elelon : 315 

S.yıaı her yerde 5 kuruf GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Sahip ve Ba$111uhar:riri 

FERiD CELAL 00YEN 

Kuruluş Tarihi : l Kinunusani 192'4 

Onyedlncl yıl - Sayı : 4990 

_ ................................................ ._. . .._.~ ............................ . 
• • ! ŞEFLERiMiZiN TEBRiK TELGRAFLAR/NA i • • 

Büyük Millet Meclisinde Yugoslavyada 

O f" .d k d d .... 'kl'kl 1 k Almanya aleyhine 
Anka~=ı28~A~!~-Bü~~unun a egışı ı er yapı aca nümayişler oldu 

• • 

jELEN ŞEFLERij 
Millet Meclisi bugün Maı.har:Ger· 
menin reisliğinde toplanmıştır. 

Heyeti umumiye, şurayı devletçe 
Bursa iskan memuru hakkında ve
rilen karar ile 932 senesinden itiba 
ren tıp fakültesinden mezun olan 
talebelerin mecburi hizmetinden 
affı mevzuuna dair olan layiha
nın birinci müıakeresini yaparak 
da~ılmıştır. Meclis paıartesi günü 
toplanacaktır . 

Ankara : 28 ( Telefonla) -
Örfi idare kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi'uygun gö
rülmüştür. Bu maksadla hazırıa
nan kanun layiha ı son şeldini 
alarnk Buyük Millet Meclisine ve
rilmiştir. Layiha, Millt Müdafaa 
Dahiliye ve ndlive encümenlerin
de görüşüldükte;ı sonra ruzname
ye alınacaktır . 

Balkanlarda 
ayaklanmalar 

Romanya da 

Mihvere karşı 

Antoneako Roma ile Berllnl 
Viyana kararımn tekrar 

l tedklklne davet ediyor 

Budabeşte: 28 ( a. a. )- Tas: 
General Antonesko yabancı a-a· 
tctclere beyanatında , Macar ma· 
kamlarının Transilvanyadaki Ro
menlere her nevi fena muamele 
yapmakta olduklanııı ve Roma 
Berlini Viyana kararını tekrar ted
kike davet edeceğini, akıi takdir· 
de Romanyada dahili bir infillk 
vukubulacağını, Transilvanya mes· 
clesi halledilmedikçe Avrupanın 
bu kısmında sükunet olamıyaca· 
~ını bildirmiştir . 

NEVYORK TANA GÖRE 

TORKİYE VE SOVYETlERIN 

AlOl~I HAYRET VERiCİ 
VAZIYET VE HITlER 
Nevyork : 28 ( a. a. )- Nev

York Tan gaıetcaini asker! mu
harriri diyor ki: -:c Türkiyenin 
İngiltere ile olan ittifakına sadık 
kalması ve Rusyanın Türkiyeyi 
Almanyaya lcarşı mu1'avemete 
teşvik yolunda aldıkları hayret 
verici vaziyet Hitlcr.: için hiç de 
hoşa gitmiyecek yeni bir mesele 
çıkarmıştır . ~!erin gidişine bakı
~ırsa hiç beldcmeCJi~i bir cephe 
ıle karşılaşması muhtemeldir . Bi· 
naenaleyh Yunaniıtana taarruz 
c~mek istedi}i gün onu düşün
durecek pek çok ıeyler hadis 
olabilece~i gibi kollanna bir çok 
8~~rlıkların talnlması da pek 118 
ınumkündür. 

B[RllNOEKi 60R0SMElER 

Habeıl•lan'do :d60üıen lngiliz as~erleri omuzlarında mermi ·ıaııyorlar 

Kahire: 28"(a.a.)· 
lngiliz umumi karar
iihından : Eritrede 
çelin .. ; şerait altında 

on beş günden beri 
devam eden:c ağır 
çarpı.şmalardan:,son
ra Britanya ve Hint 
kıtalan yeniden a· 
detçe faik düşman 

kuvvetlerini mağlup 

rtmişlcr ve Kereıı'i 

Karenden 
lcri tarafından 1 

: 5{

edılmesi üzerine ye
di haftadaRberi mu
hasara altında bulu
nan Kerenin zabtı 
dün ökleden sonra 
beklı!rıiyordu . Keren 
tahminen 60 - 70 
bin kişilik bir ltal
yan kuvveti müdafaa 
ediyordu. Kerenin 
düşmesi ltalyıın ma· 
nevifatını ve itibar1 
için müthiş bir darbe 
olacakbr. 

• 

sonra Harar -
da zabtedildi 

işa-al ctnıiŞ'crdir. 
Habeşi s t a"n da 

Harar da t 1 miıe a-cç

Yatmlf 1itft ld.1tlk 
it.iyen kuvveti ln

glllz tehdidi altında 
miıtir. Bunlar Ha- .._ __ 

bcıistanda Adisababadan sonra 
ehemmiyet itibariyle ikinci a-eliyor· 
du. 

Kahire : 28 (a. a.) - Keren 
ve Hararın ıabtı ile Afrikada iki 
büyük muvaff akiyet kazanılmıştır. 

Bir İtalyan livaasının bütün 
Kurmay heyetinin lnıiliz kuvvet-

Harann düıme 
side büyük bir ehemmiyeti haizdir. 
Çünki şimdi Adiaababa ile Cibu· 
ti arasında ki son kafile haltı teh
dit altındadır. Artık Habcşistanın 
iıgali için isticalc lüzum yoktur. 

Eritre muharebesinin bitmesi 
ile büyük lngiliz kuvvetleri ser· 
besi kalacaktır. 

izmirde paraşüt 
denemeleri yapıldı 

lzmlr: 28.(A.-A.) - Şehrimizde ParafUtle atlama d•· 
nemelerl yepılmıfltr. ParafUtçUlerln bir kıamı ••al• inin
ce ve bir kıamı da hav•da imha edllml,tlr. Bu tecrUbeler 
muvaffaklyetle netlcelenmı,11r. 

Yunan askerleri "8rlı bir yolu açıyorlar 

-

BiR iTAlYAN llVASI 
;::;;KURMAY HEYETiYLE= 

Arnavutluk 
cephesinde 

MAHDUD TOPÇU 

O O u Es 1 R E o ' l o ,. VE KEŞiF FAALiYETi 
ltlaaENTROPLA MA TSUOKA il Atine :20 ( A.A. ) - '.Nrşr•· 

1 K ahi~11 : 28 ( A. A.) -: 8.lr redilen reımi teblite göre bugün 
lk BÖROMEYI YAPTI /talyan liv~sı k"!r'".a!I. heye~ ıle arnavutluk cephesinde yunan kuvvet 

Bcrlin : 28 ( a a )- Ribben· hbirlik.l. te }sı{ edılmlık'lliır. Duım11°"1 leri mahdud keşif hareketlerinde ve 
tr b . . aJ arınaa 1<argaşa ar t1ar. a • ı f r . 0 P u sabah Matauokayı kabul yanlar bu vaziyet karşısında A•- ıo.pç~ aa ıyctınde b~lunmuşlardır. 
ederek •zun bir göriifme yap- ( marayı fr1Ç madafaa ıdıl>ilecek- lkı duşman tayyareıı düıürülmÜJ· 
~tır • lırJir. tür. 

MİHVER ALEYHİNDE DÜN 
BEYANNAMELER NEŞREDİLDi 

Alman elçiliği 
polis kontrolü 
altına ahndı 
7 elefonlar lfiemiyor 

BElGRAO HÜKUM[TİNDEN 
AlMANYANIN İSTİMZACI 

lCEV AP VERDil 
i ! 
• • • • ! •UTELBRAFLAR ÇOK SAMiMi HiSLERiN IFADIE9IDIR! 

