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Avusturyada 
kaynaşmalar 

Nevyork : 29 ( a. a. ) - Av
rupadan dönen Nevyork Herald 
Tribün iaıetesinin muhabiri , A· 
vusturya askerlerinden ve halktan 
bahsederken bunların Almanlar 
aleyhine , infiallerini gittikçe his· 
ıettirmekte olduklarını söylemek· 
tedir. Almanlar her ihtimale karşı 

Viyananın stratcjık noktalarına 
askeri kıtalar ikame etmişlerdir . 

Avusturya lıtalarında firar vak· 
alan çoğald ı Q'ı için Almanyanın 
timalden ve Prusyadan Avustur· 
yaya askeri müfrezeler gönderil· 
mcktc ve müfrezeler Avusturya 
kıtalarının yerine ıkame ediımc:k· 
ltdir. Avusturyalılar halta Avus· 
lurya askeıleri bılc her yerde 
hattı matazalarda birbirlerini ıe· 
l!mlamamakta ve ( Hcirl Hitler ) 
dememektedir . Ara sıra Naı.ilcr 
aleyhinde hiılcnn izhar edilmekte 
ve bu hisler halkın tasvib ctti~i 
iÖrülmektedir. ............. 
T~ R K i YE VE 

KOMŞUlARI 
Falih Rıfkı ATAY 

T ürkiy• ile komıuları arasındaki 
dostluk ve itimat havasını bu· 
lam/ırmak, eskiden beri şu f.Jeya 

bu maksatla bir takım ecnebi 
ProP.aganda faal~qetl•rinin mevzuu 
olmuştur. Son :aman/arda bu fa· 
afiyetler Suriyede teksif edilmiş, 
Sur(Jle halkını11 Türkiycye karşı 
emniyeti &arsılmak istenmiştir· 
Cumhuriyet Türkiyesinin komJUla· 
rından hiç biri aleyhine hiç bir 
tı7rlQ iddiası olmadıRı herkesce 
malum olmakla bera"ber, ne gibi 
•iyıııf istumar hırslarına maskelik 
ettitlnl bilmcditimiz bu çirkin tah· 
rikleri bir defa daha teşhir etmeli 
faydasız bulmuyoruz. 

Mi akımil/i Türkiye' sinin Su· 
riye fle hiç bir davası olmamıştır. 
Hatay dahi, bizimle Suriye ara· 
•ında bir dafJa delildi. Misakımil· 
linin mualla'kia kalan son meselesi 
idi. Onu Fransa ile konuşarak 
hallettikten sonra, 'Arıadolu'nun 
cenup hududları da kat'i şeklini 
a~mıştır. Demiryolu güzergahı fJa· 
:zıgetinde husule gelen bazı müna· 
kale müşkilaiı da tamamen halle· 
di11tı;ş bulunmaktadır. 

Türk hakümet f.Je halkının 
komşu Suriye hakkındaki tek emeli 
bu memlek;tin toprak büillnlü~ü 
ile emniyetinin masun kalmasından 
~• bu memleket içindeki halkın' 
rahat ve mesut yaşamasından iba· 
Teltir. 

Cumhurr•isimiz t.ıe Milli Şefi· 
l Tnfz, Türk milletinin iki yüksek 
tıasfı, dostluklarına v~f akar Irk ve 
taahhütlerine sadakat oldugunu 
~rıat dü#ükçe tebarüz ettirmiştir. 
le (/rkfgcnin ne Avrupa, ne Asya· 
0mıularınclan hiç biri, kurtuluş 

"f:aficadclcsi gi'Jnlerinden şimdiye 
. dar. barıı, tesanüt ııe kar<:ı/tklı 
ıt' r 
/'"at siyasetimizi tekzip etmek. 

lıeRU. #Iphey~ düşürecek hiç bir 
ôd' F. 1 c hatırlamasalar gerektir. 
okat maatteessüf huzur t1e istik

~arı aıtüne bu kadar kıskanç bir 
ıt' 

Ankara: 29 (Türksöıü muha) 
birinden) - Buraya gelen haber· 
lere göre, yurdun hemen her kö
~esine dağılan mcbuslarımıı. bu
günkü dünya karşı ında Türk dü
şünce ini tebarüz ettiren nutuk
lar vermişlerdir. Tarsusta Agah 
Sırrı Levend, Sam unda Frid Ce
HU Güven, Edirnede Mahmud 
Esad Bozkurd, Erzincanda Örge 
Evren'in konusmaları pek hara
retlı olmuştur. Rize halkevinde 
ve L:on} ada da mebu !arımız la 
rafından heyecanlı nutuklar Ö) • 

lenmiştir. 

AlMAN - JAPON 

GöRO~MElERi 
Berlin: 29 (n. a.) - Alman 

Hrıriciye nazırı Ribentrop bugün 
Japon hariciye nazırı Matsuoknyı 
kabul etmiştir. Matsuol:a yarın 
Berlinden Roma) a gidecektir. 

Bir Deniz 
muhareoesi 

Ü~ İTAlYAN HARP 
6[MİSİ YARAlANDI 

Londre: 29 (a. a.) - Amiral
lık dairesinin tebliği: dün şarki 

akdenizde vukua gelen bir çar
pışmada Viktorya sınıfından bir 
ltalyan ııhlısı hasara uğramıştır. 
iki İtalyan kravüzörü de ciddi 
surette hasarzede olmuştur. Zırh
lılardan Kruva1örlerden ve dest
royerle;den mürekkep ltalyan 
lrnvvetleri dağılmış fokat bazı 
cüzütamlar muhrebeye mecbur 
bırakılmıştır. Donanma ta)Yarele· 
riyle lngili:ı hava kuvvetleri men-
sup cüzütnmlar, neticeleri henüz 
rnalQ.m olmıyan hücumlar yapmış
lardır. Yunan deniı. kuvvetleride 
bu hareUta iştirak etmişlerdir. 
Harekat hakkında şimdiye kadar 
yalnıı jı ilk raporlar alınmıştır, 

di~cr tafsilat alınır alınmaz der
hal bildirilecektir. 

Londra: 29 (a. a.) - Amiral
hk daire inin bu ekşam neşrettiği 
tebliğ: Şarki akdenizdeki deniz 
harekatı hakkında yeni haberler 
henüz gelmemiştir. 

Faknt tan arelerimiz bu abah 
kurtulmuş ltalyan uahriyellierini 
ihtiva eden allar görmüş olduk
larını bildi: mişlerdir. Bundan, bir 
aikeri geminin batmış olduğu 

" istihraç edilebilir. • ---------------------
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DON Oç BÖLGEDE 
ZELZELE OLDU 
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Alman sanayi i 

• merkezlerine ! 
• 

i yapllan akın ! 
Yer sarsıntıları Bitlis.1, Orhaneli ve Erzincanda 

• • 
• • ! Londra : 2 9 (a.11.) - i 
! OUnkU g c Kologne ve i 
! OU eldorf anayı m erkez- i 
! l erlne bir ç ok b Uy Uk çap· i 
! ta lnfllak bombaları aiti· i 
! dıljı blldlr llm ektedlr. i 
! B a ka bombardıman i 
! tayyareler l da C l a le ve ! 
? DUnkerk doklarına hUcum ! 
İ etml lerdlr. ! 

muhtelif saatlerde oldu 

Kral Pı"yer'in çelenkler arasında teılıis edilen bir rımi 

Yugoslavyada 
Orfi idare 

Franıada Y ugoslavya 

lehine nümayiıler 

Alman ve ltalyan tebaa•• 
Yugoslavyayı Terke 

hazırlamyor 

YUGOSlAYYA TÜRKİYE İl[ 
İSTİ~AR[ EDECEK 

RUZVELTIN TEBRiKLERi 

Üçlii pakt ve Yugoılavya 

Bclgrad: 29 (A. A.) - Hü
küme tin takip edeceği harici si
ya et hakkındn re men hiç bir 
işarette bulunulmamaktadır. Fakat 
hu ugi menbalardan alına hava
dislere göre, bu siyaset şu suret
le tarif edilebilir : 

1 - Üçlü pakt iptnl edilmi
.} ecektir. 

