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Sayısı her yerde 5 kuru• GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

f ••••••••••••• Bir Alman muavin 
kravezörü batırıldı 

lonrlra : 9 ( A.A) - Amiral
/ık dairesinin tebli~i : Onbin ton· 
luk Mr krovazön1nıüz Hini de· 
nizinJe licaı el gemilerine hücum 
ed b" . ··-en ır Alman muavın krovazo 
rünü yakalayarak batır mışlır. Bu 
kor san gemisinde mevkuf bulunan 
!Jİr mi yedi İngiliz elen izcisi kur 
larılmıştır. Alman müreiiebatm
dan 53 kişi esir edilmiştir. Krova
ZÖriitnüz bir az hasara u~ramış 
ise<le muharebe kudretini tema 
l'tlen mulıa/ uzu etmektedir. 

••••••••••••• 
Dünya vaziyeti 
vahimleşmiştir 

Bir /sıJiı;re gazetesinin 
ıerdettiği mütalealar 

Bern : 9 ( A. A. ) - Ofi : 
Basler Nachriehtn gazetesinin Ber
lin muhabiri Alman hükumet mer· 
keıindeki bitaraf müşahidlerin 
mütaleasını naklediyor ve son 24 
saat içinde dünya vaziyetinin sa
rahaten vahimleşmiş olduğunu ya
zıyor . 

. Bunu teeyyüd edecek üç ha
dıse vardır. Türk sahillerine yakın 
son Yunan adalarının ve bilhassa 
ltaıyanlar tarafından Sikland ada
larının işgali . Bu Türkiyenin ha
r~ket serbeslisine engel olabilir. 

2- Sovyetleı Birliği Halk Ko· 
~iserler heyeti reisli~ini Stalinin 
bızı.at ele alınası . 

Bu da Sovyetler Birliğinin 
lı~rbin gıfgıde genişlemes ni der
pış etmekte oldu~unu gösteriyor. 

3- Amerika harbiye nazı
rının söylediği nutku ltalyan 
matbuatı Amerikanın harbe açık
ça müdahalesinin şimdiden ilanı 
ı.uretinde telakki etmektedir. Ya
kında vukuu umumiyetle belde
tıen askeri hadiselerin nerede ve 
ne zaman baş göstereceği husu
sunda kati bir şey bilinmemek:le 
beraber harbin müstakbel inkişa
fının harb sahnesi her nerede 
Olursa olsun son Balkan seferin
<len çok daha büyük siyasi ma· 
rı . 

11 
ası olaca~ı. Avıupa kıtası saha· 
ını çok uzaklara kadar aşaca~ı 

tahmin edilmektedir . 

-------"""'--~------~~--~ 
Japon Hariciye 

lfazırının Beyanatı 
8

· Matauoka'ya göre Japon
.>ıa Almanya ve ltalyanın 

Yanrnda çarpııacak 
l-t Nevyork: 9 (a.a.) ·- Japon 
1':ric'.ye namı Matsuaka Nev~~rk 

Yrtııs gazetesinin muhabırıne 
Verdi~i bir mülakatta Birleşik A-
rt Ctik ·ı d b" ·h a ı e Almanya arasın a ır 
1 tıı:- f 
aı il çıktı~ı takdirde japonyanın 

<ıcaA., . . k . t d . 6 vazıyetı açı ca anıa mış ve 
t eını~tir ki: "japonyanın üçlü pak 
ıtıa ılt"h b" . d 1 akının hedeflerinden ırı 

fl\e ~irleşik Amarikanın harbe gir· 
ş esıne mani olmaktı. Fakat her 
~Y~ rağmen Birleşik Amerika 

J u asamata iştirak edecek olursa 
a'Pon 
u~ Ya da şerefi ve sadakatı 

runda Almanyanın ve ltalyanın 
;~nında harbe girmeğe mecbur 
k·af~ektır. Gazeteci Amerikan gemi 

<ı ıleJ · .1 . 
/\ı erı veya refakat gemı en 
teı~~n denizaltılarile veya tayya
Ponrıle Çarpıştıkları takdirde Ja : 
teı ~a~ın _hıınu bir harp sebebı 
hı a kı edıp etmiyeceğini sormuş · 
t. t. Matsuoka şu cevabı vermiş· 
ır : 

bud E.vet benim de fikrim zaten 
ur . ., 

Amerika hükumeti tarafından 
~Gerisi üçüncü sahifede ) 

Jngilterede dü1ürülen bir Alman tayyareai nekledilirlıen 

Londra : 9 ( A. A. ) - Dün ı...... .. .... ı Bir bölgede mühim hasarat var-
ı dır . Ölü ve yaralı miktarının 

gürıdü:ı on dört Alman tayyare· ı HAYA MUHAR[B[l(RI ı muhtemel olarak yüksek olacağı 
sinin düşürüldüğü öğrenilmiştir · ı [ ı zannedilmektedir . 
Gece de dokuz Alman bombar- ı 

dıman t~Y_Y~re~in·i·n İngiltere üz~- ı. i 
rinde drışurulciuğu Londradan bıl- ı Almanların ı 
dirilmektedir. i tayyare zayiatı ı 

lngilterenin Şimrl bölgesinde 
de mühim hasarat mevcutsa da 

ölü ve yaralı adedinin ehemmi

yetsiz. olduğtı tahmin edilmekte

dir. Avcılarımız on bir dütman 
Londra : 9 ( A . A. ) - Bu 

gece Orta lngilterede iki bölgeye 

şiddetli taarruzlar yapılmıştır . 

i pek ıazıa J 
ı ı tayyaresini tahrib etmişlerdir. ...... .. .... 

Bir koordinasyon karan çıkıyör 

Çukurova çiftçisine 
ait otomobillerin 
işleme müsaadesi 

Alman deniz 
islerine akın 

Londra : 9 (A.A). - . ln~iliı. 
hava kuvvetleri en şıddelı hucu-
mu bugün Hamburg ve Bremen~ 
y~ptı. deni:t. tezga~!l~~ıncla, sanayı 
mahallelerinde buy~k. vaııgınl~r 
çıkarıldı. Norveç sahılıne de lıu-
cumlar olmuştur. N~int Naissert 
denizaltı üssünede hucum eyapıl· 
mıştır. 

1 

Çiftçilerimiıin mahsullerini k~
laylıkla harman ve pamuk ekı
mini idare etmek için çiftçi oto· 

mobillerinin işletilmesine müsaade 

edilmesi hususunda Çiftçi Birliği 

tarafından vaki müracaat üzerine 

ileriye sürülen esbabı mucibe 

Koord inasyon heyeti tarafından 
haklı görülmüş ve bu otomobil
lerin sahiblerinin isimlerinin bil
dirilmesi Birlikten sorulmuştur. 