• i Ankara: 28 ( a. a.) - Yunaniatan milli bayramı 
i münaaebctiyle Rei•icumhur /•met inönü Yunan kıralı 
! majeste ikinci Jorje telgrafla hararetli tebrikdt ve te 
! menniyatta bulunmu,, maje.te Kral da en ıamimi ve 
! mü.teha .. i•ane teıekkürlerimi mukabeleten Reiıicumhu
! ra telgrafla bildirmiıtir. • • i Ankara: 28 (o. a.) - Ba,vekil Relik Saydam ve ! 
t hariciye vekili Şükri'.i Saracoğlu, Yunani•tan milli bay· ! 
. ~ b ·ı J • l • ! ramı munaae etıy e ao•t, mem eketin Ba1ıJekil ve lı•- • 

BERLINDE iNTiZAR YAZIYETj 

! riciye vekili •kıellın• Korideı' e ıamimi tebrikat ve te· 
! menni/erini telgrafla bildirmiılerdir. Baıvckil ve hari-
! ciye nazırı ekaelun• Koridiı bu temennilere ıe,ekkürle-

Pier vaziyete 
hakim! 

KRALA SEVGi TEZAHÜRÜ 

Londra ve Atinanın kanaati 

AMERiKA YUBOSLAYY AYA 

DON RESMEN YARDIM 

YIDINI TEKRAR ETTi 

Prens Pol 

PRENS POL KENDİ ARZUSU 
İLE A T1NA YA [GlITl 

lngiliz Kralından Yugoılav 
Kralına çekilen telgraf 

ISVEÇIN BELGRAD SEFiRiNi HALK 

ALMANCA KONUŞTUÔU iÇiN co<'.';ou 

BELBRADDAKI ALMAN BÜ· 
ROLARI TAHRiP EDiLDi 

KABINF BFY ANNAMESI 
VE ÜÇLÜ PAKT 

Bf.RLIN1N PROTESTO HAZIRLİC1 

Belarad : 28 ( A. A. ) - Or
todoks lciliıesi patri~i radyo ile 
neşredilen bir nutuk söylemiş ve 
ezcümle demiştir ki : - c: Bu ıa
bahtanberi millt idealin alemdarı 
Balkan milletlerinin hürriyet bay
ra~ını ilk elarak açmış olan nam
dar Kara Yorginin hayrülhalefi 
olan ve memleketin vahdetini te
min eden şövalye Kral Aleksan
dırın o~lu genç ve sevgili lcralı
mıı. ikinci Pier Karayorgiyeviçtir. 
Yaşamak i tiyoruı. J Fakat hür 
olarak ya~amalı: aımiııdeyiı. Şa
yet ölmek liıım iıe oanlı ve kah
raman ecdadımıı gibi hürriyet 
için ölecetiı.. 

Belarad : 28 ( A. A. ) - Ava
la ajanıı bildiriyor : Memleketin 
her taraf ınıian Kral sarayına bin
lerce telgral gelmclctc ve bunla
rın ardı arkaıı kesilmemektedir. 

Bunlar meyanında bilha11a ih
tiyat ubitlıri;ilı 11ki muhıriplır 

ı 1 ini havi iki telgrafla mukabele etmiftir. . 
• .............................................................................................................. 

federasyonundan gelen telgrafları 
kardedece~i:z. Bu telgraflarda bü
tün ihtiyat zabitlerinın ve e ki 
muhariplerin Krala olan adakat 
ve merbutiyet temennileri teyid 
edilmektedir. 

Londra : 28 ( A. A.) - Roy
terin diplomatik muhabiri yazı} or: 
< Londra mahfillerindeki kanaat 
Belgradda vukun gelen hadisele
rin diplomatik muvaff akıyclin mih
ver alej hine bir dönemeç:ııokta-
sıın teşkil dtiği merke1indedir. 
Bu hadiseler Almanı anın kıtada 
karşılaştığ,ı:en bü) ük ııiyast mağ
lubiyeti teşldl eylemeldedir. Bu 
ma~lubiyet bir diplomat tarafın
dan Hıtıere Matsuokanın Berlinde 
bulunmasının acısını azaltmıyaca
R'• bir tokat olarak tavsif edilmiş-

• tir. Yugo lavya hesaba katılması 
Jazımgelcn bir millettir. Geçen 
harpte Yugoslavlar en n~ır imti
hanlar karşısıncia mağlup edilmez. 
bir haleti ruhij e göstermişlerdir. 
Genç kral Piere her halde mt'C· 
bur kaldığı taktirde babası şöval
ye Aleksandırın takip etli~i ayni 
kumandanlık yolunft gir rııeğe ha
zır bulunmaktadır. 

Nevyork : 28 ( A. A. ) - Yu
goslav kon otosu matbuata aşa
~ıdald beyanatta bulunmuştur : 

- c::Amerikada bulunan bin
lerce Yugoslav, hürri)et u~runa 
muharebe etmeğe hazırdır. Biz 
hiç kim 6,)'e boyun C2°miyen Cen
gaver ruhlu bir milletiz . Ordumuz 
nisbeten her ne lı:adar küçükse de 
mfütevli kim olurı;a ol un onu sa
nıldığından fazla u~raştıracağız, 

Vaşington : 28 ( a. a. ) -
Amerika Birleşik devletleri Yu
goalavyaya , eğer bir tecavüı.c 

mukavemet etmek mecburi} etinde 
kalına demokraıilere } ardım ka
nur . mucibince tam yardım }8-

P8l dğını vaadetmi~tir . Bu vaad 
Amerika Birleşik devletlerinin Bel
grad elçisi vasıta ı ile Yugoslav 
hükumetine bildirilmiştir. 

Atine : 28 l a. a. ) - Atina
da, Yugoslav.} ada vazi} etin ra
dikal bir surette de~işmt·lii habe
ri büj ük heyecan ile karşılan. 
mıştır. Kral Jurj da askeri umu
mi karargahına mütebessim bir 
çehre ile girdi~i görülmüıtür. Na
zırların yüzleri de ızülmekte idi • 
Heyecandan titrcyorlardı . Halk 
Yugoslav elçiliği önünde toplan
mış ve < Yaşasııı Kral Pier > 
diye bağırmıştır. 

Bclgrad : 28 ( a. a. ) - Res
men bildirildiğine göre , Prenı 
Pol kendi arzusu ile dün gece 
saat 23,50 de ailesi ile birlikte 
Belgraddan Atinaya hareket ve 
muvaaallt etmiıtir . 

Londra : 28 ( Londra radyo
sundan saat 15,15 de ) - lngiliı. 

Kralı , Yugoslav Kralı Piere iyi 
temennileri izhar eden bir tebrik 

(Gıriai içind aayfada ) 

Yu11o•lavya hadi.cini 

Y 
ugoslavya hadiseleri günün en 
mühim mevıuu olmakta ve 
bütün dünyayı alakadar et

mekte devam ediyor . Gelen ha
berler bütün Yugoslav milletinin 
Kral Pier etrafında müttehit bir 
halde toplanmış bulundu~unu an
latmaktadır. Millet genç Kralı he
yecanla baR-rma basmııtır. 

Kral ikinci Petro buızün büyük 
merasimle tahta oturmuıtur. Kral 
aııdiçmiş ve millete sadık kala
cağını beyan etmi§Ur 

Jngilterede ve Yuntniıtanda 
Yugoslavyadaki son hareUt çok 
İj•i karşılanmı~tır . Keza Amcri
kada da . 

Amerika elçiıi Yugoılav hü
kumetine bir nota: vererek Ame· 
rikanın Yugoslavyaya yardım ka
rarını resmen:teyid eylemiıtir . 