2 - Hükumet Tilrki.}e ile olan 
müna ebellcrini çoğaltmnğa çıı· 

lışacak ve bu gayeye vasıl olmak 
için iki memleketin hnyat saha
sında lıir iş birliği te i ine dair 
vaktiyle Türkiye tarof ından ynpıl
mış olan bir teklife istinad ede
cektir. Söylendiğine aöre bu hu
sustaki mü1.akerelere pek yakında 
başlanacaktır. 

3 - Bitaraflık yeni siyasetin
esasınını teşkil edecektir. 

Belgrad :: 29 ( A. A. ) - Kral 
ikinci: Pier dün saat 10,45: de sa
rayda yemin etmiştir. Müteakiben 
Belgrad kilisesinde dini ayin ya
pılmıştır. Kral Kiliseye: gelirken 

Ankara : 29 ( Türksözü mu
habirinden )- Bugün buraya ge
len mnlumnta göre , yurdun üç 
bölgesinde orta şiddetle zelıe
lcler olmuştur . Yer snr ıntıları 
20,47 de Bitliste , 23,48 de Or
henelide ve 23,55 de Erzincanda 
vulrna gelmişıir . Gelen bu ha
berlerde ha ara dair bir malumat 
JOktur. 

civarda toplanmış bulunan muaı.

zam halk:kütle inin çılgınca nl
kışlari) le karşılanmıştır. Kral ya
nında Bcışvekil, il hriye ve Har
biye nazırı olclu~u halde askeri 
kıtaları teftiş etmiştır . 

Kralın elümına skerler kalp· 
!erinden gelen heyeccın lı ve gür 
bir .e le cevap vermişlerdir. Dini 
ayinin hitamında baş metrepolit 
bir hltnbe irad ederek milletinin 
şanlı Kara Yorginin hafıdi hüküm
datltırına knrşı sar ılmnz sadaka
tini teyid eylemiş ve genç hala 
do~ru ilerliyerck iki yanağından 

öpmüştür. Kral kili eden çıkarken 
halkın tezahüratı şimdiye kadar 
Belgradda mi ti görülmemiş bir 
dereceyi bulmçştur. 

Vnşinğton : ~29 ( A. A. ) -
Ruzvclt Yugo 1 kralı Picre nşağı· 
da ki telgrafı gönderdi : < Meje -
tcnizin bütün h ki rını Krallık e
llihiyetlerini ve merd mü tcıkil 

bir milletin idat ini ele aldığı 

fU anda sıhhet ve iyiliğiniz ve 
Yugoslavyanın hürriyet ve istik
llili husu unda Birleşik Amerika 
milletinin samimr temennilerine 
iştirak etmek isterim. Bundan 
ba~ka Yugo lav ve Amerikan 
milletleri için mukaddes olan hü
riyet esa !arının idaresi .) olunda 
Yugoslav ve Amerika hükumet
leri müna cbetlerinin karşılıklı 
faydalar temin edeceği ümidini 
izhar C) lerim 

Londrn : 29 ( A. A. ) - Roy
terin diplomatik muharriri ynı.ı
yor. : Londrndaki Yugoslav mah
fillerinde ö~renildi~ine göre. üçlü 
paktın Yugo lav.> a tarafından 
im7.asının: meri.> et mevkii ne gir
mesi için,.her holde parlamento
nun iki mecli i tarafından tn dik 
edilmesi lliıımdır. Yeni hükümet 
paktı # meri.) et veya cıdemi • me
riyet hakkında kararını vermesi 
içın her halde parlamentoya arz 
eyliyecokfir. Londrndaki Yugos
lav mahfillerindeki knnaata göre 
hükumet darbesi olmasaydı dahi 
Yugoslav parlamentosu pnkt ı red-
dedecekti. 

Nevyork : 29 ( A. A. ) - Asso
ciahti Pres ajan ının Belgrad mu
habirinin verdiği bir hnbereıe 
göre, yeni hükumetin takip ede
ceği siyaı.etin mihvere knrşı dost-

• 

· ........ ~ ......................... .- ............... , 

Yugoalavya hadi.eteri 

8 erlin ve Roma ısrarla Hırvat
ların vn7.iyetinden bahsediyor. 
Alman propaganda kaynak· 

lan Hırvat inemahmnda Alman 
filmlerinin gösterilmekle olduğunu 
bildirmektedir.Bu çalışmalarla Mih· 
verin Hırvatları tahrike çalıştığı 
anlaşılmaktadır. 

Bugün Yugoslavyada üçlü pak. 
tın metiyet meselesi üçüncü pl!na 
atılmış bulunuyor . Bütün Yugo:;
lavyada Atman tebaa111nın fena 
muamelelerle ka~ ılandığ"ını gelen 
haberlerden anlaşı~aktadır. 

Berlinden haber verildiğine gö
re, Alman elçi i Beı~e geri ça
ğmlmıştır . ilave edild 'oc göre 
bu , siyasi münasebetleri kesmek 
için değil iuıhat almak maksadile 
yapılmıştır. Diger taraftan Bulgar 
parti gnıpunda Bulgar Başvekili 
Bulgaristan için endişe edilecek 
hiç bir şey olmndıR"tnı kaydetmiş
tir . 

Fronıa "Ça ziy eti 

f'ransadn ekmek tevziat mik
tarı azaltılacaktır. Bütün Fransada 
esaslı bir gıda maddesi olan ek
mek azaltılacaktır . 

Afrikadaki 

Keren'in sukutu ltnlyanlar üze
rinde büyük bir tesir uyandırmış· 
tır . Keza bu hareket Habeşler 

üzerinde de derin bir iz bırak

maktan hali kalmamıştır . Kafile 
kafile bir çok 1 Iabeş kuvveti Ha
ile Selasiye ordusuna kaydolun· 
mnk üzere karargAhlara müracaat 
etmektedir. 

Arnavudluk cephesinde 

Gelen son haberlere göre , 
ltalyenlar mütemadiyen tahkimatla 
mcşguldur . Yunanlıların umumi 
bir taarruza geçecekleri sanılmak· 
tadır. 

luğa istinad edecer:i hakkında 

iyasi hükum('t mahfilleri tarafın

dan verilen teminat Belgradııı bi
taraf diplomatların fikrince hnrp 
hazırlıkları yapmak için vakıt ka
~anmak üzere ) apılon te~ebbü • 
!erden başka bir .şey değildir. 