Gilzel Yunan şehlrlerlnden S@llnlk 

Yunanistanda 
ESKi YUNAN RiCALi 

TEVKiF EDiLDi 
Londra : 9 (A. A.) - Atina 

radyosu, Eski Ba~_kumandan P~pa
gosla hariciye musteşan. v~ dı~e~ 
müsteşarları tevkif edıldıkl~rı? 
bildirmektedir. Çolakoğlu hukıı
meti Alına \ların emriyle bu zeva~ 
hakkında Almanyaya karşı harbı 
tahrik suçundan takibat yapacak 

tır. I ~ U 
RUZVELT N Oul 

KAHIREYE GELDi 
Kahire: 9 ( a.a. ) - A_merika 

ReisicumhuruRu1.velt'in _büyuk .?~lu 
Ce mes Ruüyelt Amerıkan huku: 

~ . lngiliz hava kuvvetlen 
metdı~ı~e askeri müşahidi olarak 
nez ın 1 • gel 
bulunmak üzere ka ııreye -

mi~tir. 

HAllE SELASIY[HİN 
YENİ BEYANATI 

HABEŞ KUVVETLERiNi 
INGJL TERE ISTEDICI 
YERDE KULLANABlLIR 

Ad is - Ababa : 9 (A. A.) -
Habeş imparatoru Haile Selasiye 

beş sen~ sonra Hükümet merkezi· 
ne dönmesini müteakip gazeteci
lere verdigi ilk beyanatta, kuvvet· 

!erinin lüzumlu olan her hangi 
cebhede kullanılmasını lngiliz hü· 
kumeline teklif etmiş olduğunu 

bildirmiş ve Sosyal kalkınma hak· 
kınd t planlı çalışmalara başlana· 

caa-ını ilave etmiştir. 

&; 

Çölde~mevd almıı:bır:lnemı. topu 

Irak - lngiliz 
muharebesi 
Kahire : 9 (A. A.) - Irakta 

lngiliz kuvvetleri Habaniyeye Ha 
kim yaylayı işgal elti. Malzeme 
iğ-tmam olundu. Irak kuvvetleri 
Fellucan ve Sammandiyeye çekil· 
di. Basrada sukünet vardır. 

Teoavar : 9 (A.A) - Muı.man 
hudut kabileleri Irak hükumeti 
darbesini idare eden Raslt !Ati , 
Geyl!niye aşa~ıdaki telgrafı gön
dermişler diJ. 

" Muıman kabilelerini temsil 
eden bizler, 'nrii9t._.n Aleminin 
nazi ve f açistler tarafından Jeca· 
vüz tehlikesine maruz bulundugu 
bugıinlerde meşhur Geylani iiile
ıine mensup olan sizin İslamiye
tin düşmilnlariyle it birli~i yap
ti~ınızı ve imparatorluk kıtaları. 
mıza hficem ettiğiniıi teessüfle 
ö~tendik. lslimiyet namına fera· 
ırat ediniz ve lngiltere ile yeni· 
den dostane •münasebetl~r tesis .. 
ediniz. ,, 

RUZVEL T BlR NUTUK 
VERECEK 

Vaşington : 9 ( A. A. ) -
Bay Ruzveltin • gelecek Çarşamba 
günü Pan Amerikan toplantısında 
söyliyeceği nutuk sabırsı:ı.lıkla 
beklenmektedir . 

Sahip ve Ba~muharriri 

FERiD CELAL GUVEN 

Kuruluş Tarihi: ı Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı : 5028 

l attYGK MiLLET MECLISiNDE 1 

ÇiFTÇi MALI 
KORUNACAK 

ZiRA/ ASA YIŞ KANUNUMUZ MECLiSTE 
HARARETLE MÜZAKERE ED}L/YOR 

Anı.n ra : 9 ( Türksöı.ü mu
habirinden )- Oilyük Millet Mec
lisi bugünkli toplantısında çiftçi 
mallarının korunması hakkındaki 

kanun layihasının müzakeresine 
başlamıştır . Bu mün'\sebetle söz 
alan hatibler memlekette büyük 
bir ekseriyet teşkil erlen köylü
lerimizi ve çiftçilerimizi alakadar 
eden bu mühim mev1.u üzerinde 
h·ukı'.imet ve encümenler tarafın
dan hazırlanmış olan metinlere 
dair izahat vermişler ve bu dört 
metinden hangisinin müzakere 
edilmesi icab edeceğini münakaşa 
eylemişlerdir . 

Çiftçi mallarına iras edilen 
veya ediltcek olan zararları men 
ve telafi maksadiyle tanzim kılı
nan bu lAyiha, bu ı.ararları ödi
yecek bir muhafaı.a teşkilatı vü
cuda getirmekle beraber zarar 
vukuunda dahi bunun derhal tan
ı.im ve telafisi suretiyle istihsali 
durdurmamak gibi iki esaslı gaye 
takip etmektedir. 

Çıftçi ve koylünün hakiki ih
tiyaçlarını daima göz önünde bu
lundurmak ve ihtiyaçların tazmi
ninde adli ve idari teşkilatta na· 
zım vaıifesini gören ana pren
siblerinden ayrılmamak hususun
da baı.ı hükümler mevcut bulun
maktadır. 

Çiftçi mallarını koruma mak
sadiylc tanzim kılınmıf olan layi
hanın şehir ve kasabalar dahilınde 
de takibi teklif edilmiş ise de ka· 
nunun esas itibariyle köylere mah
sus olarak tan:ıimi muvafık gö
rülmüıtür. 

Layiha, heyeti umumıyesi iti· 
bariyle naura alındığı takdirde 
mcvzuun köy asayişine taallukun
dan ziyade mahsullere iras edilen 
ıararın müştereken tazmini · su
retiyle llöylüler arasında bir tc· 
sanüd yaratmıya matuf bir nevi 
sigorta şeklinde tecelli ettiği gö
rülmektedir. 

Layihada kabul edilen bir hü
küm çiftçi mallarına iras edilen 
zararın derhal tazmin edilebilmesi, 
bilhassa küçük çiftçiyi himaye ba-
kımından esaslı bir tedbir olarak 
görülmektedir. 

LAyiha esaslarına göre, köy 
kanununa göre teshil edilen sınır
lar içindeki ekili, dikili veya ken
diliğinden yetişen bütiln nebat ve 
ağaçlarla ôrman kanununun şü
mulü haricinde kalan ağaçlıklar, 
ıutmanhk ve anbar gibi doğrudan 
doğruya çiftlik hizmetlerine mah
ıus gayri menkuller ile su arklan, 
tarla ve bahçe yolları bu kanuna 
tore çiftçi malı sayılacaktır. 

Bu kanunda yazılı işlerden 
köylere taalluk edenler ihtiyar 
mecliıi ve koruma meclisi tara 
fından ifa olunacaktır. 

(Gerisi ikinci sahifede) 

Edenin yaptıtı 

tehlikeli ıeyabat 

Bay Eden 

Londra: 9 (A. A.) - Avam 
kamarası encümenlerinde bir ko· 
nuşma esnasında Bay Edenin ge
çen seyahatlerinden bahsedilmiş
tir. Bu konuşmaya göre, Eden 
son defa Londraya giderken tay
yaresi müthiş fırtınalara tutulmıit 
ve tayyare deniz sathına pek ya
kın mesafeye kadar sürüldenmiş
tir. Pilot ölüm tehlikesi olJu~unu 
Eciene yolda bir tezkire ile an
latmış, Eden buna <'yolunuza de
vam ediniz> cevabım vermiştir. 