Mihver matbuatı hadiıelcri .a. 
kunta karşılamaktadır . Oiger ta• 
raftan Seriinin :Belgraddan bu 
vaziyeti resmen sordu~u ve Yu
goslavya harici siyasetinde bir 
de~işiklik olup olmadı~ı nı ıorduA-u 
bildiriliyor . 

Sanıldığına göre , yeni Yu
goslav hükumeti üçlü pakta ilti
hakı redcletmiye bilir . Fakat bu 
pakt. hükümlerini tatbik ctmiye
ccktır. Bütün Yugaslavyada tam 
bir ıükun hüküm ıürmclde oldutu 
gelen haberlerden anlaıılmakta
dır. 

Yugoslavya Başvekili devletin 
siyaseti halclmıcla bugün kısaca 
beyanatta bulunmuş ve hükumet 
tebeddülünün halkın taıyik "e 
arzusu üzerine yapıldı~ını teba
rüz ettirmiştir. 

Belgrad sokaklannda İngiltere 
lehine nümayişler ynpılmaktn ve 
Almanya aleyhinde tezahürat de
vam etmekteclır. Jsveçin Belarad 
sefiri Almanca konuştu~u için 
halk tarafından dö~ülmfiştür. 

Şimdi Yugoılav radyoları )&1-

nı:ı Jııgili:z aja nslannı neıretmek
tedır. 

Mat.uoka Berlinde 

Japon hariciye nazırı Berline 
muvasalat etmiştir . Mihver dev

(Gcrisi üçüncü sayfada ) 

RUR VE RENE 
YAP/LAN AKINLAR 

londra: 28 (a. a.) - /ngili~ 
hatJa kuvvetleri Rur ue Ren'de 
muhtelif bölgeleri bombardman 
ılmillir. 
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Guam adası 
Amerikanın tahkim efmeğe 

karar verdiği yer .. 

Tahsil çağındak~ 
çocukların sayımı 

Amerika ayan meclisinin, Gu
am ve Samoa adalarının tahkimi 
için hükümetçe tsleb edilen 243 
milyon dolarlık tahsisatı kabul 
ettiğini yazmııtık. Haritaya bir 
göz atmak bu iki ada manzume
lerinin ve bilhassa guamın strate
jık ehemmiyetini göstermeğe ka
fidir. Birleşik Amerikanın, biri 
büyük okyanutun en do~sunda 

San - Fransisko dikeri de en ba
tısında Filipin adaları olmak üze
re iki büyük üssü vardır. Gene 
birleşik Amerikanın bu iki üssün 
ortasında Hawai 'de Peaı l Harbo
ur, Midway, Wake ve Guam üs
leri mevcuddur. Büyük Okyanus
ta cereyan edecek bir harpte 
Amerikalıların tabii müttefiki o
lan İngilizlerin Singapour ve A
vusturalya üstleri daha cenubta 
bulunuyorlar. Fil ipin adalarının 

merkezi olan Manilli üssü Japon
yanın elinde bulunan Formose a
dasının pek yakınında olmak itiba
rile, japonyanın denizden indir
meğe teşebbüs edecekleri darbe
lere maruz bulunuyona da Guam 
adası İngiliz ve Amerikanın üsleri 
arasında irtibat vazifeıini görmek 
için adeta tabiat tarafından yara
ratılmıştır. 

[ 
YAZAN 

1 

SENE 3 t TEŞRINIEVVELDE BÜTÜN YURDDA 
YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIMIZ SA YILACAK 

HER 
OKUMA 

544 kilometre murabbaı bir 
saha işgal eden Guam adasının 

nufusu takriben 20,000 kişiden i
baretir. Merkezi Agana şehridir. 

Adada iki da~ silsilesi vardır. 

Topra~ı çok verimlidin, pirinç 
şeker kamışı yetiştirilir. Sahilleri 
mercan kayalıklari ile dolu ise de 
harp gemileri Apra ve Umata 
namında mükemmel iki kuyu 
vardır. 

Guam adası 1898 senesine ka
dar. İspanyolların elinde bulunu
yordu. Amerikan - İspanyol har
bi bitince 10 kanunevvet 1898 
tarihinde akdedilen sulh muahe
desi mucibince Birleşik Amerika
ya terkedilmiıtir . O tarihten iti
baren yüksek rütbeli bir Ameri
kan bahriye zabiti, bu adayı ida
re ediyor. 

P. P. 
me~e çalışmaktadırlar. Okumuş, 

tahsil görmüş yerliler, ya adada 
memurdur, yahutta ticaretle meş
iUl oluyor. Bir çok gençler Ame
rikan ünüversitelerinde yüksek 
tahsillerini bitirmişlerdir. Yerli 
kadınlar, Amerikan kadın moda
sını adım, adım takip ediyorlar. 

Yerlilerin kanı lspanyol, ln
giliz, Alman, Amerikan kani
le karışmış oldu~u cihetle me
lezdirler, Melez olmayan bıızı yer
liler, bununla iftihar rderler ve 
asalet taslarlar. Yerli halkın dili 
Malaya dil grupuna mensup Ha· 
moro dilidir. Fakat mekteplerde 
tedrisat yer:i muallimler tarafından 
lngilizce yapılıyor. 

GUA \1DA DÜGÜNLER 

Y crliler evlenme adetlerini be 
yazların evlenme adetlerile karış 
tırmışlardır. Düğünler umumiyetle 
çok mükellef olur, masrafi iÜveği 
verir. Ev mobilyesini a-üveıi te
darik eder. Düğün ziyafeti ıüve
~inin servetiyle mütenasip olmak 
lazımdır. Ziyafette evvela çorba 
içilir, sonunda da dondurma ye
nir. Düğünlerde iece kuşlarını di
ri diri pişirmek suretiyle yapılan 

bir nevi yemeA-e çok ra~bet edi · 
lir. 

Ziyafeti musiki ve danslar ta· 
kip eder. 

Guamda düğünler Cuma gün
leri yapılır. Dü~ünden sonra geli· 
nin, gelinlik elbiseleriyle ve a-üve
ğinin refakatinde tanıdık aileleri 
birer birer ziyaret etmesi adettir. 

Fakat adanın ücra ve ıssız 

köylerinde halk eski adetlerini hiç 
değiştirmemiştir. Yerli kadınlar, 

bir maymun çevikliğiyle en yük
sek hurma ağacına, birkaç sani
yede tırmanırlar, kuruttukları ot
larla beyaz sebetler imal ederek 
beyazlara satarlar. 

KIR KO~UlARI 
YARIN YAPllACAK 

Beden terbiyesi kayıkhane 
yaptlrıyor 

Beden Terbiyesi Seyhan böl 
iesi ajanları ve bütün gençlik ku
lübleri idare heyetleri Beden Ter
biyesi Müdürü r:yasetinde bölge· 
miz binasında dün akşam topla 
narak muhtelif spor mevzuları 

üzerinde konuşmalar yapmışlar ve 
kararlar almışlardır. 

Bu Pazar günü bütün ~ençlik 
kulüblerimiz atletlerinin iştirakiyle 
bütün bölgelerde olduğu gibi şeh 
rimizde de lnönü kır koşusu ya
pılacaktır. Koşu bölgemiz binası 
önünden başlayarak saat kuleı;i, 
Belediye , yeni otel , Tüm Komu
tanlığı, taş köprü, Ulusparkı cad
delerini takiben Hükümet ve Be
den Terbiyesi binası önünde bi
tecektir . 

lnönü kır koşusu birincisi den 
onuncuya kadar mükafat verile
cektir 

Koşuyu müteakib bölgemizin 
yaptırdığı talim sandalı da törenle 
Seyhan nehrine indirilerek faali
yete ieçecektir . 