(Gerisi üçüncu ıınyfoda ) 

lnö Ü Koşusu 
bugün yapılıyor 

FAZLA ATLETiN BU KOŞUYA iŞTiRAK 

EDECECI TAHMiN EDiLiYOR 

;a ile titrediRimiz bu coRrafi 
1ıede, milletleri birbirlerinden 

•ndfıeye düşürmekten lslif ade et· 
Büyük deniz. ferdeki /ngiliz. gemileri 

Her pehirdc olduğu gibi bugün p•hrimisd• d• bfıyii'lı 
bir lnönfı kır ko'u'u yapılacaktır. Bu koıuya bu sabah sa· 
at onda bap/anacak ve atletler Beden Terbiyeıi binaıi 
6nünden hareketle muayyen turdan •onra tekrar bölge bi· 
naıı önüne döneceklerdir. Kopuda, birinciden onuncuya 
kadar, ka%ananlara mükafatlar veril•celıtir. Bu koıuyo 
600 den f Jı:da atl•tin ittirdlr •decefi tahmin olunmalıteJır. ~Ge rı5i ilı: i nci aayfada) ( Yo~ı•• llc•nciJe ) 
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ı p A ZA R o A H p AZ A R A Hl~:,~L~RI ··--------................. -··--
Nezaket Duası 

- Mimar Halim A7u'ya -

Madam Mannik evlilik hayatın
dan memnundu . Babası, kendisin· 
den onbeş yaş kadar büy ük olan 
kuyumcu Gasparyan Karabetle 
evlendireceği zaman epeyce mü
teessir olmuştıı. Gözü komşusu 

Kantarcı yan Zadorcla idi. Zador 
kendi ysşındaydı , gü1eld, kibardı. 
Hep banka katibi, şirket memuru 
ecnebilerle düşüp kalkıyordu. Za
dorun da kendisine karşı meyli 
olduğunu hissediyordu. Fakat ne 
çare ki ebeveynine karşı dura
mazdı. ' 

Karabet fena adam değildi. 
Bahusus çok cömertti. Karısını 
gül gibi yaşatıyordu. Ondan hiç 
bir şeyi esirgemiyor . bol bol para 
veriyor, ne giyinip kuşanmasına, 

ne gezip tozmasına karışmıyordu. 
Kollarını bileğinden dirseğine ka
dar kaim hurmalarla doldurmuş

tu. Mannik bu saltanatı babasının 
evinde göremezdi tabii .. , 

Karabet · iyi id i, hastı ama, 
kaba tipli, kaba ruhlu bir adam
dı. Yeni kafadaki Ermeni gençle
rine benzemiyordu _ve artık, yon
tulmasına da imkan ve ihtimal 
yoktu . Halbuki kendi>i artiyagan, 
yani asri bir ahçikti . Şapka giyi
yor, saçlarını kesiyor, çıplak kol
la dışarı çıkıyor, Kollejde ve Er
meni kulübünde yapılan toplantı. 
lara devam ediyor, Polka ve Ma
zurka bile oynuyordu. Evlendikten 
sonra bunların hepsine birdenbire 
veda etmek Manniğe epe} ce ağır 
gelmişti. 

BAri kocası kaba bir adam 
olmasaydı ... O, bunların hepsine 
razıydı. 

Karabet öğleye eve gelince, 
merdivenlerin yarısını çıkmadan 

}'llkarıya seslenir : 
- · Mannik inç Ka? diye ne 

yiyeceklerini sorar, karısından 

yarı Ermenice, yarı Türkçe şuna 

benzer cevap alırdı : 
- Vartabet ka... bulgur pi

lavı ka .. . soğan, salata ka ... Bun
lardan gayrik bir şey istooorsan 
üstüne de beni yersin zo 1. .. 

Gasparyanın yemeği yimesi ile 
dükkana dönmesi bir olurdu. Ha
tır sormak, gönül almak aklına 

bile gelmezdi. 
Karabet efendi akşam ·yeme

ğinden sonra:da bir iki saat ( Ja
manak) gazetesini okur ve erken
den düşüp yatardı. 

* * * Mannik üç aylık gebe idi. Bu-
na çok sevinmişti. Biraz·:ıahmetli 
de olsa,:_hiç değilse kendisine bir 
meşğale çıkacak, kocası horul 
horul uyurken o da çocuguyla 
gönül eğlendirecekti. 

s;r endişesi vardı ki Manniği 

ğok üzüyordu. 
Çocuğun Karabet efendiden 

olduğuna şüphe yoktu . Binaena
leyh tabiaten, ahlakan yüzde elli 
olsun babasına çekrc:-eği muhak
kaktı. Halbuki o, çocuğunun na
zik, centilmen olmasını istiyordu. 

lşi yalnız Asvas ile Kiristosa 
havale etmekten başka çare yok
muydu aceba ? .. 

Mannik günlerce, haftalarca, 
düşundükten sonra bir de Papaza 
baş vurmağa karar verdi. Bir 
( Gira ) günü iki dirhem bir çe
kirdek süslenip ( Cam ) a gitti. 

iki erkek aralarında yer aç
masalar ay~kta kalacaktı. Kilise 
ağzına kadar zırh gibi doluydu . 
Papazın genç ve yakışıklı olması 

dolayısiyle müşterilerin ekseriye
tini kadınlar teşkil ediyordu. 

ibadet bitti .. Kalabalık dağıl
dı .. Kilisede Mannikle Papazdan 
başka kimse kalmamıştı. Papazın 

höcresine gitti. Elini öptükten 
ıonra ona derdini söyledi : 

- Ben kuyumcu Gasparyanın 
hrısı Manniğim .. Şimdi hami
leyim . . lstooorum ki çocuğum 
çok nazik olsun . . . Bunun içi~ 
bana bir düa öğret Papaz efendı 

dedi. 
Papa7. artık meslekinin kurdu 

olmuıttı. Ağına av takılan örüm
çek ıibi derhal harekete ıeçti • 

Gayet ciddi ve ağır bir tavırla : 
- Yalnız düa bereketi ile 

olur sanooorsun Mannik diğin ?. 
Bunun için aşı da Hazımdır 

Kaç aydır ki hamilesin ? .. 
- Üç aydır ... 
- Dört ay ola idi, aşı tutmaz 

idi. Sen yarın öğle sonu benim 
eve gelebilirsin Mannik digin ? .. 

- Gelirim Papaz efendi . 
-Hadi şimdi selametle git evi-

ne 1 •• 

• * • 
Papazın Tepebağında ufak , 

temiz döşeli bir evi vardı . Be
kardı . . Hizmetçi Deşkun Cece
yi akşamdan evvel dönemiyeceği 
bir işe savmıştı. 

Papaz efendi ıivil bir elbise 
giymiş, sert yaka ve kravat tak· 
mış, ayaklarına pırıl pırıl rugan 
iskarpinler geçirmiş; şık, zarif bir 
adam olmuştu. 

Manniği gayet kibar bir tavırla 
kapıdan karşıladı . Yerlere kadar 
eğilerek : 

- Buyursunlar Madam Ce • 
nahları . . . Buyursunlar .... 

Sonra yine ayni kibar ve cid· 
di eda ile kolunu takdim ederek 
merdivenleri çıkardı . 

Mannik Papazın haline meftun 
olmuştu . O ne nezaket , o ne ki
barlıktı . . . Hiç bu kadar nazik 
adam görmemişti . 