Alman yadan 
Amerikaya 
bir nota 

YABANCI VAPURLARIN 

MÜSADERE PROJESİNE 
ALMANYA İTİRAZDA 

Vaşington: 9 (A. A.) Alman· 

ya Amerikaya bir nota tevdi e

derek yal>ancı vapurların müsa
deresi hakkında kongreye sevk.e· 

dilen k'anun projesinin hukuku 

düvele ve Almanya ile Amerika 

arasında mevcut ticaret muahe· 

desine bir tecavüz teşkil ettiğini 

ileri sürerek şikayet etmiıtir. No· 
tada, ittihaz edilecek kanunt ted-

birin Alman hükumetinin muva

f akatı alınmaksızın Alman vapur

larının müsaderesine selAhiyet ve

rilmesi itibarile Almanyanın hu

kukunu ihUU ettiğ'i iddia edilmek
tedir. 

Adana - Ankara 
Hava Postası 

Onb•• mayısta ıelerıer ba,byor 
Dün DcıJlet haıJayolları idareaindan aldıiımız malu

mata göre Ankara ile Adana ara•ında hava aeferlcrine 
baflanacakhr. HaıJa poıtaıı onbcı mayıata Faaliyete ~e-

f•c•lftir, 



Sayfa 2 

Bir gün lngilizlerin1 

Avrupaga Çıkarak! 
Almanlara taarruzu! 

-
i ·. HAB[ 

Toprak Of isi 
mübayaatı 

Liselerde olgunluk 
Beklenmelidir ! tihanı ·dün başladı 

libyada itan/yan ordusu imha 

edilinciye kadar da herkes .11alnız 
bir ltalyan taarruzundan bahse
cıiyor, bir gün lngilizlerin de ta

arruza geçebileceti kimsenin ak· 

lına gelmiyordu. 

·------'· 
Daima Alman ordularının İn

giliz adalarını ·istila niyetinden 
bahsediliyor. Hitler bir çok de
f al ar harbin neticesinin lngiliz 
toprakları üzerinde alınacağından 
bahsetti. 

Filhakika Büyük Britanya ada
sının istilası şimdiye kadar İngil
tere ile harb etmiş olan bütün 
milletlerin rüyası olmuştu r . Hal
buki, Fatih Giyomdan başka şim
diye kadar da kimse , lngiliı. sa· 
hillerine ayak basıp da orada tu· 
tunmak imkanını bulubilmiştir. 

Bir Amerikan mecmuasının ge
çenlarde de söylediği gibi herkes 
Hitlcr ordularının lngiltereyi is
tilasından bahsettiği halde kimse, 
lngiltere ordusunun , deniz haki
miyeti sayesinde düşman toprak
larına bir ihraç hareketi yapmak 
kudretinde olduğunu düşünme

mektedir. Halbuki İngiliz ordusu 
bu harb içinde böyle bir kudrette 
olduğunu isbat etmiş ve Alman
ların , İtalyanların burnunun di
binde müteaddid ihraç hareket
leri ,Yapmıştır. Bunlardan en mü
himmi harbin başlangıcında Al
man hava kuvvetlerinin büyük 
tehdidi altıncia mühim lngiliz kuv
vetlerinin Fransaya ihraç edilme
sidir. Belki cie, bu ihraç hareke
tinin dost bir memlekete yapıl

ması muvaffakıyetini temin etmış
tir denilebilir . Bu itirazı kabul 
ederek başka misallere geçelim : 

Norııeç hareketi 
1940 Nisanının başlangıcında 

Almanya uydurma bahanelerle 
• Danimarkayı istila etmiş ve gün

lerdenberi Norveç sularında ve 
vapurların anbarlarında ~aklı bek
leyen Alman askerleri Norveçe 
çıkmışlardır:. 

O zaman müttefik olan Fransa 
ve İngiltere Almanyanın bu mın
takadaki ~hareketini karşılamak 
üzere 22 Nisanda AJman hava 
kuvvetlerinin şiddetli taarruzları na 
rağmen Norveç sahiller ine kıta

larını muvaffakıyetle ihraç etmiş
lerdi. 

Bir gün sonra , ( Varspite ) 
ile inüteaddid hafif harb gemileri 
Narvik fiyoruna girmişler ve on 
bir Alman destruvayerini imha 
etmişler ve şehrin civarına asker 
çıkarmağa muvaffak olmuşlardı . 
Tam bir ay sonra Narvik şehri 
Müttefiklerin eline düşmüştü. fa. 
kat Fransada başlayan büyük Al
man taarruzu üzerine Norveçteki 
Müttdik kıtaları geri çeldlmeğe 

mecbur kaldı. 
Fakat bu Norveç hareketi ln

gilizlerin düşman topraklarına ih
raç hareketi yapmak kudretinde 
olduklarını parlak bir surette isbat 
eden bir hadise olarak kalmakta 
devam ediyor . 

Alcdenizde 

Amerlkada 25 ton
luk yflzen tanklar 
niçin yapıbyor ? 

Mersin Gri.mrüğündeki 
Kahueler satın alındı 

: ........................ :' Bu yıl Adana Erkek Lis~sinin 
Fen ve Edebiyat kollarına devam 
eden talebeden 42 ve geçen se. 
neki talebeden de 24 talebe Lise 
bjtirme imtihanında -muvaffak o
larak ceman 66 takbe Devlet 
olgunluk imtihanına girmeğe hak 
kazanmışlardır. Dün şehrim=zdeki 
iki Lisede de olgunluk imtihan. 
!arına başlanmıştır. 

i 0N8._EŞ MMAYJS i 
ı GUNUMUZ : Mersin : 9 (Türksözü muha

birindeıı) - Ticaret Ofisi müdür
lerinden Bay Haydar Mehmet Al
ğaner Ankaradan şehrimize gel
miştir. Mumaileyh burada yeni fa
aliyete başlayan ofisi halen ve a
tiyen alakadar edecek işlerle meş
gul olmaktadır. 

J Onbef Mayıs gUnU ı 1 ı Hava •ehltlerlmlzln ha- ı 
ı tırasmı tebcil maksadly- i 
ı le bir tören yapılacak · ı 
ı tır. Bu merasim için ha- ı 
ı zırlanan programı ayrı · ı 

Yazan 

P. P~ 
Karaya çıkan lngiliz kuvvet

leri Almanlarla yaptıkları kısa biı 
müsademeden sonra şehirde bu
lunan Morina lbalıkyağı fabrika
larını tahrip ettikten sonra bera
berlerinde 300 Norveçli vatanper
ver ve '.t25 Alman esiri olciuğu 
halde adayı terk ettiler. Ve 11 
düşman gemisini de tahrip ettiler. 
Morina balıkyağı orüs mermisi 
imalinde kullanıldıgı için Alman· 
!arın bu taarruzun tesirini bir 
hayli hissettiklerine şüphe yok
tur. 