Böliemiz kır koşularına fo:ı a 
ehemmiyet vermiş ve lzmirde ya
pılan böliclcr arası loönü kır ko
şusuna dört kişilık bir atlet takı 

mını atlatizm ajanı nezareti altında 
lzmire de göndermiştir . Ayrıca 
şehrimizde de yapılacak ldönü kır 
koşusuna büyük bir atlet grubu
nun iştirak edeceği memnuniyetle 
haber alınmıştır. 

Beden Terbiyesi Seyhan böl· 
gesi 1941 mali yılı bütçesini ya· 
parken ( 3,250 ) liralık tahsisatla 
Seyhan nehri üzerinde bir kayık
hane yaplırma~a karar vermiş ol
duğu memnuniyetle haber alın-

Maarif Vekaleti ilk tedrisat 
dairesi talim terbiye heyetine 
yazdığı bir tezkere ile her yıl 

birinciteşrin ayı 31 inci gününün 
okuma çağındaki çocukların sa
yısının tesbiline hasredilmesi ve 
bu işle ilk tedrisat kadrosunda 
çelışanların vazife almalarını tek
lif etmiştir . 

Bu teklifi tetkik eden talim 
terbiye heyeti sayım günü olan 
31 birinciteşrin gününün ilk mek · 
tebler talimatnamesi hükümlerine 
2öre tatil gününe tesadüf etm<:
diğini nazarı itibara alarak talı-

matnamenin tadiline kaı ar ver
miştir. 

Bu karar mucibince , Cümhu
riyet bayramına tesadüf eden ulu
sal bayram tatili birinci teşrinin 

28 inci günü ö2'le füeri başlayıp 
ikinci teşrinin ilk gününe kadar 
devam ·edecektir. Bu suretle her 
yıl 31 birinci teşrin günü resmi 
tatil günleri araiına ithal edilmiş 

olduiu cihetle o gün bütün ilk 
mektebler kapalı olacak ve ilk 
tedrisat mcnsubları okuma çağın
da bulunan çocukların sayımı 

işinde vazife alabileceklerdir . 

MEMUR AYllKlARRI 
Ankara : 28 : (Telefonla) 

Devlet memuru_ aylıklarının tev
hid ve teadülüne dair kanuna ek 
2888 sayılı kanunun 3 üncü mad
desine bir fıkra ilave eden layiha 
ile memurin kanununun 4 üncü 
maddesine bir fıkra ekliyen layi
ha Meclise gelmiş ve muhtelif 
encümenlere havale olunmuştur. 

mıştır . 
Bu Pazar günü törenle faali

yete geçecek olan talim sanda
lından başka Akdeniz tipi iki a
ded kik sipariş edilmiş olup 15 
Mayısta bu kikler de St:.yhan neh
ri üzerin"de faaliyete geçebilecek· 
leri de bölgemizin su sporlarına 

verdiği büyük ehemmiyeti teba · 
rüz ettirmektedir. 

Guam adasının büyük ~tratejik 
ehemmiyetini takdir eden Ameri
ka Bahriye nezareti, şimalden 
2'elecek bir tehdit ve tehlikeye 
karşı Filipin adalarına bir istinad
ğah teşkil etmek için derhal bu 
adayı tahkim etmeğ'i düşilnmilş, 
fakat bu projesi, pahalıya mal 
olacağı ve japonyaya karşı bir 
tahrik edeceği iddiasiyle bin bir 
türlü itirazlara hedef olmuş ve 
en nihayet bu tasavvurdan vaz
geçmiştir. 

/ -C-eyHa-~da bir köylünün 
kurtla müdadelesi 

b.ir Cenup Bölgesinden 
Hayvan lhracah 

Çukurovadan dış memleketlere 
hayvan ihracatı devam etmekte
dir. Gelen malümata nazaran 
dün de Mersinden Hayfaya bir 
parti hayvan ihraç edilmiştir. 

1914 - 1918 harbinden sonra 
Amerikan bahriye mütehasuıları, 
Buyük Okyanusta Amerikanın 
<laha faal bir siyaset takib eyle
mesi lehinde bir mücadele açıl

mışsa da bir semere hasıl olma
mış ve 1922 ıenesinde imzalanan 
Vaşington deniz mukavelesine 
Japonlar Guam adasının askert 
liiç bir maksatla kullanılmıyaca-

. ğına dair bir madde koydurmuş
lardır. Fakat Japonya, 1936 se
nesinde Vaşington deniz muahe-
desini feshedince Guamın tahkimi 
meselesi yeniden canlanmış ve 
en nihayet Amerikan ayan mec
liııi tahkimat için taleb edilen 
243 milyon dolarlık tahsisatı ka
bul etmiştir. 

ADA HALKI 

Guam adasında, beyazlarla yer
lilerin adet ve ananelerinin birbi
rine karışmasından dolayı melez 
bir medeniyet hasıl olmuştur. Ada 
nın manzarası' çok şirindir. Top
rağı yukanda dediğimiz gibi fev
kalade verimli ve süratle nebat , 
yetiştirmek kabiliyetini haizdir. 

Yerlilerin sinemaya kar~ı rağ
betleri pek bü~üktür. Yerli kadın
lar, en çok Shirley Temle 'i beğen
mekte ve çocuklarmı ona benzet· 

ıssız BiR TARLADA SAATLERCE KURDLA 
BOCUŞTULAR ... NIHA YET KÇYLÜ GALEBE ÇALDI 

Ceyhan: (Türksözü muhabi
rinden) - Kazamıza bağlı ielve· 
ren köyünde bir kaç gün evvel 
bir köylü ile bir kurt arasında tar
lada geçen kanlı bir bo~Ufma ol
mÜf ve neticede kurt, -'iğer bir 
köylünQn yardımı ile başı taşla 

ezilmek suretiyle öldürülmü4tür. 
Hadiseye ait tarsilatı aynen yaıı· 

yorum. 

Belvercn köyünden Murat me . 
tinin tutması Ahmet oğlu Şükrü 

bir kaç ıün evvel araba ile da~a 

odun kesmeğe gitmi~tir. Akşama 
doğru arabası odun yüklü olarak 
köye dönen şükrü, yol üzerinde 
bulunan bir hayvan leşi etrafında 

bir kurdun fırıl f mi döndü~ünü ve 

kendisini görüne& çalılar arasına 

sindiğini iÖrmüştür. Bunun üzeri 
ne Şükrü elini kolunu sallaya sal
laya kurdun peşine düşmüş ve bir 
müddet takibten sonra kurt ansı

zın geri dönerek Şükrünün üzerine 

hücum etmiştir. Soğukkanlılı~ını 

muhafaıa eden Şukrü, üzerine sal
dıran kurda karşı koymuş ve he· 
men üzerine atılarak üstüne 

çullanmıştır. Şükı ü, kc'lh altta, 
kah üstte kurtla saatlerce boğuş· 

madan sonra, kurdu bitap ve me 
calsiz bir hale gctirdi~inden ize
rine oturmuş ve boğazını sıkma~a 
başlamıştır. Bir müddet sonra ken
disi de halslzliğinden etraftan is
timdat etmiş ve feryadına yetişen 

Adana Elektrik Şirketi 
Umumi Heyeti içtimaı 

Şehrim;ı. Elelı.:trik şirke ti umu
mi heyeti dün bir içtima yaparak 
şirketin yıllık bilançosunu ve ye
ni yıl bütçesini tetkik etmiştir. 

