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f BU MEKTUBU RUZVEL TIN 1 
ı BOYOK OCLU GETiRDi ı 

Kral Faruk 

Londra: 10 (A. A.) - Kahi· 
tCcden bildiı ildiğine göre, yüı.bqı 

ey . I nııf Ruzvelt dün orta şark 
~filiı kuvvetlen Baş lrnmandanı 
d~ncraı Veyvel tarafından kabul 

c ılnıiştir. Ytizbaşı Ceymis Ruı.
:e~t babasından Getirditi mek
u u Kral Faruğa verecektir. 

--------------
Vaşington 

Berlin arası -......-._ 
A iman diiıiince•i ve 

lnriltereye yardımlar 

941 bütçemizin 
, 

ana hatları 
Maliye Vekalet im izin faaliyeti 
1 martta Bü} ük millet Mec

lisine takdim edilmiş olan 1941 
yılı bütçe la} ihası, vekaletlere 
mütenazır encümenlerde te<lkik 
olunduldan soı1ra bütçe encüme· 
nine gelmif bulunmaktadır. La
yihanın bütçe encümeninde tet
kik ve müzakeresine başlanmıştır. 
Anlafıldı~ına göre bütçe, mayısııı 
15 ine doğru bütçe encümeninden 
çıkabilecek ve tab ve mebuslara 

tevıi edildılı:ten ancak bir hafta 
sonra umumt lıevette müzakere
sine başlanabileceğine göre ma
yısın son haftasında umumt mü
ıakereler açılabilecektir. 

ıraktaki 
muharebe 

• /nwilizler bir haua 
meydanı aldı 

Berllllde waz11ıt 
Kahire : ı O (A. A ) - Res

men bildirilditine göre Rutbah 
tayyare meydanı lngiliz hava kuv
velleri tarafından tekrar iştal edil· 
miştir. Rutbah Hindistan hava yo· 
lu üzerinde mühim bir mevkidir. 
Bu tayyare meyda~ı Hayfaya pet· 
rol ıkılan Tauztlaun 'uıı üzerinde 
dir. 

8rt:n : 10 (A A ) - Oli a· 
jaıısı: Alm<An hülulmc:t nırıkrzio
deki bitaraf n.üşahitlı re naıanıı·: 

Bütçe layiha!-ı encümenlerde 
görüşülürken mühim tadillere ug
ramamıştır. Bütçe encümeninde de 
esaslı değişiklikler yapılmasına 
lüzum görülme<ligi takclircle umu
mi heyete, hükümetin Meclise 
takdim etmiş olduğu ııisbctler da
ire"inde gelece(?i aııltışılmaktadır. 

1941 bütçemizin ana hatları 

1941 maır } ılı umumi muva
zene kanuniyle Devlet bütçesine 
dahil dairelerin önümüı.deki 1 
haziranda baılıyacak olan mali 
yıl masrafları için 304.971.662 lira 

(Gerisi ikinci sahifede) 

Hitler • Stalin 
mülakatı 

Ankara : 10 ( Radyo gaı.etc

sinden ) - Hitlerin önümüı.deki 

hafta Stal;nle görüşeceti hakkın
da haberler gelmektedir . iki ta
raf birbirine baıı avantajlar ve
recektir. Bilhassa Sovyetlerle Al
manların bir iktisadi iş birliti 
yapacatı kaydedilmekte ve bu
nun Amerikanın lngiltereye yar
dım hareketi karfısında Ameri
lcaya bir ccvab teşkil ettilini ila
ve olunmaktadır. 

ıowyet dlblomaoan
•• rltlle werlbaell 

Moıkova : 10 (A. A.) - ilk 
defa olarak Sovyct siyaset adam· 
lanna rütbe verilmesi hakkında 

bir kanun çıkarılmıştır. Bu rütbe
ler büyük elçi, orta elçi ve mas· 
lahatpzarlaklar. 