Bu işler meyanında kahve işi
de vardır. Öğrendiğimize göre 
Mersin Gümrüğünde bulunan muh
telif tüccarlara ait olan kahvenin 
mubayaa işi halledilmiştir. 

ı ca kayacajiız. ı 1 

: ........................ : BÜYÜK MillET MEClİSİNDE 

Bir lngiliz istilası 
mümkündür. 

1 
Bu biı buçuk senelik harp 

esnasında cereyan eden şu hadi
seler bile Almanyanın ve Alman
yanın istilasında bulunan memle
ketlerin• bir gün İngiltere tara· 
fından istila edilebi leceğini isbat 
eder. İtalyanın istilası ise her 
halde daha kolay düşünülebilir . 
lngiltere kahir deniz hakimiyetini 
elinde bulundurdukça Almanya 
ve İtalya tarafından işgal edilen 
veya kontrolleri altında bulunan 
sahillerin bir İngiliz ihraç hare
ketine maruı. kalması mümkündür. 

Bunun içindir ki dana geçen
lerde ajanslar Almanların Bordo 
dan Kaleye ve Belçikanın cenup 
hudutlarına kadar bir sahil Ma
jino hattı yapnıağa başladıklaı ıııı 

haber ver diler. Çünki, Hitler ar
tık inanmıştır ki, Amerika yar
dımı tam randmaı.ı ile akmağn 

başladığı zaman İngiltere müda
faa vaziyetinden taarruza geçe
cektir. Ve o gün İngiltere donan· 
masının ve çok üstün hava kuv
vetlerinin sayesinde Avrupa kıt

asının hangi tarafına isterse mu
a~zam ordu çıkarmakta büyük bir 
güçlük çekmeyecektir. 

Satın alınan kahvdc:rh bura
da mı satılacağı, yahut mu haf aza 
veya başka yeremi gönderileceği 

hakkında Vekaletten henüz bir la· 
limat gelmediğinden bu t . limata 
intizar olunmaktadır 

Ziraat memurları 
ve çab,ma sahası 

Ziraat müdür ve muallimleri, 
mücadele müdürü, baş teknisyen 
ve teknisyenleri şimdiye kadar 
eski vazife talimatnamesine göre 
vazife görmekte idiler. Ziraat Ve
kaletince yeni vazife talimatna· 
mesinin, hazırlanmakta olduğu 

şehrimizdeki alakadarlara bildi
rilmiştir . 

Vekaletten gelen bir tamimde, 
yeni talimatname hazırlanarak Ve
killer hey'etince tasdik edilinceye 
kadar ellerinde hiç bir vazife ta
limatnamesi bulunrnıyan ziraat ve 
mücadele teşkilatının bugünün 
icabettirdiği şekilde çalışmalarını 

temin için vazıfelerinin ana hat
larını gösterir bir talimatname 
hazırlanmıştır. Bu muval.kat ta
limatname, derhal ziraat müdür 
ve muallimlerine tebli~ edilecek 
ve ona göre muamele yapılacak
tır. 

Be% Fabrikaaına 

VaU Ceybanda 
~etklkler yaptı 

Dün Vali B. Faik Üstün ile 
Ziraat müdürü B. Nuri Avcı C«>y
hana tetkik seyahatine çıkmışlar
dır. Bu gün Ş"hrimize dönmeleri 
ihtimali vardır. 

Ceyhan : 9 (Tüüksöıü muha
birinden) - Vali Bay Faik Üstün 
refakatinde Ziraat Müürü Nuri 
Avcı olduğu halde bugün sabah
leyin otomobille kasabamıza gel· 
mişlerdir. Kasabada yaptıgı tet
kik ve geziden vali hiçte memnun 
olmamıştır. B"lha~sa seb7.e hali 
ve kasak ciükkanlatının temizlige 
riayet etmedikleri bariz bir şe· 

kilde göze çarpmıştır. Bu itibarla 
sebze halile kasap dükkanlarının 

temizliğe riayetleri hakkında şid

detli emir verilmiştir. 
Öğleden evvel kam ka} ma

kamı ve jandnrma kumandanı ile 
birlikte evvela kırmıt sonra çarkı 
para köylerıne giden Vali bu ' iki 
köydeki mektep inşaatlariyle ala
kadar olmuş ve diğer taraf tan 
ı. irai vaziyet hakkında da tetkikat 
yapmışlardır. - M. S. 

KIRPINAR GÜRE~lERİ 
8 u y l l 

Her sene Mayıs ayının ilk haf 
talarında Edirne'de bir anane ha
linde yapılmakta olan Kırkpınar 

i'çi alınacak yağlı halk güreşleri bu sene de 

Sümer Bank Ereğli Bez Fab- 10 - 12 Mayıs arasında yapılacak 
rikasının kadrosu takviye edile- lır.: 
cektir. Ekserisi Halkevlerine mensup 

Bu Fabrikaya dok uma usta- bu halk güreşçilerimizin, müsaba· 
tarı ve dokumacı alınacaktır. kalar devam ettiği meddetçe, Edir· 

Amerikadan gelen haberlerde ne Halkevı tarafından misafir edil-
Amerikan harp sanayiinin geniş ~ini ve İngiliz ordnsunun ne büyük meleri için Cümhuriyet Halk Par-
mikyasta 25 tonluk yüzen tanklar bir taarruz kudretinde olduğunu tisince icabeden tedbirler alınınış-
yapmağa başladığı bildiriliyor. Sa- ltalyan ordusunun Afrikadaki im· tır: 
}' ısı onbinleri bulacak olan bu hasiyle gördük. Şimdi de herkes Baş, büyük ortıt, küçük orta, 
tanklar Manş denizini biz.zat ge- Almanların İngiliz adalarını isti- ve deste olmak üzere dört boy 
çebilecektir. tasından bahsediyor. Muanam üzerinden yapılacak olan bu mü-
Fransanın mağlfıbiyetinden sonra, Amerikan yardımı ve İngiliz mil- sabakalarda birinci V!" ikincili~i 

herkes Afrikada ltalyan laarru- !etinin enerjisi, donanmasının, hava kazanacak güreşçilere, kapakların-
rnndan bahsediyor, hiç kimsenin kuvvetlerinin üstunlüğü ile bir da "Kırkpınar Güreşleri Cümhu· 
aklına lngilterenin de taarruı.a ge- ~ün Avrupa kıtasma çıkarak Al- huriyet Halk Partisi armağanı 10 
çebileciği gelmiyordu. General mantara taarruz. edebi leceği kim- Mayıs 1941 "· yazılı birer cep saati 
Veyvtlin bunu nasıl tekzip etti- senin aklına gelmiyor. hediye edilecektir. 
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lro.k vaziyeti değildir . 

Amerikan yardımları 

tır ki, bugünkü vaziyeti bile harbe 
dahil olmuş telakki edilebilir. 