Murat Metin, Şükrünün yanına gel
diğinde Şükrünün üstünü başını 

param parça ve eli yüzü kıpkızıl 

kan olduğu halde kurt, altırıda 
iniın inim inliyor görmüştür. Ü 
civard;ın aldığı büyükçe bir taşı 
kurdun kafasına kondurduğu gibi 
kurt da ölüvermiş ve Şükrü de 
bu suretle kendisini kurtartıbil-

1 miştir. - SEL.ÇUK 

DUVDUKLARIMIZ 

Dünyamn en güzel banyo salonları 
Amerilc.alılar, hamamlarının güzelli2ini ve zara

fetini ve hamam eğlenceleriyle tarihte şöhret ka
zanmış olan Romalılarla rekabet etme2e başlamı~
lardır. Bugün dünyanın en şık ve en lükı banyo 
ıalonları Amerikadadır. 

Amerikanın Korunlarından biri olan Pulitzer 
Nevyorkt yeni )'&ptırdıA-ı bir banyo 11lonunu mi-

ıafirlerine gururla göstermektedir. 

Bu salonun bütün duvarları renkli ve resimli 
çitlerden yapılmıştır. Bu çitlerde sıcak iklimlerrle 

yetişen nebatların dallarına sArılmış yılanlar ve 

parlak renkli kocaman çiçekler özerine konan 

dev iibi kelebekler görünüyor. 

HAlK[VİMİZO[ İKİNCİ 
iNöNO G[C[Sİ 

Şehrimiz Halkevl Bir 
Nisan için bir " ikinci 
lnönU gecesi ,, tnrtlp et 
ml•tlr. O gece ikinci in- ~ 
önU zaferini hatırlatan } 
hitabelerde bulunulacak 
ve şllrler okunacaktır. 

Ayrıca mUzlk kolu tara
fından kUçUk bir konser 

( verllecektlr. 

(~~ 

At koşuları 
Yarın şehir hipodromunda At 

koşuları yapılacaktır. Vilayet Bay
tar Müdürlüğü , koşuların iyi geç
mesi için tedbirler almış ve dol
gun bir program ha11rlamışlır . 
Koşular yarın öğleden sonra ya
pılacaktır . 

Bir Parti Otomobil 
Lastiği Geldi 

Dün aldığımız malumata göre, 
ikinci defa olarak lstanbuldan 
Mersine bir mikdar kamyon ve 
otomobil lastiği getirilmiştir. Bu 
lastikler Ticaret Vekaletinin tali
matı vcçhile sahiplerine verilmiş 

tir. 

BUGÜNKÜ MAÇLAR 
Bugün şehrimiz. stadında Milli 

Mensucat ve Toros spor fudbol 
takımları karşılaşacaklardır . Ay
rıca Demir sporla Milli Mensucat 
ikinci takımları da bir maç ya
pacaklardır . 

Kira bedelleri hakkın'da 
yeni bir tamim geldi 

Koordinasyon heyetinin, tayin 
olunan bazı mahallerdeki gayri 
menkullerin kira bedellerinin art 
tırılmasını meneden bir kararna
mesinden okuyucularımızı habf'r
dar etmiş ve gene bu heyetin 
bir karnrnamesiyle, yeni yapıla

cak ga} ri menkullerin kira beciel
lcrinin nasıl lesbit olunacağını 

bildirmiştir. Bu hususta maliye 
Vekaleti teşkilatına gönderdiği 

bir emirde bu kararnameye işa
retlı;ı şöyle demektedir: "Mevıuu 
bahis kararııı c ve ç f ıkralarıncla 
yazılı hususlar hakkında vaki o
lacak müracaatlar üzerine hususi 
idare varidat dairelerince icrası i
cabeden tetkikatın en kısa bir za
manda tercihan tediyat evrakının 

tadilat komisyonuna tevqii komis
yonlarca keza ayni suretle hare-

ket olunarak irad takdirine müte
allik kararın muayyen müddet i
çinde ittiha7.ı, takdir olunacak i
rade gerek mükellef ve gerekse 
huiiusi idare varidat memurluğun
ca yapılan itiraılarııı da yukarda
ki esaslar dairesinde ve tayin o
lunan müddet zarfında itira7.. ko
misyonhmnca karar altına alın

malarının ve teahhur vukuuna 
meydan verilmemesinin temini hu
susuna müteallik tedbirlerin itti
hazı tamimen tebliğ olunur." 

lnglltereden Demir 

E•ya·sı Geldl 

htanbul : 28 ( A. A. ) - ln
.giltereden ve Almnnyadan bazı 
ithalat maddeleri gelmiş vv güm
rüklerden ihraç muamelelerine 
başlamıştır. Gelen mallar arasında 
demir mamulat, alat ve edevat, 
makine nksnmı ve yedek parça
ları, iplik ve elektrik malıeme:;i 
bulunmaktadır. 

ıo 

Yurdun il~P 
-ihtiyacı ·: 

H0K0MET TEDBIRLf:ll f 

Bütün ) urda, vatıııı.d~ a 
za gelebi leeek her'"l~r~u t 
önlemek ve gereği gıbı 
de bilmek için lüzumlu btl, R 

ah•ı: laç ve ilaç imaline m 111 
vevi ve tıbbi maddeler • 
~ımızı fazlasile kcrşılı}il 
miktarda temini içi~ hiitıı a 
mevcut imkanlar nısbe 
türlü tedbiri almlş bulu~ıtl 

ıç inde bulunduğumu .ı 
b- ıı• 

de ahvalde bilhassa ti} 

hcmmiyet kesbeden ~h 
meselenin halli için 

1 
\ 1 

içtimai Muavenet Vek8 :, 
caret Vekiileti-gayet 5'~t 
birligi yapmış bulun~8 ıtl 

Bütün itaç ve tıbbi ~el 
rat ihtiyacımızı merııle .... 

• \P t 
mevcut kimya sannY1 ıııı• a 
temin etmeyi imkiin °. ı 
hetle bu gibi maddeler•:ı .u 
getirilmesine lüzum _ 1~{ ve bu arada muhtU 1 

meyanında bil hassa Jııg~• tn 
merika, İsviçre, Alrıt~~~ c 
Fransa ile temaslara lf~ 

Bu cümleden olartı ~ 
ğustos ayında 750,000 1~ 
tinde tıbbi müstahı8'1~11 
dair:Aıman} a ile )'Bf1 r ş 
hükümlerine göre 1P8

111 >a 
tıbbi ve ispençiyari tıı~ 9 
birlikte bir çok ıabor8 ııı 
. ının büyük bir kısmıktıı 
mize gelmiş bulunlll8 te 

Gerek büyük en V 
)·olların gerekse··n1üıı11 • t 

• • 11111 
ve usullerinin:"be}'lle 

011 
vaziyet dolayısiyle :ısıı 
büyük :müşkıliitıe..O::k~111 
gelmesine rağmen, . , 
· • ı· f · 1 ·le bır' ıngı ız. ırma an ı . dllrı 

varılmıştır. Amerık~olıl 
cak sevkiyat Basra > ·()t 

· e •r caktır. Fransa'dan ıs ıi}ıı 
ya maddelerinden ed•r 
müstalwarat geiınekt. 

1 
,cı 

8 Diğer tarafta a) ıı~n 
8

· 
lelif eczunelt:rık;bnfııııd'~ s' 
yatlarla satıldığı_.va )ol · 
sında bazı tefsirlere 8 
dır. _ e 9. 

Öğrendiğimize .gor f'~ 3. 
farkına ecznnelertll (.• 1. 
müsavi olmıyan ,kir0• t'' 3. 
sisat gibi masrafları c 
gibi, bu fark biı.ı~ts ili 4 
imal edilen aynı cıfl .

11 
t 

bine giren ma<ldele[~e~I 4. 
metlerinden ileri ge,

6 
IJŞ 

hakika bir patente) ıtlşd s. 
satılan kimyevi bi~ ,ıe 
tasız satıldığı takdk~P~t 5 
fİ) atla piyasaya çı . r 
sen Sıhhiye Vekiilet(i\ııl 
tılan müstahzaratıfl ' 
etmiştir. ııs 18. 