Onu ıapkasından ayakkabısına 
kadar, becerikli elleriyle, bir ye
rini incitmeden hep Papaz efendi 
soydu . Çorablarını çıkartırken , 
verdiği zahmetten dolayı mahcıı
biyet hissederek Papaza mani 
olmak istedi : 

- Sınoragalyem Papaz efen
di ... Beni mahcub edooorsu
nuz . . Kendim çıkartırım dedi. 

Papaz cevab verdi : 
- Kadınlara kaı şı nezaket böy

le icabettirir . . . . . 

Aşıdan sonra Papaz efendi , 
akşam sabah birer defa okunmak 
üzre Manniğe bir de düa öğ

retti. 

* * • 
Mannik artık müsterihti 

Papa1. efendi öğrettiği düayı sa
bah akşam birer defa okumasını 
söylemişti. Fakat o, çocutu çok 
nazik olsun diye düayı günde on 
beş, yirmi defa okuyQrdu. 

Doğum günü yaklaımıftı. ken· 
disine lohusalıklar , çocuk için 
beşikler, salıncaklar. kat kat ipek
li takımlar yaptırılmış , doğum 
haıırlıkları tamamlanmıştı. Mannik 
de karnını çekemez hale gelmişti. 

Dokuz ay oldu . . . On ay , 
on bir ay, on beş ay oldu . Fa
kat hata doğum olmuyordu. Man
niğin karnı ayni şişkinliği muha
faza ediyordu. 

Aileyi derin bir merak almııtı. 
Nihayet doktorlara baş vurdular. 
Doktorlardan·kimisi urdur dedi , • 
kimisi ur değil, çocuktur diye id-
dia etti . En sonunda , Kambur 
Doktor da başta olduğu halde 
bütün Ermeni doktorları bir araya 
gelip ameliyat yapmağa karar 
verdiler . 

Manni~in karnını yaı ıp da rah
mini açtıkları zaman gördükleri 
manzaradan hepsinin a~zı açık 
kaldı , 

Manniğin karnında iki çocuk 
vardı ve ikisi de sağdı . Rahmin 
açıldığından haberleri yok , bir
birlerine mütemadiyen : 

- Buyurunuz rica ederim .. . 
- Estağfirullah,siz önden bu-

yurunuz ... 
- Jmkanı yok efendim siz 

buyurunuz 1 • • Deyip duruyor

lardı . 
Mannik!diğin düayı çok oku

duğu için:çocuklar o kadar nazik 
olmuşlardı ki , aylardanbcri bir
birlerini buyur. etmekten haı alıp 
rahim kapısından bir dürtü çıka· 
mamıtlardı . 

TOllKSôZO 

Yeni taahhüt 
Sandıkaları 

Ankara: 28 (Telefonla) - Dev
let iktisadi teşekküllerini memur
larlarının tekaüd sandıkları hak
kında lktisad Vekaleti tarafından 
bir kanun layihası hazırlanmış. 

ve büyük millet meclisine veril
miştir. Bu sandıkların sermaye 
ve gelirlerini şunlar teşkil edecek
tir. Sandığa dahil memurların 
aylıkları tarafından mensub olduk
ları idarelerce her ay kesilen yüz
de beşler. hizmete ilk giren mc
murlann birinci aylıklarından ke
silecek yüzde 25 terle aylıkları 
arttırılan memurların ilk bir ay
lık zamları, işbu kanunda sandığa 
tediyesi derpiı olunan mebaliğ, 
memurların ayılıklarından ceza
cn kesilen paralar, sandık serms
ycsinin bütün gelirleri ile mü
tcf errik di~er gelir ve:teberrüler. 

Evvelce mevcud sandıkalarda
ki para yeni teıekkül edecek san
dığa intikal edecektir. bir rciı ve 
üç aza ile ıandık · müdüründen 
müteşekkil beş kişilik bir idare 
heyeti tarafından idare olunacak 
tır. 

3308 ıayılı kanunla teıekkül e
den yardım sandığı ilga ile me· 
murlar ve müstafıtemleri tarafın
dan bu sandığa yatırılan aidat 
ve ikramiyeler. kcııdilerine tedi-
ye olunacaktır, 

Bu kanun neşrinden itibaren 
bir ay zarfında bu nevi müesse
ıelerin idare meclisleri veya ala
kalı =idare rmakamları .r sandıkları 

kurmak ve faaliyete batlattırmak 

mecburiyetinde:oıacaklardir. 

INGlllZ GEMiLERINE HOCUM 

EDEN AlMAN TAYYARElERI 
Londra : 29 (a.a) - lngiliz 

Bahriye Nezaretinin tebliği : 
lngiliz donanmasına mensup 

Liht gemisi dün Bristollltanahoda 
bir düşman tayyaresi dilşürmüşfer
dir. Gemiye hücum eden diğer 

bir düşman tayyaresi de at&lan bir 
obüs neticesinde denize düşürül

müştür. 

N6btfi Ecaahan• 

YENi ECZANE 
Beledlye yen1nd• 

30-3-941 PAZAR 

9.00 Proıram, saat ayan 
9.03 AJANS haberleri 
9.18 Müzik : Hafif Parçalar (Pi.) 
9.45/ 
9.00 Ev kadını-Yemek listesi. 

12.30 Program, Saat ayarı 
12.33 Müzik Saz Eserleri. 
l '2.50 AJANS haberleri 
13.05 ~üıik : Mutelif Şarkılar. 
13 20/ 
14 30 Müzik : Radyo Salon Or· 

kestrası 
18.00 Program,:ve: Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik : Radyo Caı Orkest
ruı (lbrabim ôzrür idare
ıindc) 

18.30 Müzik : Radyo Fasıl He
yeti. 

19.30 Memleket Saat ayarı, ve 
AJANS Haberleri. 

19.45 Müıik : Halk Türküleri ve 
Şarkalan. 

20.15 Müzik : Kabare Müziği 
(Pl.) 

20.45 Müzik : Tek ve Müşterek 
Şarkılar. 

21 1.5 Konuıma 

21.30 Müzik : Şan Resitali 
Bayan Alice Ochıner. 
Pianoda : Rene Back, 

22.00 Müzik : Swınr (Pi.) 
22.30 Memleket Saat ayan, A

JANS Haberleri; ve Ajanı 
Spor Servisi. 

22.45 Müzik: Dans Müıiti. (Pi.) 
28.25/ 
23.38 Y annki __ Preıram H Aa· ...... 

Malatya bez 
fadrikalarında 

SOM BİR Yll İ~İNOE YAPllAN İŞlER 
Malatya Bez ve iplik Fabrıka

ları T. A. Ş. Umumi Heyeti içti-: 
ma ederek 1940 senesi faaliyet 
ve neticelerini tetkik etmiştir. 

T. iş. T. C . Ziraat Bankaları 
ve Sümer Bank tarafından tesis 
edilmiş olan bu şirketin birinci 

işletme · senesini idrak etmekte o
lan Malatya Fabrikasiyle Adana'
daki mensucat çırçır ve prese 
fabrikalarının bu seneki çalııma

ları neticesinde: yedi milyon 382 
bin metre muhtelif renkli kasarlı 
jakarlı mensucat, üç milyon 863 
bin kilo muhtelif numaralarda 
ipli imal ve iki milyon 600 bin 
kilo koza ve kütlü çırçırlamıı, 

iki milyon 585 bin kilo pamuk 
preselemiştir. 