Kuruluı Tarihi: 1 Kinunuaani 1924 

Onyedlncı yıl - S.yı : 8029 

I : ................................................ , 

liNÖNÜNDEf 
i BUGUN YAPUACAK BÜYÜK ı 

IMERASiMİ 
1 Ankara : 10 (Türk.özü muhabfrinden) - En 6/Jgük aeskeri ı 
ı zaferlerimizden ikisi olan lnönü me1Jdan muharebelerinin vuku- ı 
ı buldu~u aylardan birisinin kıı ortaİanna, dilerinin de Mart ni·ı ı 

1 
hayetıne rastlaması ıehehiyle bugüne kadar Türk det1lelinin ku
rulmasında bilyük bir amil olan birinci ve ikitıci lnönü zaferle· 
rinin kut/ulama merasimi ekseriyetle fena lıaoalara teıadilf el· ı 

ı mektedir. " . ı 
ı Bun.u JıJşunen Cumhu~ıy~t. Holk P•rtisi bundan böyle bu ı 
ı zaf erlum kutlu/ama merasımmm lıer sene Mayısın ikinci hafla• ı 
ı .sı içindeki Pazar günü yapılmasını muvafık görmüıtıJr. 
ı Bu münasebetle. b~ seneki merasim ! ~ Mayısta lnönilnde 
ı yapılacaktır. Merasımın muhteıenı olması ıçın .şimJiJ•., Jıaırlık
ı lora başlanmıştır. Merasime bir çok vilayetler, Haık Partisi 
ı mensupları iştirak edeceklerdir. 

ı ............ " .................................. .. 

GARBI AIOENIZOE 
YAPILAH MUHAREBElER -Londra : 10 tAA) - Garbi 

Akdenizdtki harekAt eı.nasında 
Alman ve ltalyan tayyareleri de
niz kvvvetlerimize kartı birbirini 
takip eden hücumlar yaptı. Bu 
hücumlar sclciz mayıs perşenbc 
günü öğleden sonra ve akşam de
vam etmiştir. Gemilerimi7.in hiç 
birisinde hasar olmamıştır. Her 
hücumda düşman tayyareleri de
ni~ tayyarel~rimi1. taraf ıııdan va. 
kalanmış ve hücum bu surdle 
kırılm'ı,tır. lıd avcımıı k&) ıptır. 
Hrinın pilotu kayaptır. 24 pıke 
tayyaresi deniı avcılarımız tara
fından g~ti püslcürtülmfiıtfir.. oaı
mana ü; torpil ve bir bomhardt
man ta} yarcsi ıayi ettırılmiştir. 
lkı torpil tayyaresı kayıp ettiril
miştir. 

fil Vaşinrton : 10 (A. A.) - lıi-
1\l •da de ter haberlere · naur.n 
rı ilan hükllmeti yabancı vapurla· 
~ nıüa1deresi hakkında Ameri· 
,,:• Ver~iti notada ilk defa ola· 
t. Anıenkanın lnailtereye yaptı 
z YITduru bahis mevzuu etmiştir. 

Berfin, Irak hidiselerine karşı ih· 
tiyatla bir hattı harrkrt takip et· 
meiltedir. Nasyonal Zaytung'un 
Berlin muhabirine nazaran Alman 
hariciye nezareti Alman - Irak 
siyaat münasebetlerinin tekrar te
sisi meselesinde henüz vaziyet 
alınamıllllftar. Mamafih Jrakın bu 
yolda teşebbüste bulundutu Al· 
man Hariciye nezaretince inklr 
edilmemektedir. Hafta sonundan 
evvel bu bapta bir karar verilme-

Cenubi garbi Y oıoslaflgadan gilul bir man%ara : Olıri gölü 
Ballet11taadılll 

llarellAtua vallyetl b "'hedılditine aöre, Almanya 
l'\Utveır • 
••d ın yabancı vapurların mil· 
.. ereaj ' · 

tak •çan hakla bir sebep ola· 
aij f evkalide bir Vaziyeti ileri 
A~t~iyecejini, Çünkü lngiltereye 
lij,.:raka~ vapurlara verilmesi yü
lllilc eQdir ki, Amerikan vapurlan 
....... .'•tanın aıaldıtın· iddia etmek· 
~r. 

si beklenilmektedir. 
Berut : 10 (A. A.) - Ratid 

Ali Bafdat camünde namazdan 
sonra Irak kabile şeflerini kabul 
etti. 