Kendileri ile teiorş 
selahiyettar makııı1~r16 ~O 
hur edilecek her tıı 11ı duıtı 
hallerde dahi yur ııtl 

laç sıkıntısının ınevı d•~ 18 

~19. 

- BOR 5}::· 
rtııb~ 

Pamuk~ 19 

~ 19 
CiNSi ı::11 11s ı 

-----·~ l ~ ,../' o. 
Koza ~ . 

- - 4y9,,.ı5'l0 20. 
Ma. Parlağı ~11 . 
P. -Temizi- -48.5~ 21 · 

~/ '.?l 
Kapımalı ~ ~ 
Y. Pamuğu 0 22. 
Klevland I 57,0 

Susam ~ 
K:-Buğday ~ 
Buğday TÜ. :__.../ 22. 

,. Yerli _...-, 55 
- 5, 

Arpa _ ~st3 22. 
Yulaf 6. 1941 ff 

- 28 I s I ıfO 
Kambiyo ~~ ıı 2B. 

_Jş ~ B_~nkasın~ 23 
Rayişmark ~ 
Frank (F failsii) _...-r 

Sterlin (İngiliz) 
Dolar(A~~ 
Fra n le (İsviçre) 



HK,RA RADYO GAZETESİ 
(Birinci sayfadan artan) 

tleri m uaızam planlar hazırla
caktır . 
Söylendiğine göre , Japon Baş
kili ile Hitler arasında Yugos
slavyanın üçlü pakta iltihakı 

layısiyle tebrik telgrafları teati 
ilmişti. 

Halbuki bugün Yugoslavyada
hadiseler Mihvere karşı büyük 

r darbe olmuştur . Keza Afri
da Keren ve Har arın işgali. 

Franaada vaziyet 
G elen malumata göre , Fran
da yiyecek kıtlı~ı hüküm sür
ktedir. Vişi hükumeti bu va
eti izale için bütün gayretini 

rf etmektedir . 

Afrika harekatı 

Son lııgili1. muyaffakiyetleri 
rşısında Eritre meselesine bit
İf naı:.ariyle bakabiliriz . Şu da
kac.la lngiliz !erin Dradohovayı 
ptetmeleri pek muhtemeldir . 
n dakikada gelen bir habere 
re, Adisebabaya 360 kilometre 

esafedeki mühim bir mevki da-
işgal edildi . . 
Arnavudlukta durum 

Dün Arnavudluk cephesinde 
!yanlar hop.ırlörleı le Yunan 
kerlerine , Bulgar ve Romen 
vvetıerinin üı:erlerine yürümek 
ere oldugur>u söylemişlerdir . 

hareketten bir kaç saat sonra 
!yanlar Yugoslavyadaki hadi
lerı len malümaltar olmuşlardır . 

ZAYİ TEZKERE 
Adana Askerlik şnbesinden ya
ncı olarak kayıtlı bulunuyorum. 
5 yılında Adana Aı;kerlik ıu

sinclen aldı~ım terhiı vesikamı 
yi ettim. Yenisini alaca~ımdan, 
vesikanın hükmü kalmadı~ını 

n ederim . 
lstanbul Taksimde topçu 
caddesi parlak aparlı

manda mukim 314 do· 
~umlu Yusuf Şinasi oğlu 

Rasim 

29-3-941 Cumartesi 

Program, saat ayarı 
AJANS haberleri 
Müzik : Hafif Parçalaı (Pi.) 

Ev kadını-Yemek listesi. 
Program, Saaı ayarı 

Müzik : Türkçe Pl&klar 

AJANS haberleri 

Müzik : Türkçe Plaklar. 
Pıogramının devamı 

Mü:ıik: Riyaıt-fcumhur Ban
dosu. 
Müzik : Hafif Melodiler 
(Pi.) 

Müzik : Konser - Devlet 
Konservatuarından Naklen 
Neşriyat. 

Program, ve Memleket saat 
Ayarı. 

03 Müzik : Radyo Caz Orkest
rası (İbrahim Ô:ıiÜr idare~ 
sinde) 

.251 

~Üz·k : Hafif Şarkılar. 

Konutma (Günün Mes'ele· 
leri). 
Müzik : llalk Türküleri. 

Memleket Saat ayarı, ve 
AJANS Haberleri. 
Konuşma : Ziraat Takvimi. 

Mü:ıik ~ Fasıl Heyeti. (Ka
dın Okuyucuları) 
Radyo gazetesi. 

Müzik : Şarkı ve Türküler. 

Konuşma (Kitap Saati). 
Müzik : Radyo Salon Or 
kestrası 
Memleket Saat ayan. A
JANS Haberleri; Ziraat, Es· 
ham - Tahvilat Kambiyo
Nukut Borsası (Fiyat). 
Konuşma (lngilizce - Yal
nız Kısa Dalgo Postasiyle). 

Müzik : Cazband (Pi·) (Sa· 
at 23. 10-a kadar Yalnız 

Uzun Dalga ile). 

·30 Yarınki Prorram ve Kıt· 
P&nlf 

Yugoslavyada' 
(Birinci <;8) fadan artan) 

telgrafı göı.clermiştir. 
Belgrad : 28 ( a. a. ) - Ve

reme gazetesinin başmuharriri tev
kif edilmiştir. 

Begrad: 28 (a. a.) - Kral İ· 
kinci Pier bu sabah hükumet aza
sı, patrikhane erkanı ve aırp or
tocloks kilisesinin ileri gelenleri 
önünde yemin etmistir. Bu sabah 
tahta cülus ayini aypılmış, kor 
diplomatik azası da hazır bulun
muştur. 

Belgrad: 28 (a. a.) - dün 
yapılan tezahhürlerle mümayiıler
den sonra Belgrad normal man
zarasını almıştır. yeni hükumetin 
arzularına uyarak herkes işine 

başlamıştır .:Şehirde neşe berde
vamdır. 

Belgrad: 28 (a. a.) - Prens 
Pol ile niyabet meelliı azasının 

isti~fanamesinin metni Şudur: 
Majeste! milletimiz için müş

kil olan şu anda iktidarı eliniıe 

almağa sevkede::n sebeplerin tema
miyle yerinde olduğunu takdir e
den naipler salahiyetlerini emri
nize amade bulundururlar. 

Belgrad: 28 (a. a.) - Perşem

be günü Belgrad sokaklarında Al
manya aleyhinde nümayişler ya
pılmıştır. nümayiş üniversite, lise 
ve diğer mektepler talebesi ve 
bütün gençlik ellerinde Yuioslav 
ve İngiliz bayrakları olduğu hal· 
de tezahhuratta bulunmuılar, ve 
bilhasşa İngiliz sefareti önünde 
tezahhurat yapılmış ve elçilik 

tarafından beyann1'meler dağıtılmış
tır. Mümayişciler bazı Alman teba
sına tecavüzde bulunmuşlar, Alman 
turizm bürosunun camekanlarını, 
Alman hars birliği lırolermi tahrip 
etmişlerdir. Bir çok Alman kadın 
ve çocuğunun iltica etligi Alwan 
elçilik binası polis kordonu altına 

alınmıştır. Dün içki satılması men 
edilmiş ve sokaklarda seyrüsefer 
saatlerce inkitaa u~ramıştır. 

Belgrad : 28 ( A.A. ) - Alman 
elçisi, başvekil Simoviç taı afından 

kabul edilmiş ve izahat istemek Ü· 

zere hariciye nazırını ziyarete gir
miştir. 