Fabrikalar imalatında milli 
müdafaa ihtiyacına da büyük bir 
yer ayrılmıştır. Bu sene zar
fında: 4 milyan 856 bin liralık 

pamuk ve muhtelif ham madde 
istihlak edilmiı 1 milyon 293 bin 
işçi ve personel ücreti ödenmiş 

ve muütelif vergi olarak hazineye 
1 milyon 120 bin lira tediye edil
mittir. 

450,000 lira amortisman tefrik 
ve Bankalara faiz olarak 225 bin 
lira tediye: eden ıirket bu devre 
mesaisini 363,000 lira karla neti
celendirmiştir. 

Şirket ve fabrikalarının tesis 
ve iılctmelerinin muvaffakiyetc 
iktiranı emrinde yüksek yardım 
ve muzaheretlerini ihzar bulun
muı olan Cumhuriyet Hükumeti
mize ve müusis millt Bankaları

mız. idarelerine ıukranlarını arze
den umurbt heyet muvaffak neti
cenin tahakkuku emrinde kıymetli 
mesaileri mcsbuk şirket umum 
müdürü' B. Ziya Tahsin Aygün le 
meıai arkadaşlarına memnuniyet 
ve teıekkürlerini kaydetmiştir. 

INONO OKUlU 

iNŞAAT TAHSISATI 
Yeni inşa edilmekte olan ismet 

lnönü ilk mektebi binasının ik
mali inıaatına ait (28000) liralık 
tahıisat münakale m9Zbatasının 
kabul edilmif olduğu Dahiliye 
Vekaletinden telgrafla Vilayete 
tebli~ edilmiı olduğu haber alın
mıştır. 

ANTAKYA BELEDiYE 
REiS/ SEÇiLDi 

Dün aldıkımız malumata göre 
Antakya Belediye Meclisi f evka
lade olarak toplanmış ve Belt:di
Y• Reisini seçmiştir. Daha evvel 
parti binasında yapılan denemede 
Parti namzedi olarak seçilen Be
lediye Reisi Vekili Şükrü Balcı 
ittifakla Belediye ReisliQ'ine seçil
miıtir. 

Deni~ yollarında 

yeni tarifeler 

İstanbul : 29 (Türksözü mu
habirinden) - Denizyolları ile Şir 
keti Hayriyenin. İlkbahar tarifesi 
hazırlanmağa başlanmıştır. Adalar, 
Yalova, Anadolu yakası ile Boğa
ziçi vapurlarının ilkbahar tarifesi 
Nisan ortasında tatbika başlana
caktır. Kış mevsiminde tatil edilen 
köprü - Anadolu hattı iskeleleri 
seferleri de yeni tarife ile tekrar 
başlayacaktır. 

DÜNKI iHRACATIMIZ 

lstanbul : 29 (Türksözü mu· 
habirinden) - Dünkü ihracatın 
yekunu 650 bin liradır. Dün muh
telif memleketlere deri, halı, av 
derisi, ıusam, tuzlu ve taıe balık 
aablmafbr • 

------------~ 
BUGONKO MAÇlAR 
Bu sabah saat t t ,30 

da sayhan gençlik kulU
bU ile incirlik gençllk 
kulUbU ve Demir spor 

1 

Malatya Mensucat birin· 
el takımları karfllafa
caklardır. 

• 

At koşuları 
Bugün ıehrimiz hipodromunda 

At koşuları yapılacaktır . Koşular 

ö~leden sonra başlayacaktır . 

iSRAflN MENİNE 
DAİR KARAR 

Vilayetin kararı Ceyhanda 
büyük memnuniyet uyandırdı 

Ceyhan: 29 (Türksözü muha

birinden) - Bilhassa Çukurovada 
ve köylerinde ötedenberi devam 

e<len " Kız velileri tarafından 

haddinden fazla başlık talebi" ve 
bir köyden diğer köye gelin ol-

mak üıre giden gelin alayından 

alınan Toprak basdı , güvey tıraı· 

larında kırılan her küçük kolon
ya fİfesi için "Asgari,. birer lira 
berbere bahşış verilmesi ve bun-

lara benzer daha birçok fuzuli 

iırafatın, meni israrat kanünuna 
aykırı olduğundan, bir an evvel 

önüne geçilmesi yolunda bir kaç 
defa temennide bulunmuştuk. 

Memnuniyetle haber aldığımı
za nazaran , bu husu" vilayet u

mumi mcclisincede göz önünde 
tutulmakla, gerek evlenme ve iC· 
rekse nişan merasimi ve sünned 

düğünlerinde, tarafeynin "Bilhas

sa güveyin" büdceıini sarsacak 

herhangi bir masrafdan tevakki 

olunması ve bu gibi hallerde a
lakadar köy muhtarlarının derhal 

bağlı bulundukları Kaza va Natii
yeye haber vermeleri :çin, Vila-

yet gazeteleri vasıtasiyle umumi 

meclisin bu vadiden talimatna
menin neşredildiğini öğrenmiş bu-

lunuyoruz. Binaenaley, Çukurovo
nesilden nesile intikal eden , ev
lenecek delikanlılardan kıı veli
leri tarafından Başlık talebi, top

rak bast ı sı ve bunlara benzer 
kötü adetlerin kökünden halli ve 
düğünlerde ki fuzuli masrafların 

tahdidi yolundaki hareketini tak
dirle karşılar ve kısa bir müddet 
zarfında müsbet neticeler elde e-

dilebileceğini ümid ederiz. Bu 
haber Ceyhanda sevinçle karşı

lanmış bulunduğunu kaydeder ve 
köy muhtarlarında bu işte en u
f ak bir ihmal ve lakaydisinin ec
zasız bırakılmıyaca~ını hatırlat 
mak isteriz. - M. Selçuk 

Münakalat Vekilinin 
latanbul tetkikleri 

İstanbul : 29 (Türksözü mu
habirinden) - Şehrjmizde bulu

nan Münakalit Vekili Cevdet Ke
rim lncedayı, dün de tetkiklerine 

devam etmiıdir. 
Vekil, dün Devlet Denizyolla· 

rı umum müdürlüğünde ve· mınta-

ka liman reisliğinde mefiul olmuş
tur. Vekil, gazetecilere, bugünkü 
dünya ahvalinin icap ettirdiği ıe
kilde işlemelerini temin maksadı 
ile Vekalete bağlı müesseselerde
ki tetkiklerine bir kaç rün daha 
devam edeçetini ıöylemiıtir, 

Yünlü kU 
mesel 

Yünlü kumaş fabri 
rar Ankaraya gidecdk 
mensucat sanayi erb• 
karaya üçüncü def ı 
cakbr. 