Vi,i - Berfin 

(Birınci sa) fadan &rtan) 
Koruma ve ihtiyar meclisinin 

çiftçi mallarını koruma bakımın
dan vazife ve salahiyeti şunlardır. 

l. Bekçi başı ve bekçilerin 
va1.ife görecekleri mıntakalan a
) ırmak, 

2. Bekçi başı ve bekçilerin 
adediııi ve çalışma müddet ve 
şartlarını tayin ve bunlara para 
VC.} a mal olarak verilecek uy:ık 
veya yıllıgı tesbit ve bunların va
zifelerini iyi ifa edebilmeleri için 
lüzumlu tedbirleri ittihaı. etmek, 

Jll. Koruma kadro ve bütçesi
ni ve senelik koruma bedeli tari· 
felerini teshil ve hizmete alınacak 
bekçi ve bekçi başıları tayin ve 
her üç hususu murakaıe lıeyeti 
nin tetkik ve tasdikine sevket
ınek, 

iV. Köy kanununda yazılı i
mece usulüne göre suların mezru
at ve yollara yaptığı tahribatı ön
lemek ve su arkları ve hendekler
le IMla ve bahçe yoliarını tamir 
ettirmek, 

V. Elli liraya kadar olan zarar 
ve ziyan davalarına bakmak 

' Vl. - ln1.ibati ceza'ar vermek 
ve kanunda yaıılı diğer v ~ zifeleri 
y;ıpmak, 

Köy sıııırları içindeki ekilmiş 
arazi ile bağ, bahçe ve ağaçlara 
filen tasarruf etmekte olanlardan 
ve kendi hayvanlarını idare ede
cek kadar şahsına ait veya icarla 
meı ası bulunmıyan sürü sahiple
rinden mevcut tarife esasları da· 
bilinde senelik koruma parası ve· 
ya bunun mukabili olarak mahsul 
veya mal :ılınacaktır. 

Tahsil olunan para cezal~rı 
koruma sandığına irat kaydoluna
caktır. 

Mezruat arasında başıboş ya
kalanıp da on beş gün içinde sa
hipleri tarafından alınmıyan hay
vanlar koruma ve ihtiyar meclis
leri tarafından münaı;ip görülecek 
bir pazar yerinde müzayede ile 
satılacaktır. 

Çiftçi mallarına iras edilen ve 
miktarı elli lirayı geçmi;en zarar
laı ın tazminine müteallik işleri ko 
ruma \'e ih iyar meclisleri bir kn
rrıra bağlıyacaklard ı r. 

Bu kararlardan 20 liradan yu
karı olanlara karşı alakalılar sclfı
hiyetli sulh hakimine on gün zar
fında itiraz edebileceklerdir. 

Zararın faili maltim olmadığı 
htıllerde koruma veya ihtiyar mec 
lislr.rince tesbir olunan zararın 
dörtte üçü koruma sandığından 
zarar görene ödenecektir. 

Layiha, bu hükümlerden baş-

DUYDUKLARIMIZ 

Uluyan Ad&IO 

Sıo hulın .şt:hrinJe "' 
geceleri sokaklarda ta' 

şarak köpek gibi ha\•fanı•~ 
b ruı~ aret olaıı bir nıeınur va 
adam, bıı v:ızift ye ınuka~ıl~ 
almaktadı · I.. Havlamak bır 
nuıı tatbikiı i temin etmek 

1~ 
Stokholm da gecel~·ri evde ~1 
bulundurmak yasaktır. Bu Y ~ b;, 
sebebi köpeğin havi.yarak~ Şi~ 
yu komşuyu ral atsız et ,}. le 
Belediye, kanun hılafıoa otar ııı 
ferde köpek bulundurmadııı 
lamak için bir memur kuıı. 
tndır. Memur sokaklarda g~ 
köprk gibi havlıyor. Evle'~ 
pek \arsa derhal buna 11111 ~ ıa1 
ediyor. Bu suretle gizlice bit 
besle!'ip beslenmediği aııl "al caı 
ve ertesi gün bu ede e im! 
ceza kesiliyor. haı 

MERSiN lTFAJrJ 
TEŞKlLA !1. 

111 
Merı.in : 9 ( 1 ürksoıU ye 

rinden) - Be ediyemiz it~~r 
kiliılına ilaveten rnahall 

1 
tekerlekli el ile çalışır tıı 
yaptırm•ş ve bunlar mahll 
lesbit edilen yerlere kO~ 

rt!_kı-;;-i!J 
ı~· Cumartesi ı0.5· ı.el 
ııılt" 8.00 Program ve rııe 

at ayarı . 
8.03 AJANS haberıerı 11,ı1 8.18 Müzik : Hafif P'0 

de 
8.45/ y ı11e~ L 
9.00 Ev kadını - e 1 ~el ııı e 

13.30 Program ve me 
at ayarı ,, RÜ 

13.33 Müzik : Türkçe ~ 
13.50 AJANS haberferı ıv"' 
14.0.5 Müzik : Türkçe P ..,1 

de\'8P~ 
programının . 11111 

14.20 Müzik : RiyasetıC 
Bandosu 

15 00/ ,ı elO" 
ıs so Müzik : Hafif "'rıılt~el 
18 00 Program ve ıne 

al ayarı S"'1 I 
18.03 Müzik : Radyo aj 

arteti • ~~~:./ b 
Müzik : Halk ı~r 1' ri1 18.40 

19.00 G•0urı Konuşma ( u la 

19. 15 
19.30 

!eri) rlefl 
Müzik : Saz ese 1y'1' 

19.45 
19.50 

Memleket saat . 
AJANS haberıerı ~cj 

Z. aat 
Konuşma : ır J 
M- 'k T •· ~e uzı : c" 
şarkılar Ef~sf 
RADYO GAZ yet• 
Müzik : Fasıl t-Je JI 

20.15 

20.45 

21.30 

2 t.45 

22.30 

22.45 

· at 5 

Konuşma (lk1'
5 ~ 

Müzik : Rad.Y0 

kestrası yarl•..J 
Memleket saat 

8 ~.J 
haberleri; Zir33~:r0 · 
·ı· 1 ·ı • t Karrıb•r a 1vı a, 
Borsası (Fiyat) 51o' 
Müzık : RadY0 J11 111ııt 
kestrnsı progra 