Beli'rad : 28 (A.A.) - D. N. B 
lsveçin Belgrad elçisi, elçilik resmı 
otomohiliyle şehirde dolaşırken 
mümayişciler tarafından durdurul
muştur. Altmış yaşlarında olan elci 
mümayişcilere Almanca meram an
Jatmağa çalıştığı bir sırada otomo· 
bilden çıkarak yere atılmış ve ya• 
ralanmı.ştır. 

Bertin : 28 (A.A.) - yan resmi 
bir menbadan bildiriliyor: Harici
ye neı.areti Yugoslavyadaki hadi· 
seler hakkında ıelen mütenakız 
haberlere istinaden bir hüküm ver 
menin z.:ıı olduğunu söylemekte 
ve diplomatlara karşı yapılan nu
mayişleri büyük bir alaka ile ta· 

kip eylemektedir. Bt:rlinde bu ha
diseler karşısında şimdilik bir va
ziyet almaktan çekinilmekte ve 
yeni hükümetin beyannamesinde 
üçlü pakta dair hiç bir şey bulun
madığı tebarüz ettirilmektedir. Di
ğer bazı suallere verilen cevaptan 
da Almanyanın Belgradda herhau-

gi bir teşebbüsde bulunmadığı ve 
hükümelin selefi tarafından imzala
nan muahedeleri yırtmasının mütad 
olmadığı bildirilmiştir. Alman va
tandaşlımna yapıldığı teeyyüt eden 
vakalann protesto edilece~i ve Al
man elçisiniu Yui'oslav hariciye 
nazırı ile yaplıtJ mülakatın dost

luk havası içinde cereyan edip et
mediği hakkında bir şey söylene 
miyeceA'i bildirilmiştir· 

11 an 
SEYHAN İf LlS MEMURlU

~UNDAN: 
Adanada Ocak mahalle

sinde 4 ci Seyhan geçidi 25 
numaralı evde oturan Musta
fa Eriknin 25/31941 tarihinde 
Adana ticaret mahkemesince 
iflasına karar vcrilmişdir. 

Keyfiyet ilan olunur. 
12843 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
Başvekalet Matbuat Umum Müdürlüğü şu şartlar daire

sinde bir (Yürüyuş Marşı) müsabakası açmıştır: 

1 Bu müsabakaya iştirak edecek ~bestekarlar Türk olacak
lardır. 

2 Marşların ... bcstelenmesinde;şartlar şunlardır: 

A Marşlar güftesiz olacaktır. 

B Klasik marş formuna, yani. ikinci kısmı Trio olmak. 
üzere iki kısımlıkJşekle uygun olacaktır. Entrodüks
yon ve Koda ihtiyaridir. Metronom 112 ila 116 dır . 

3 - Partisyon veya Kondüktor Piano partisi ve Bando aletle-
rinin herbirine mahsus partiler mavi veya siyah mürek
keple ve temiz yazılmış olarak verilecektir. 

4 - Partisyonda başka marşların çalınabileceği Bandonun 
aletler kadrosu en az aşağıdaki cetvelde gösterilen soz
lardan:mürekkep olacaktır: Re bemol küçük flüt, Do 
büyük flüt, iki obuva, 1 Mi bemol Klarnet, 2 birinci Si 
bemol Klarnet, 2 ikinci Si bemol klarnet, 3 üçüncü Si 
bemol Klarnet, 2 Fagot, 2 Mi bemol Trompet, 2 Si bemol 
Kornet. 2 Büğl, 4 Korno, 4 Trombon, 2 Si bemol Bariton, 
2 Mi ve Si bemol Kontrabas, 1 Bateri. (Cem'an 34). 

5 - Marşlar tamamile orijinal melodilerle yapılmış olacak. 
ve herhangi bir marşın bu itibarla (ktsmen dahi) benzeri 
olmıyacaktır. Ancak muayyen bir melodi aynenen alın
mış olmamak!şartiyle, yalnız üslup bakımından milli nağ
melere uygunluk ve benzerlik bu kayıttan müstesnadır. 

6 -:Marşlar evvelce bestelenmiş, neşredilmiş ve işidilrniş olmı
yacaktır. 

7 Müsabakalar isim ve adreslerini eserlerinin üzerine sarih 
olarak yazmalıdırlar. Ancak, isteyenler isimlerini gizli 
tutabilirler. Bu takdirde, sarih adres yazılmak suretiyle 

müster isim veya rumuz kullanılabilirler. 

8 - Jüri, eserleri evvela partisyon veya ftrpiano kondüktör 
partisi üzerinde tetkik ile bir eleme yapıldıktan sonra, 
kalanları bando ile dinleyerek Orkestrasyon bakımından 
da bir eleme daha yapacak; ve bu suretle en muvaffak 
olmuş marşları seçecektir. Bunlardan en iyi 6 marşa 600 
liralık telif hakkı, beheri için 100 er lira olarak seyyanen 
taksim edilecektir. 

9 - Altmcıdan sonra muvaffakiyetli görülen marşların da 'neşir 
ve tamimi temin edilecektır. 

10- Marşlar 15 Mayıs 1941 gününün akşamına kadar Matbuat 
Umum Müdürlüiünc gönderilmiş bulunacaktır. 

(1658) 12833 27-29 

ilan 
ADANA HALKEVI RE/$-

L/C/N DEN: 1 

HALKEVI SOSYAL YARDIM 1 

BALOSU 
29/MarU94 l Cumartesi gll· 

nü akşamı saat 21 de Evimiz 
salonlarında, Halkevi soıyal 
yardım şubesi menf aatına veri
lecek balo mevsimin en neşe
li balosu olacaktır. 

Bir hayır çıkarına olan bu 
Balonun biletlerini Halkevin
den temin edebilirsiniz. 

28-29 12840 

BELEDiYE RiYASETiNDEN: 
ANKA.Z SATILACAK 

Divan yolunda ve Cumhri
yet mektebi karşısında yol tev· 
sii dolayısiyle~ yıktırılmakta o
lan bina enkazından çıkan ah
şap kapu, pencere, dolap. pen
cere demiri, Taş merdiven 
basamakları, demir çubuk, dö
şemelik kare, pencere camı, 
ıalmı, tahta gibi malzemeler 
Martın ~otuz birinci Pazartesi 
giinü saıt dokuzdan on ikiye 
kadar yerinde arttırma usuliy
le satılacaktır. Almak isteyen
lerin o gün ve saatte ıatış ye
rinde bulunmaları ilan olunur. 

12845 

SEYHAH MAARlf MODORLOGONDEN: 
Cinsi Miktarı 

Elbise dikimi Takım (150) 

Muhammen 
Bedeli 

K: 950 

O/o 7,5 
Teminatı 

L: 107 

1 - Adana öğ'retmen okulu talebesi ihtiyacı için yukarıda 
cins ve miktarı yazılı elbise dikimi 20131941 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 4/4/1941 tarihinde cuma günü saat 14 te Ma
arif müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin 2490 sayıb kanun 2,3 maddeleri mucibince 
gerekli vesaik ve % 7.5 teminatlarile birlikte ihale iÜnÜ komis-
yona müracaatları. 20-25-29-3 12820 

l 
Memleket Hastanesi Bevliye mütehaHııı ı 

DR.DPERAT~R Saim Erkun ! 
Kadın, erkelc idrar yolları (b6brelı, m .. •n• •• erlt.lt 

t•naıül haatalılelarını) 

Kıallay Ceddeelnde, latlklll Okulu k•rfıemdakl 
mu•yeneheneelnd• tedaviye bafladı. 