Yünlü mensucat f 
rinin Ankaraya ilk fİ 
kumaş fiyatlarında gô 
tabii yükseklik üzeri~ 
kaleti tarafından vak• 
dolayısiylc olmuştu. 

ilk Ankara ziyaretinin 
rülmekte gecıkrnernit 
maşların fiyatları bir 
tir. 

ikinci defa gidiş 
haf ta evvel olmuş "e 
kale ti f abrikalann i 
her madde için Y1 

kar haddini htyin e 
tundan yünlü kurn•t 

labilecek kir üzerinde 
yapılmışbr. Vekilet 

fabrikatörlerinin Y: 
kar haddini yüzde 8, tf. 
nasip görmüştür. fak 
törler bu hususta baJl 

Eski Orman çe 
Fuad Evren bugün 
olduQ'u Maraş O 
Müdürlüğü vazif esİl1e 
cektir , 

TORKIY[ 
KOM~Ul 

CiNSi 

Koıa 
Ma. Parlağı 
P.-Temizi-
~Kapiiilaıl 

rPamuğu 
Klevland 1 



Vugoslavyada fili yardımına istinad edebilmesi delerde toplanarak Kral Alcksan-

1 

~üphesiz ki Kral Piyerin ve na- drın hatırasını la:riı ve abidesine 
zırlarının azmini kuvvetlendirecek· sayısız çiçekler koymuştur . (Birinci aayfadan:artırn) 
tir Budapeşte : 29 ( A. A. )- Ofi: 'ı Londra : 29 ( 

8
· a. )- Royte- Belgrad : 29 ( a. a. )- Alman- Macar ajansının Belgrnrl muha-;5 rin diplomatik muharriri } azıyorı b 

Avrupanın cenubu şarkisinde ani • yanın Belgrad elçisi Fon Heren u birinin bildirğine göre Belgrad
akşam Yuioslav hariciye nazırı tara- daki Alman ve İtalyan elçilikleri olara~ beliren v~ziyeti~ . Mih"..er fından kabul e<iilmiştir. vaziyette bir değişiklik vukua gel· 

mahfıllerinde tevlıd ettı~ı aksul- Belgrad : 29 ( a. a. ) - lyi di~i takdirde Alman ve ltalyan-amel henüz karanlıktır. 
k haber alan mahfillere göre , Al- ların takliyesi için hazırlıklara Mihverin ilk tt'şebbüs olara 

manyanın Belgrad elç~si hüku- başlamışlardır . • 1' yeni Yugoslav hükumetinden cv-
töll'~ vela Mihvere, sonra da üçlü pakta meti tarafından geri çağırılmıştır. Buda peşte : 29 ( A. A. ) _ Lü-

. Belgrad : 29 ( a. a. ) - Baş- zumu tahdirinde sırbıstandaki AJ-lı:a rtı Yugoslavyanın alacağı vazı-
tı vekil General Simoviç devlet na- mantarın tahli.} esi için bir Alman 1
• yet ha"kında iuhat istiyeceği 

zırlığına tayin edilen sabık Mos- vapuru Viyandan Belgracla hare-qikardır . Yugoslav hükumetinin 
kova elçisi Gabrilaviç'i süratle ket etmiştir. .Jde kornıularile dostane münase· 

bl". d Belgrada davet etmiştir. Belgracl : 29 (A.A.) - D.N.B. 
. .ıefl betler idame etmek arzusun 

8 
B 1 d 29 ( a a ) 26 bildiriyor: Belarad gazelelerı· po 1.r .. bu lundux.unu .. söyliyece~i de. mey- e gra : · · - - ,,, 

fı;r 
5 

27 Mart gecesi tevkif edilen hü- lis müdüri_) etinin şu beyanname-~ dan dadır . üçlü pakta gelınce : kiimet arnsı, sabık Başvekil Pres- yi neşrettigin yazmaktad tr: Bir 
Ol-' Yugoslav hükumetinin pakta kar- koviç b ı r a k ı 1 m ı ş t ı r. rejim değişmesinde her zaman 
. ıı alaca~ı vaziyeti uzun zaman · ·d- - T · olduğ'u gibi ba11 gimseler ilk gun-1~ be'-lemex.c tahammülü yoktur . Sabık Belgrad polıs mü uru rın-

ıı; 5 tiç de hala mevkuf bulunmakta- lerde kendi şahsi hissiyatlarını 
e-:;J Bu takdirde Almanya iki şıktan yeni vaziyete intihak ettirmek 
i""ı birini intihab etmek mecburiye- dır. istemişlerdir. Başvekil halka hi 
~il' tinde kalacaktır . Ya Yugoslav Nevyork : 29 ( a. a. )- Yu- taben bir emirname naşrederek 

milldinin kararını Jcabul edecek- ıoslavyadalci hükumet darbe!oiİ A- te1ahürler yapılmaması ricasında 

MAARİf MOOORlOGONO[N: 
I - Adana müze bina

sında yapılacak tamirat keşif 
tutan olan (788) lira 38 kuruş
la açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 16-4-1941 
tarihine müsadif Çarşamba gü 
nü saat 10 da Maarif müdür
lüğünde teşekkül edecek ko
misyonda yapılacaktır. 

3 isteyenler bu işe ait 
keşif evrakiyle şartnamelerini 
görmek için Maarif Müdürlü
ğüne müracaat edebilirler. 

4 - ısteklilerin (59) lira 
13 kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve bu gibi işleri 
yaptığma dair ehliyet vesikası 
almak üzere evrakı müsbitele
riyle iki adet vesikalık fotog
raflanm ve bir adet (38), bir 
adet (8) bir aded le ( 1) kuruş
luk tayyare pulunu dilekçele
rine bağlamak suretiyle ikinci 
maddede yazılı günden üç 
gün evvel vilayete müracaat
ları lazımdır. 

30-3-8-12 12846 

ııl"Jtir ki bu kararın mahiyeti hak- merikan gazeteleri ve radyoları bulunmuştur. Fakat hükümet mer-
~ ında ise hiç bir ~üphe kalma- tarafından alkışlanmaktadır · Bu kezinde .} apılan dini ayin müna- Belediye Emlakinden Sey-
1 d_.tnııtır. Ve yahut • metin bir va- hükumet darbesi Matsuokanın Ber- sebetiyle } ine memleketiıniı.\! re- han kenarındaki Seyhan gazi-

BElEOİYE RİYASETİNDEN: 
lf°.ıiyet alarak Yugoslavyayı kuv- !ini 7İ} areti esnasında Almanya fah ve sulhçudur hattı hareketine no ve lokantasından beher se-

~
~tl :Vttle tchdid edecektir . Yugoslav için bir diplomatik mağhibi} et hiç bir surette uymıyan teıahür- neligv i 1700 liradan iki sene 1

• ududunda bazı Jtalyan kıtahm ve binnetice Hitler için Japon ler vukua gelmiştiı. Gayri mesul k 
,ur· b. müddetle 3400 liraya iraya ahtid edildi~i do~rudur . Fakat hariciye na1.ıı:ının yanında ır te- unsurlar larafındıın idare edildiği 

L sir sukutu olarak tavsif erlilmek- için im ta1.ahürleri P.n ciddi su- verilmek üzere ihaleye konul-flıa ·Hitlerin Mihver ortax-ının mari- h · d · t ki' · k adığın 
· .J 

5 
tedir. Hatta bazı ga1.eteler, a- rette takbih etmek ıa 7 imdir. muş ıse e, ıs e ısı çı m -b"~fctlerine itimadı son haftalarda h h k f - dan bir ay içinde pazarlıkla ıı~.A.Jlt.ayıflamı ıttır. Mihver devletlerinin diseler Japon attı arc e ı uıe- Milletin ve memleketin refa. 