mı 

22.50 Müzik : Dans 
23 '25/ 
23.30 Yarınki 

rıış 

~~~~~~~.- ~ 

ka müracaat usulleri• 5rıı 
heyetinin vazife v~ldi~ 
hakkında muhtelif tııı 
etmektedir. . gii"~ 

Meclis Pazartesı 

nacaktır. 

da 

Akdenizde civarda İtalyanla
rın mevcudiyetine rağmen f Si · 
cilyada , On iki adalarda , Arna
vudlukta j lngiliz kıtaları Yuna
nistana muvaffakıyetle ihraç edil· 
di. Musolininin nutuklarına , teh
didlerine rağmen ltalyanlar sade
ce Korfu adasını bombardımanla 

Gelen da~ınık haberlerden 
anlaşıldığına göre, logiliıler Irakta 
tedricen vaziyete hakim olmak 
tadır. lngilizlerin lraka yeni kıta . 
lar çıkardı~ı anlaşılıyor. Arab ga
zeteleri, yardım yapılmadığı tak
dirde Irakın vaıiyetinin çok fena 
olacağını yazmaktadır. Arab mem
leketlerinden Iraka giden gönül
lüler Irak kuvvetlerine hemen hiç 
bir tesiri olama1 .. 

Amerikalıların İngiltereye aza
mi yardım arzu ve teşebbüsleri 
artmaktadır. Amerika şimdi tica
ret gemilerini kendi harb gemi· 
!eriyle himaye etmek düşünce· 

sindedir . . 

Japon ııaziyeti 

Motsuokanıu bir Amerikan 

Vişi ile Almanya arasındu bir 
anlaşmaya varıldığı bildirili) or. 
Almanya Frıınsaya bu anlaşma ile 
bazen kölaylıklar göstermektedir. 
Bu muahede de gizli maddeler 
olup olmadığı hakkında ise he· 
nü1. bir mahimat yoktur. 

Fransız endüstrısinin Alman 
tanklarır.ın zırhlarını kalınlaştır
mağa ve Alman denizaltılarının 
tamirine yardım edeceği ele bu 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

~RKiYE · iHGiLTERE iTTif ~ 
BÜYÜK BRiTAHYA iMPARAT~ iktifa ettiler. 

1 

Lofeton adalarında 
Mart ayı içinde Almanların 

işgali altında bulunan Lofeton 
adalarına da muvaffakıyetle bir 
ihraç hareketi yapıldı. 

Hind Müslümanları da Raşid 
Aliye bir telgraf çekerek hare
ketini takbih etmişlerdir • 

Gelen haberler Irak hükume
tinin Almanlardan yardım istedi
ğini teyid eder gibiciir. Raşid Ali
nin Bağdaddan ayrıldığı hakkın
daki haberler henüz teeyyüd etmiş 

gazetecisine vakı beyanatından 

an l aşıldığına göre, Birleşik Ame
rika harbe girerse Japonyada Al · 
manya ve İta lya yanında harbe 
girmeğe mecbur kalacaktır. Fakat 
Amerika ne zaman harbe girmiş 
sayılacaktır? lştc en mühim me
seİe budur. Çünki Amerika lngil
tereye yardımı o kadar artırmış -

muahede ahkamındandır. 
Darlan Vişi ile Paris arasında 

hala mekik dokumaktadır. Dütün 
bu anlaşmaların hep pamuk ip
ligine bağlı şeyleı olduğu anlaşı

lızor. 
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·: Amerikalılar 
:~ karar arif esinde 
i~ .

1
. Vaşington : 9 (A. A) - Çör-

ı;ı ın A K d vam amarasında kaz; n ı-
~~ zafer Vaşingtonda çok büyük 

'.r . memnuniyet uyandırmıştır. 
r1 ındı bütün mahfillerde srörüşü· 
en ıne\izular Amerikanın yakında 

oı ne Yapması lazım geldiği etrafın
~a toplanmaktadır. tfü Çoklarının 

t fıktine ·· ·· k gore müzakere ve muna-
.. aşa devre:si süratle sona ermek 
uzeredir. Bu devre sona erdiği 
z~~an Amerika şu iki karardan 
bırıni vermek mevkiinde buluna
~aktır: Ya Amerikan müdahale 
1 ınkanların1 bertaraf etmek, yahud 
harbe girmek üzere sarih bir ka
tar almak. Yüksek memurlar ve 
sair şahsiyetler arasında hakim o 
lan hi~se nazaran Ruzvelt harbe 
llıüdah ıle edilmek üzere direktif 
Vetdiği takdirde efkarı umumiye-
0.in büyük bir ekseriyetini kendi
sıyJe beraber bulacaktır. 

Yunanistan da 
iaşe darhğı 

Bir insana gönde 
125 gram ekmek 
Ankara: 9 (Radyo gazetesin-

den) y . h b - unanıstandan gelen a-
el • erlere göre bu memlekette de 

ıaşe güçlükleri çıkmaktadır. Halka 
g· 

Unde 125 gram ekmek ve haf-
tada 125 gram makarna verildiği 
söyleniyor. Ve Yunanistanda iaşe 

f &Üçlükleri gün geçtikçe artmak-
tadır. 

Buıgarıstanda 
bulanan Elenler 

. Sofya : 9 ( A. A. )- Bulgar 
a.ıans Al b 1 man askeri makamlarının 

.a.ıı tanınmış Yunan şahsiyetle-
tıııi B 1 • 
la u ~arıstandald tecrid kamp-
tına ı;evkettikleri hakkında A

tnerik b an gazetelerinde çıkan ha-
. erleri kati suret te tekzibe me
llJndur. 

JAPON HARİCİYE HAZIRIHIH 
B[YANATI 

(Birinci sahifeden artan) 
davet d' . . . 
ın· e ıldığı takdirde gidip gıt-1Yeceo\.· 
lıöyı ıs,' suvaline de Matsuoga 

e bır . h' 1 ırıad şeyın mevzuu ba ıs o -
ll)ed~!~n~ çünkü henüz zamanı gel-

1ısını .. 1 k 
söıı . soy emiştir. Matsuo a 

enni b't• . 
İiçl(i ı ırırken, Japonyanın 
laaLL~aklına ve bu pakttan doQ'an 

111•Utle ehr 
8

. re sadık kalacağını ve 
terse ırleşik Amerika hkrbe gi· 
A.t... Japonyanın da her an için 

•uarıy 
h h anın yanında harbe girme· 

azır b 1 tııiştir. u unduğunu beyan et-

Lor4 BaUlaksm 
dlıaktt beyanatı 
Şikag 

tıin A. 0
. : 9 (A.A) - lngiltere-

1-taıifa~erı~a büyük elçisi Lord 
llo.tta b dun gazetecilere beye-

,, ~lunmuş ve demiştir ki: 
fikıer· eçen harbin hatası mütte-
th ın Berlin .. · '"Clerj uzerıne yürüme-
Rilit Pl ~lrru.ıştur. Uzun vadeli ln
kat~ı b'anı bu <'.efa Almanlara 

't il h" 
tectir. Aı ucum derpiş eylemek-
lıarpten rnanlar bir.den evvel 
Arrıer'k bıkacaklardır. lngiltere 

1 ada -ttıeye n gonderilecek malJe-
lıi,e :uhtaçtır. tlu malzemenin 

hakkın<J adar nasıl gönderileceği 
lıtara .a karar vermek Amerika-

aıttır. 

AFRİKA 
HAREKATI 
Ankara : 9 (Radyo gazetesin

den) - Sollu-n mıntıkasında dev
riye kolları faaliyetine devam et
miştir. Habeşislanda da iki koldan 
yürüyPn kuvvetier birbirine 18 ki