-.....-1-'J7.,..7~~:-~ _:::~~~j 

ı .. ·······················ı i ASRi SiNEMA : • 1 

1• SUVARE Bu AKŞAM SUVARE 1 
8.30 8.30 

1 İKi MOST(SNA ŞAH(Sf R BİRD[H • 

i -1- 1 
• 

DÜNYANIN Joan Bennet I 
EN YÜKSEK 

1 ıKı YıLoızı Frederic March 1 
1 Bütün dünyaya ilkbahar mevsiııin cih-ınşumul ve en • 
• muhteşem senfonisini yaşatan : 

İ Bahar Yağmuru i 
• Süper film ile 1 
ı. r·· k F·ı ·ı·ğ· · ~dd2 - 1 ur ı mcı ı ınm cı en medarı iftiharı olan e 
• Türkçe Sözlü V• Şarkılı • 

1 1 
İ .KAHVECi GÜZELi 1 
• • 
1 

Beste ve Müzik : Üstad Sadettin Kaynak ı. 
Yeni Şarkılar: Münir Nurettin ve Mü%eyyen Senar 

1 BafrQllerdo Hazım - Behzat - Münir Nurettin ı. 
:ox::x'().~ 

1 Buıün Gündüz matined• : iki Türkre film 1 
ı. Pek r~~~~~c~ __ GOZEli - SER~~~i ~Ja, _ 1

1
• 

• SAADET YUVASI 
• Tiirkçe Sözlü ve Arapça Şarkılı 12Tı4 : ............................... 

ilan 
SEYHAN NAfiA MODORlOGONOEN : 
1 - Adana Abidin Paşa caddesinde Maliye Tahsil .JU· 

besi ittihaz edi lmiş olan eski Türkkuşu binası tamirat ve tadi
lat işi keşif tutan olan ( 3000 ) lira ile açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 12 /4 / 941 Tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat l 1 de Nafia dairesinde yapılacaktır. 

3 - lstiyenler bu işe ait keşifname ve şartnamelerini 
görmek için nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin ( 225 ) lira muvakkat teminat vermeleri 

ve ikinci maddede yazılı günden 3 gün evvel bu gibi işleri 
yaptıA'ına dair evrakı müsbitelerile iki vesika fotoğraflarını ve 

bir adet 38 kuruşluk, bir adet 8 kuruşluk tamia ve bir adet 

de bir kuruşluk tayyare pulunu dilekçelerine bağlamak suretilc 
villyete müracaatları lazimdır. 12830 27-30-3-8 

---, 
Sümer Bank 

BIRlEŞİK PAMUK İPLİGİ VE DOKUMA f ABRIKALARI 

MÜESSESESİ KAYSERİ BEZ f ABRİKASINDAN : 
Yatacak yerleri Fabrikaca temin edilmek itzere . do

kuma işçilerine ihtiyacımız vardır. isteklilerin Kayseri 

Beı Fabrikası Müdürlüğüne müracaatları. 1 - 3 

~1----~--------~-----·---------------~ 
Abone ve İlan 

Şartları 
Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylı~ı 600 ,, 
Üç aylığı 300 ., 

Aylık ta abone edilir. -
lllnl•r için idareye 

TiİR:KSÖZ 'LJ 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL OÜVEN 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD OÜÇLO 

Baaıldıtı yer : TÜRKSÔZÜ Mataaaaa mUr•c••t etmelldlr. 
______ ...._ ______________________________ ...,:. 



Sayfa 4 

+~00~~~'"°40000.-.~~~ooOtD• • • i Radyoların Şahı 
• • • 
1 MEDİATOR 
• • • • ı Her modelde · ve her 
: keseye elverişli yeni 
: gelen radyolarımızı 
i görmeden başka J makine almayınız 

i 1 Muharrem Hilmi Remo 1 

1 AhiJin paıa caJ. No. 112 Teillral: Remo - Adana 

• Telefon: 110 

12755 

'°'+o+o+a+o+H++o++M+o+O++J 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanlann 

'J,. r-, . sıhhi, aylık temizlikle-
r , :. . . ~ rinde gösterdikleri a
r . 1.· ~ ı ·~ likasızlık, mühim ra· 

~~•il\~· ~· ~( '/Ji . ~ hatsızlık ve hastalık-. • /ı 

·, " ,. Jara yQl açmıştır. işte 

bundan dolayı, her sa-
yın bayan, adet za

manlannda bu gibi :hastalıklardan korunması içia~yalnız 
(FEMıl) kullanmalıdır.~Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMJL) in hususiBAÔLARI da vardır. 

ECZANElERDEN-YE TUHAfİYE, ITRIYAT 

MAGAZALARIHD !,JIJIH~. "' 1 .... e .. 
Cenup Mıntakası deposu:: Ya,.c•mıı ci arı Na 71 

L ..1 

Bunların uzunluklan, dört ; metreden on metreye kadar ~ 
olur. Bunlar bağırsaklarda kanlanmızı emerek iştihayı ke
ser, kannda ağnlar, sancılar yapar. Zayıf, kansız, derman· 
sız bırakır .. Tehlikeli:hastalıklara yol açar. 1 Tedavi ile vü
cuttan~ahlmazsa,~insanı:ölüme. kadar götürür. 

TIMOFÜJ 

UZUNLUGİJ 4-10 METREYE KADAR 
~LA~(ABDEST BOZAN) OEHILiN fER.İTLERİ 
OLDURUP V.UCUDTAN 04$ARI ATAN 
TAM TESiRLi ,BiR M(iSTAhZARDIR. 

S. ve /. N . V•Ati.J•~Vt'" B,ha tr. /u ... ' 
24 - 4 - 9.#0 lorı6/, rt1Aı•Jmı &t1ı•#ı-,. 

- REÇl!Tll İLE SArlLllf. - ' 

CAN LABORATUARt-/STANBUl·Kufu.su 7Sl<I . 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutulann içinde kul
~ !anış tarzı yazılıdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekile· 

nin müsaadesini haizdir. 12761 

1 
1 

TORKSOZO 

TORKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeai: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

· Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 dt'fa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki 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 
" 

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

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyllıl, 11 Birincikanun. 

iŞ BANKASI 
KO~OK TASARRUf HESAPLAN 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞIDELER: 

4 Şulıat, 2 Mayu, 1 Ağustos, 3 lkincitc" 

tarihlerinde yapılır. 

'9 4 ı iKRAMiYELERi 

l Adt·t 2000 Lirahk 

B 
" 

tOOIJ .. 
2 750 - l.500 ,, 

" " 4 500 - 2.000 ,, 
" fi 

8 250 - 2.000 ,, .. .. 
35 100 - 3.500 ti 

" •J 

80 50 - 4.000 ,, 
il .. 

aoo iO - 6.000 ,, 
il " 

Türkiye iş Bankasına par' yatırmakla yallnız par• 

olmaz, aynı zamanda talir.iniz.i de denemiş olu 

11 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

----------------------------' ------~7iiiiiAiiiS-

12567 

ı Dr. Ekrem Bal 
Ka~eler; HASTALARINI HER GOH MUSTlfA 

ECZAHAMESİ OSTOMDEKİ MUAYEMEH 

DERHAL l<ESEA. 

HER ECZlHlNEDE BUlUNUR 

KABUL EDER 

l DOKTOR 

ı Yalçm Mustafa Ozel 
ı Dahiliye· Mütehaum 

Kızılay Ulucaıııi r:ıddesi istiklal l ikokul1I 
~ Eski inan yazıhanesinde yeni açhğı muaY' 
~ gün hastalarını kabul eder. 12762 

. 

R K S ô z o 
GAZETE veMATBAASI 

T ·· k ·· ·· M KİTAP, MECMUA ÇEK, BİLET, Afi~. PÜ 
ur sozu atbası BİLOMUM MATBU İSLERİNi TORKIY(llE 

MATBAALARA REKABET EDER DEREC(-

• 
TlUlırks©~lUI CüUt kosmo -

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( TürksÖ 
• Mücellithanesinde Yapılır. 

... ~~~~~~ .... -..---~~ ... --ı i ...................................... . 