,~r k v b -dd t rinde bile tesir yapacağını tah- hını temin maksndiyle hükümetin icara verilecektir. 
t, •r~ ele geçmeı.i için ir mu e İsteklilerin bir ay zarfında ' ~. klemeı. 'ıcabcdecex.·1 muhtemel- mine kadar ileri gitmektedir . üzerine almış olduğu valifeleri G S 
p(IY~': ıı; 15 ) B - k d h · Cuma ve Salı ünleri aat - ldır. Çörçilin dediX.i gibi Yugos- Belgrad : 29 ( a. a. - ugun anca a ıı zıyade güçleştiren bu kb l . l 
-~ 

5 

y 1 ia o"rfi idare ilan edil- gibi hadiselerin tekerrürünün önu-_ 15 de teminat ma uz arıy e ıv milleti ruhunu tekrar btllmuş- ugos avyac l d' ·· · 
•'";.tur. Amerikanın yardım vadet • miştir . ne geçmek üzre devlet makam- birlikte Be e ıye encµmenıne 

tiiıY.:nck hususunda gösterdiği İı•tical Vişi : 29 ( a. a. ) - Bugün ı !arı lüzumlu bütün tedbirlen al. müracaatları ilan olunur. 
l f 'kl · · 1 on bin kişi Marsil}·ada büyük cad- mıştır. 12847 ;(-c nrilterenin~.m-_ü_tt_c_ı_er_ın_ı_n_:_ ____________ -:----------- __ ....., -...J-+:-..-------

; SEYHAN DEfTERDARUGINOAH : ' Saatçı Vehbi Çömel-ek-ı 
1 - Hazineye ait Karataş dalyanının balık avlamak hakkile % 12 

tıı' ydiye resminin 21 Mart 941 tarihinden itibaren 3 senelik icar ve Saat Kulesi ~Af~l~\pda 
~tizamı kapalı zarrta artırmaya konulmuştur. . . . ~· 

2 - Senelik icar ve iltizam bedeli muhammenı lO,OOO on bın !ıra ZENl"J, AftlON, Nf Kf R, Hı ACAR, ff ISlQN KADIN P 3 .seneliği 30,000 otuz bin liradır. 

3 - Artırma 7 Nisan 94l tarihine müsadif Pclzartesi günü saat V( [ffKfK SON MOO[l SAAJlffff•M_f.Z YfOfKlERİYl( 
5 de Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda yapılacaktır. . 

Mçu~u-oı:~·~5~a~i:::.:~at miktarı muhammen bedelinin yiizdc yed• BERABER G.ElMISTlff. HER T0Rt0 TAMiRAT KABUl 
11 

. .J 5 - Talip olanların teklif mektuplarile teminat ml'ktupla~ını a~ (Of liR... 12749 15-15 ,rv arma ve eksiltme ve ihalat kanununun 32 - 35 nci maddelerı mucı· 
>ince 7 nisan 941 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşde 
•
0

misyona tevdi etmeleri ve şartnameyi görmek için de Adana Milli '•••••••-•-•11111!1•-••••••••-l rnltk kalemine müracaatları il4n olunur. 12817 20-25-30-5 

ilan 
SEYHAN NAf İA MÜOORlÜGÜNOEN : 
1 - Adana Abidin Paşa caddesinde Maliye Tahsil şu

~s~ _ittihaz edilmiş olan eski Tü~kk~şu binası ta.mirat ve tadi-
it ışı keşif tutan olan ( 3000 ) hra ıle açık eksıltmeye konul
~uştur. 

~~W"WD~O~K..,,.....,..,-.T,,..,....,,,..O~R~~j 

Yalçın Mustafa Ozel r z.•ir) 

1 Dahiliye Müte~a~"~'· 

! 
Kızılay Ulucarııi r.:ıddesı. lstıklal l ıkokulu karşısmaa ~ 

Eski inan yazıhanesinde yenı açtığı muayenehaned e her ~ 
gün hastalarını kabul eder. 12762 _:.: .. =..~j 

........................... 
1 ASRi SiNEMA 1 
• • • SUVARE 8 u AKŞAM SUVARE 1 1 8.30 8.30 • i iKi MOSTESHA 

1
SAHESfR BiRDEN 1 

1 ooNYANIN Joan Bennet 1 
• EN YÜKSEK • 

1 ıKı YrLoızı Frederic March : 
: Bütün dünyaya ilkbahar mevsinin cihanşumul ve en 

1
• 

• muhteıem $enfonisini yaşatan 

i Bahar Yağmuru 1 
• Süper film ile 1 
• -2- • 

1 Türk Filmciliğinin cidden medarı iftiharı olan : 1 T-Jrlcçc Sö~lıl ve Şarkılı 1 
• • 1 KAHV ECi GOZELI : • • 1 !::t;a::,/~~:n~r ~::~ti::::!:y~:Y:.::r İ 
• Baf rQllerde : Hazım - Behzat - Münir Nurettin • 1 • 
1 Bu11ün Gündüz matinedo : iki film 1 
1 BAHAR YltMURU - KAmcı Güml 1 
1 PekSaAnA~ET vUV~'SJt- 1 
• • Türkçe Sözlü vı Arapça Şarkılı 127:24 

1 ...................... .. 
ııan 

CEBEllBEREKET SUlH HUKUK MAHKEMESi SATI~ 
M(MUHlUGUNDAN: 
Sayı-407 

Osmaniyenin Ali beyli mahalleiinden Ahmet Rilştü oğlu 
Cemil Şener ile validesi Ahmet Rüştü karısı Naime ve hem
şiresi Vedia ile müştereken mutasarnf olduklan Ali beyli 
mahaHesinde kain ~arkan tarik am garben Şeyh Hacı Osman 
iken Apdurrazak bahçesi şimalen Muharrem çavuş cenuben 
Mulla Mehmet iken imam Hüseyin bahçeleri ile mahdut üç 
dönüm bahçe ile bitişi~inde sağ tarafı tarik sulu sahibi mülk 
arası Muharrem çavuş önü sahibi mülk ile çevrili 2Y57 metre 
murabba arsa üzerinde inşa edilmiş iki oda tahtani uıtiinde dört 
odalı fevkani ve üzeri kısmen çinko ve kısmen yerli kiremit
den mamul bir ve keza ittisalmda koyun aya~ı şeklinde tahta
ni ve üzeri çinkodan mamul iki odayı şamil bir ki ceman iki 
evin şüyuun izalesi suretiyle aşağıdaki şartlar dairesinde açık 
artırma ile satılacaktır. 2 - Eksiltme 12 /4 / 941 Tarihine mlisadif Cumartesi 

saat 11 de Nafia dairesinde yapılacaktır. 

.. 3 ._ lstiyenier bu işe ait keşifname v~. şartnamelerini 
0 r rnek için nafia müdürlüğüne müracaat edebılırler. 

4 - isteklilerin ( 225 ) lira muvakkat teminat vermeleri 

e ikinci maddede yazılı günden 3 gün evvel bu gibi işleri 

ı- -, 
Sümer Bank 

BİRl[~İK PAMUK iPUGi YE DOKUMA f ABRİKAlARI 
MÜ[SS[SESİ KAYS[Rİ BEZ f ABRİKASINDAN : 

1 

1 - ilk satış 15/41941 tarihine raslayan Salı günü ıo 1:.l 
ye kadar ve ikinci satış 26/4/941 tarihine raslayan Cumartesi 
günü saat 10 - 12 ye kadar Osmaniye Sulh Hukuk mahkeme. 

, si kaleminde yapılacakdır. 