lometre mesafeye kadar gelmiştir. 
ltalyanlar Tuselli geçidinde muka· 
vemet etmPktedir. Diğer tıölgeler
de müttefik har katı mu• affakiyet
le inkişaf ediyor. 

Bay Ruzveltln 
rahatsızlığı 

Vaşington : 9 (A.A) - Ruz
velt midesinden rahatsızdır. Ve 
hafif ateşi vardır. Doktor çarçanba 
günü Ruzveltin iki gün } atakla 
1,. ıtlmasmı tavsiye etmiştir; Ruzvelt 
dün kalkmak istemişsede doktor 
man: olmuştur. Mamafi Reisicum
hur baş ucundaki telefonla dahili 
ve harici işlerin gidişini takip ey
mekte ve müşavirleriyle sıkı te · 
mas halinde bulunmaktadır. 

Porteldze alt 
adalar meselesi 

Lizbon : 9 (A.A) - Portekiz 
hükümeti bir tebliğ neşrederek 
Portekizde veya Atlantik adala
rında Portekiz liman ve üslerini 
kullanmak üzere hiç bir muharip 
veya sair devletler tarafından 
hiç bir talep veya teklifte bul~
nulmadığını bildirmiştir. Portekız 
bu üs ve limanlara yapılacak her 
her hangi bir teşr.bbüse karşı 
koyacaktır. Fakat hiç bir taraftan 
hücuma intizar etmemektedir. 

~M9-~u~se 1 
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9- 5 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
iş bankasından alınmıştır. 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 

(Sterlin) ingiliz 5.24 

(Dotar) Amerikan - 132.20 
Borsada dün muamele yapıl

mamıştır 

İLAN 
15 eylı1l 941 günü Anka· 

rada tedrisata başlanacak olan 
hasta bakıcı hemşireler okulu
na talip olanlar varsa şubeye 
mürac1at'a şeraitini öğrenme

leri ilan olunur. 
~~--......... ~~~~~--
ı ........................ ı 
i satıbk Tarla ı 
ı ı 
ı Tarsusun Yaramış köyün· I 
ı de boyacı Abdullah ağa ve 
ı Yusuf ağa tarlalarına yakın i 
ı üç dröt parçadan ibaret olan ı 
ı tarlalar satılıktır. Almak isti· 
ı yenlerin idarehaı.emizde Meh· i 
ı medGörene müracaatları. C. ı 

! ........................ : 
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" DİKKAT!.. DİKKATi. DİKKATi .. 

Saatçı Vehbi Çömelek 
Saat kalası karşısında 

Zenlt, arlon, neker,nacar, blılon kadın 
ve erkek son model saatlerimiz yedek
leriyle beraber geımı,ur. Ber tirli ta- ' 
mlrat kabul edWr... 12749 3-15 

XC###21:2l:#A# it tt A #&#~:':~it 

İLAN 
Devlet Demlryolları 6. acı İşletme Art· 

tırma ve Eksiltme Komisyona BelslltllDden: 
Muhammen bedeli 4250 liıa olan ve 941 mali yılı içinde Konya 

Deposuna gelecek 25.000 ton maden kömürünün tahmil ve tahliye işi 
2715194 l Salı günü saat 11. de açık eksiltme suretiyle Adanada işlet
me Müdürlüğü binasında ihale edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 318.75 liralık muvakkat teminat akçaları 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları hamilen tam vaktinde eksiltmede 
bulunmaları lazımdır. · 

Şarlnamt ve mukavele projeleri Konya Deposuna ve Komisyona 
müracaatla bedelsiz olarak görülür. 10-15-20-24 13000 

OfVlET ORMAN İ~lETMESI POS REVİR AMiRLiGiNREN: 
941 senesi imalatından aşağıda yazılı keresteler satışa çıkarılmış· 

dır. 
Bir metre küpün 

Parti Na. Adedi Metre kü~ü muhammen bedeli Teminat miktari 

Lira Kuruş Lira Kuruş -l 1610 175,589 30 00 395 08 

il 967 109,446 30 00 246 25 

YEK ÜN 2577 285,035 641 33 

ihale 15 5/941 perşembe günü saat 14 de Adanadaki Revir mer
kez binasında yapılacaktır. Partilerin ihtiva ettikleri çeşitleri gösterir 
listeleriyle s11tış Mukavele projeleri Ankarada Orman Umum Müdürlü
lüğünde, lstarıbul, Adana, Mersin Orman çevirge müdürlüklerile Ada
nadaki Revir Merkezinde bulunacaktır. 

fsteklilerin ticaret vesikalarını ve teminatlarını hamil oldukları hal
de sözü geçen tarihde öğleden evvel hazır bulunmaları. 

27 ~ 10 12954 

ADANA 8(lEOİY[ RİYASETİNDEN: 
1- Adana şehrinin muhtelif semtlerinde bulunan fabrikala· 

rın pis sularını Ağba mevkiine kadar isale edecek tahminen 12 
kilometre kanalizasyon etüdünün yapı ması bir ay müddetle 
pazarlığa konmuş isede talip çıkmadığından Belediye en;ü~eni 
karariyleişbu kanalizasyon etidünün proje ve şartnamesı daıre-
sinde yapılmak üzere bir ay için açık eksiltme suretiyle müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 2000 liradır. 
3 - Muvakket teminata 150 liradır. 
4 - ıhalesi 2015/941 tarihine rastlayan salı günü saat 16 

da Belediye binasında toplanacak Belediye encümeni tarafından 
yapılacaktır. 

5 - Bu işe ait şartname Be•ediye Fen işleri Müdürlüğün

dedir. isteyenler oradan alabilir'er. 
6 - Taıiplerin ihale günü muvakkat teminatlan , ticaret .. o-. 

dası kayt vesikaları ve bu işi yapabilecek'erine dair evrakı musbı· 
teleriy'e birlikte muayyen saatta Belediye encümenine müra
caatları ilan olunur. 

. 
19 - 26 - 3 - 10 12931 

• 
iş Bankası 

Ktlçilk taıarral hesapları 

1941 
ikramiye plllU 

KEŞlDELER 

4 Şubat, 2 Mayıı, 1 Ağaıtoı, 3 lkincite,rin 
tarihlerinde yapılır 

1941 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 > 1000 ) 3,000 > 
2 > 750 > 1,500 > 

4 ) 500 > 2,000 > 

8 > 250 , 2,000 > 

35 > 100 ) 3,500 ) 

80 > 50 > 4,000 ) 

300 > 20 > 6,000 > 

TUrkl y e ı , Bankaeına para yatar m 111kla yalnız para 
b i riktir me olmaz , aynı :ıamanda talihinizi 

denemlf olureunuz 

ı·························ı i ASRi SiNEMA 1 •• 1 SUVARE SUV ARE 

1 8.4s BU AKŞAM 8.4s 1 
1 1 • lkl büyük şabeser birden ·Sunar • 
1 _,_ • 
1 MARCEllE &HANTAL - MİGHELİHE PRESlES 1 • • • • Gibi iki blylk yıldızın şahane bir • 