Pb~ına dair evrakı müsbitelerile iki vesika fotoğraflarını ve 

İr adet 38 kuruşluk, bir adet 8 kuruşluk tamga ve bir a~et 
. bir kuruşluk tayyare pulunu dilekçelerine bağlamak ·suretıle 
llyete müracaatlan lazimdır. 12830 27-30-3-8 

oozı~r KÖY [NSTITUSO MÜDÜRlOGONDEN: 
• Muhammen fiatı O/o 7.5 teminat 

Cinsi Miktan Kuruş tutarı 

Gnzet 2000 90 135 00 

1 - Yukarda yazılı grizete talip zuhur etmediğinden 31131 
(941 Pazartesi saat 10 da Bahçe Malmüdürlüğünde ikinci defa 

• iltrncye konmuştur. 
. 2-_ Şartname Düziçi Köy Enstitüsü Müdürlüğünde görüle

>ilır. 

3 - Talip olanlar ihale .saatına kadar teminat, yatırabilirler. 
4 - Taliplerin ikametgah ve hüviyetlerini gösterir vesika ile 1

rn•Ieri lazımdır. 

Yatacak yerleri Fabrikaca temin edilmek üzere do
kuma işçilerine ihtiyacımız vardır. İsteklilerin Kayseri 

Bez Fabrikası Müdürlüğüne müracaatları. 2 - 3 

'~------------~~---~..J 
A b o n e ve 11 a n 

Şartla rı 
Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 

11 

Oç aylığı 300 ,, 
Aylık ta abone edilir. -

hınıa.. için idareye 
mUracaat etmelldlr. 

TÜRK.SÖZÜ 

Sahip ve Başmuharriri 
F ERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD OUÇLU 

BaaıldJQı yer : TÜRKSÔZÜ Mat9aa .. 

2 - satış pe11in iledir. Dellaliye ve tapu harcı müıteriye 
aitdir. 

Satış şartnamesi 25131941 tarihinden itibaron herkeıin göre
bilmesi için açıktır. 

3 - Artırmaya iştirak edecekler gayn menkulun muham· 
men kıymeti olan ( 1500) lfraımı yüzde yedi btiçuku nisbıtindc 
(1 12) 5 liralık pey akçası veya - milli bir bankanın teminat 
mektubunu tevdi edecektir, 

4 - Hissedarla da müşteriler gibi satışa iştirak edebilir· 
ler. 

5 - Tayin eciilen günde i~bu Gayrı menkulun üç defa 
bağırdıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
muhammen kıymeti bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma 2ôf41941 tnrihine temdit ve o gün ez çok 
artıranın üzerinde Öırakılır. 

6 - Gayrı menkul kendisine ihale olunan kimse derhal ve
ya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale fesh olunur. 
Ve icra ve iflas Kanununun 133 cü maddesi hükmü tatbik olu-
nur. 

Yukarda yazılı şartlar dairesinde almak isteyenlerin Osma
niye mahkeme kaleminde .satış ınemuduğuna müracaat etme-
leri i lAn olunur. 12848 



Sayfa 4 TORKSOZO 

:•+o+Hoı0++ı0++ı0+++++0+0+0+0o1 · I 
! Radyoların Şahı ı 1 
9 • 

TORKIYE CUMHURiYETİ 

Ziraat Bankası 
9 • 
9 • 

i MEDİATOR i : ı • • 9 • 
9 Her modelde ve her • i _ keseye elverişli yeni J 
9
99

9 gelen radyolarımızı ı 
görmeden başka ı 

: makine almaylnız 
• 
~ 1 . ::: Muharrem Hilmi Remo 
9 
9 
: Abidin paşa cad. No. 112 Telvaf: lfemo • Adan• 

9 · Telefon: 110 • • • 12755 ,, 

:ı0++0+.~o••••++++t0++0t++ , ._ ............................... , 
FEMil 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi. aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
lakasızlık, mühim ra

~ ~ hatsızlık ve hastalık-
l 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. (FEMıL) in hususiBAGLARI da vardır. 

ECZANElERDEN VE TUHAf İYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARINDAN ARAYINIZ 

. Dir 7l . 
Cenup Mıntakası deposu : y 1 

•• eır L .,. .. . '~"· T~ 

ıM~iMôFUJ 
~ !ABDEST BOZAN) OEOiGiMiZ $ERİTLER 

Bunların uzunluklan, dört metreden on metreye kadar 
olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke
ser, karında ağrılar. sancılar yapar. Zayıf, kansız, derman· 

1 
sız bırakır.,Tehlikeli!hastalıklara yol açar. , Tedavi ile vü

:' cuttan: atılmazsa,: insanı~ ölüme kadar .. götürür. 

1~ TIMOFÜJ 

1 
ÜZUNLUG U 4-10 Mf.TRfYE. KADAR 
~LA~(ABDEST BOZAN) DEHIUN 'fl\İTLERi 
OLDURUP V.UCUOTAH DISARI ATAN 
TAM TESiRLi .BiR MQSTAAZA"Dlllt. 

S. "- / . N . V•A•l•lir,,. 1/1'1 N~ /11 .. ' 
lıf· ~- '~' l•rl6/ı' 1''1/la•ltnı l•l•tlh 

. - /ltll!!t;:er• İLE SArıLı1' - '' 

CAN LABOl?ATIJARl·/STANBUl·Kutu.su ?S . 

Bu kurtlann en birinci devasıdır. Kutuların içinde lc:ul
lanış tariı~yazılıdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat j V •kAle- . 
nin müsaadesini haizdir. 12761 

Kurulu• tarihi : 1888 

Şube ve ajana adedi : 265 

Zirat ve ticart her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

atag-ıdaki pllna ıöre ikramiye datıtılacakhr. 

4 Adet 1000 Liralık .. ooo Lira 
4 

" 
~()() 2000 

" 4 
" 

25Q 
" 1000 

" 4i 
" 

100 .. 4000 
" lQO 

" 
50 

" 
5000 

" 12Q 
" 40 

" 
.UOQ 

" 160 ti 20 
" 

320Q 
" 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içimle 50 
liradan aşaiı dü§miyenlere ikramiye çıktılı takdirde yüztlo 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar Mnede 4 d•fa, 11 - EylUl, 11 8irin~ikinun, 
11 Mart Te 1 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

------------------------' 

DERHAL l<ESER. 

12567 HER ECZAHlMEDE BULUNUR 

ÇAPA MARK 
Sebze ve' hububat komprimesiyle 2'1 

kalorinizi temin edebilirsiniz 
Her bUyUkJbekkelly• malezaeınd• 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Bal 
HASTALARINI HER GON MUSTAfl 

ECZAHANESİ OSTONDEKI MUA YENER 
KABUL EDER 

:·········································· 
i o • T R K S ö z 
• • • • • • • • 

GAZETEveMATBAASI 
• ! Tüksözü 
• • • • •• 
ı 

• 

o 

1• T .. k .. .. M tb KiTAP, MECMUA ÇEK, BiLET, AFi$, plll 
• ur sozu a ası BILOMUM MATBAA iSLERİNi TOliYEO( i MATBAALARA . REKABET EDER DERECED( 

• • • • Türksözü cnot kosmo -
Sağlcinl, Temiz, Zarif Cilt ( TürksÖ 

1 Mücellithanesinde Yapılır. 
• 1 ........................................... .. 