1 surette yarattıkları harlkulAde 1 
1 glzeı, son derece müessir : 
• sahnelerle dola şaheser • 

1 1 1 1 
1 ı BIRAKILMIŞ KIZLAR 1 i • • • • • -2- • 

İ ME~HUR ÇAlGICI KOVBOY İ 
1 FRED SKOT'un 1 • •• • • • : O/düren Bıçak : • • • • • Son Derece Meraklı Ve Heyecanlı, Büyük • 

• Sergüzeıt Filmi • 
• A • 
• v • 
• Bugtln gflndflz matinede 2 Ulm birden 1 
! KİMSESİZ KIZlAR - ÖlOÜREH BIÇAK I • • ••••••••••••••••••••••••••• 

1 

u=x~2e11:~:zr::=uuuuuvuuu::ıruu~ 

Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğünden 

15 mayıs 194 l gününden itibaren Ankara - Adana 
arasında yolcu, posta ve Bagaj nakliyatına başlanacaktır. 

Tayyarelerimiz aşağıda yazıh saatlerde hareket ve 
ıııuvasalit edeceklerdir. 

(Pazardan maada her gln) 

Ankaradarı hareket ----·- -
Saat Dakika ---15 30 

Adanadan hareket 

Saat Dakika -8 30 

Adanaya muvasalat 

Saat Dakika -17 45 

Ankara ya 

Saat· -10 

muvasalat 

Dakika 

45 

Tayyare yolcularını meydanlara 
nakledecek otobtlslerln hareket 

edeceıı mahal ve saat 

" " " " ft 

" " " " " " " M 

n 
" " " " ~ 
n 
" " n 
" " M 

ANKARADA : Adana yolcuları Merkez P. T. T. ~ 

~ 
Binası önünder. saat 15 de tf 

ADANADA : Yeni Otel önünden saat 8. 10 da 
hareket edecek otobüsler'e meydanlara gideceklerdir. (2478) n 
L::~=~~uccr;uu~~~!;~~uu::z:~ 

._ .._. ........ ... ._,. .. .-.. 491: . ... .. .............. . ... ... . .-..~·~ ..... .... ._.. • ...,. ......... ~·-·i • • • f 

i DOKTOR ! 
• • 
!- Yalçın Mustafa Ozel ! 
• • 
! DablU Rastabklar Mfltehaısısı ! • • i Kızılay Ulucami caddesi İstiklal ilkokulu karşısın- ! 
! daki muayenehanesinde her gün hastalarını kabul eder. ı 
! S. P Cs. 5-30 i . . 
! - - -·~·~·~·~·~·~·91>·~· .......... ~·-·~···-- ·- ···-ı' ._. . ._,.... . .. 
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TÜRKSôZO 

ZAYi TEZKiRE 
İstanbul Silivri Jandarma 

bölüğünden 939 senesinde al
dığım torhis tezkiremi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Ceyhanın Muradiye mahal· 
le inden iken elyevm Sai
diye Karamezarda oturan 
Salih oğlu 3·31 Do. Şerif 
Çetin 13001 

Zazl Sayım llAlıdı 
Sahibi hulunduğıım 121 baş 

koyunun sayı rn vergisine aid mak· 
buzu zayi eyledi~imden müsaddak 
suretini alac~ğımdan me;r.kur mak 
buzun bir kıymeti kalmadığını ilan 
ederim. J3C02 

Karataşın Sirkenli köyünden 
Hasan oğlu Kürd J lüc;eyin 

.......................... 
i HER NEVİ MATBAA i 
İ iSlERiNiZi GAYET TEMiZ f 
i YE UCUZ OlARAK f 
iTÜRKSÖZÜf 
i MATBAASINOA ı 
f YAPTIRABILıRSINIZ 1 

aauteılJle ve sesinin temlzlltlyle ber kesi bcıyrete 
dı,ıren radyo 

.......................... : ........................ : 
fmzmetçlAraaıror i 
ı E . l • • • b"l lı ı ı v ıı ennı 60re ı ece ı MUHARREM HiLMi REMO ı bir kadın lai~metçi ara- ı 
ı yor. Matbaamıza müra· ı 
ı caat etmeleri S Tlcaretbaneılnden alınız 

ABİOİHPAŞA CADDESİ ffO. \12 - TELGRAf : REMO ADANA - TELEfON: 112 ı ...................... ..ı 

Diş Tabibi 

Celal Çalapöver 
ASIERI HlST lHANE DİŞ TABİBİ 

Ber gla llleden sonra dil tabibi 
imali Balıllı Somayın maayenebane
llade llaıtaıarıaı kabul eder. ıo- 15 .. 

, _________________ ............ , 
FEMil 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi, aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a· 
lakasızlık, mühim ra· 
hatsızlık ve hastalık· 
lara yol açmışhr. İşte 
bundan dolayı, her sa· 
ym bayan, • adet za

manlarında bu gibi hastalıklardan korunması için yalnız 
(FEMIL) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay· 
hktar. (FEM/L) in hususiBAGLARI da vardır. 

[CZANElEROEN VE TUH Af iYE, ITRIYAT 

MA~AZAlARINOAN ARAYIHIZ 
Cenup Mmtakası deposu : Bahri Diril Ticar•tlaaneai L Yaicamii cioarı Na. 111 

ilan 
ADANA iNHİSARlAR İDARESİNDEN: 
Kapalı zarf usuliyle ihalesi 21 /4194 l günü yapılacağı i an 

edi en Gaziantep inhisarlar Başmüdürlüğünün Fevzipaşa ve 
Narlı yoliyle 941 Mali Senesinde yapı'acak nakliyat .. talip zu· 
bur etmemiş olduğundan ayni şartname dairesinde bu nakliyat 
26 4 941 gününden itibaren 20 gün müddetle Açık Eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 16 5/941 tarihine tesadüf eden Cuma 
günü saat 16 da yapılacakdır. isteklilerin vaktı muayyende Gazi· 
antep Başnıüdüriyetinde müteşekkil komisyona ve taşrada Ma
halli inhisarlar idaresine müracaatlan ilin •olunur. 

8-10-13 12993 

...................................... _ ............ .. 
iDounublTüRKSÖZÜl 
ı ıartlan GONOELIK ~E. A04NA 

ı Sahip ve Başmuharriri 
ı Seneliti .. . 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
ıı 1 Aylıtı . . . 125 • 

Umumi Neıı iyat Müdürü 

ı llAnlar için idareye MACiD G0ÇL0 
ı müracaat etmelldlr BosıldıO· yer: TORKSOZO Mot~ı :. .............................................. .... 

En Büyük Haki 
R 
A 
D 
y 
o 
- - . 

L 
• 
1 
N BIS IACUNllNUN YARATTIGI 1 

CAZiBE YE GOZEllİKTIR ! 
jetli' 

"Radyolin,. harikulade mües- de parlak net ~ aıi 
sir ter~ibi, ~aima taze~iti ile "Radyolin,. siıi ter_:.,,. 
temayuz etmış ve onbınlerce ve birkaç misli pP""" J 

kişinin tercih ettiği yegane diş müstahzarlarından dl 
macunu haline gelmiştir. Diş 

ni kılmıştır. 
hıfzıssıhhuında ve güıelli~in· 

• 
RADYOLI 

ltlOTE:HASSJS 

Dr. Ekrem Bal 
HASTlllRlll HER GOi MlflfA 
ECZlHlllSI 8ST019Ell lllYEI 

1-UL EDER 