A.danaga I stanbul
dan göç edecekler 
l•llrlmlu il• ay 191adı lıta1t.ıdU 

tam 1387 watadaı gllecell 
YııınA~ııunıı. mahlmata töre Mı· 
telif it ve 24 iincü filnleri muh
trıiıe atarıarla latanbuldao bölge 
A<:ın Relcc:ckler tesbit edilmiftir. 
tilik .~• 454 ve Mersine ~6S ki
a6nti"1 ltafileler ayın 24 üncü 
tellbi alcıamı Adanaya ve Mersine 
ltitilikf ~l~calclırdır. Adanaya 715 
inci 6ılc~nci kafile de ayın 25 
Calttır a nu aktamı burada ola
liatay· d Adana mOlhakatına ve 
lıtınb 1 ll1 bu tarihlerde gelecek 
ilç kit~ uların listeıi fudur: Misiıe 
ra1c1c,1 ' Ceyhana altmıı kiti, Top
lciti, n%~ üç kiti, Erzine dört 
'"na be yol~ ?tuz beı, lakende
Yeye 

64 
fYflt yırmi iki, Oamani-

''Ye 10' ~h~eye 11, Fevıi Pa
cltbe1 ' lahıyeye 44, Meydan-

t 1, Yeniceye 29: 
A Bu cetv ld 
~dan c en anlqıldıtına ıöre 
İÇindea ı.t"'ıntaltaaına May11 ayı 
ltltcekt' •nbuldan 1307 vatandaf 

ır. 

Halifaksın 
beyanatı 

Memapolist: 10 (A. A.) -
Lord Halifaka ıaıetecilerc: cln
riltere Amerikanın yardımiyle Hit
lerizmi dilnya yOıilnden kaldıra 

caktır.> 
Diter bir suale Halifaks, Lind

berıin içtihadında samimi olduğu 
kanaatını ihıar etmiştir. 

MiiMıffr• edil•n ilıi 
yolca •emi•i 

Şili : 10 ( A. A. )- Şili hü
lnlmeti dün Talkakuvanoda bu
lunan 1392 tonilatoluk Felma ve 

1700 tonilatoluk Leyla adındaki 
Danimarka vapurlarını mOaadere 

etmiftir. 

lngiltereye 
hücumlar 

Londra: 10 (A. A.) - lngilte
re üstünde üç düıman tayyareıi 

tahrib edildi. Bu akşamki hücum 
hafiftir. lngiltere garbında bir ıe· 
hirde bazı haaar oldu. ÔIO, yaralı 
bOyük detildir. 

Amerlllaldarlll 
Bıllldealle 
ıewldyat iti 

Hull' un v• Balar iye 
Na%ırının tetlrilıl.ri 

Bay Hull 
Londra: 10 (e.a.) - Şilepler· 

den mürekkep bir filonun Kızılde· 
nize harp malzemesi nıkletmek 

( Geriıi Oçflncil sahifede ) 

Yuooslavyada 
Katliam! 
Bawarlar c•nu6i 
Sırbütan Belediye 

Rei.Ierini, Muallim/erini 
Popa•larını lıatletti 

AMERIKAYA 
BiR MURACUT 
Hırv•'9 Sırp ve 

Slovenlerden mUt• 
••kkll bir heyet J•kınd• 

Amerlnr• gidiyor -
Kudüs : lO(A.A) - Ortatarkta 

1 

bulunan salihiyettar Yugoslav 

mahfillerine gelen haberlere ıöre, I 
cenubi Sırbistanda bulunan Bul 
gar makamları, yeni rejime kartı 

muhalefet göıterdiklerini bt'hane 

ederek belediye reislerini, papaı- 1 

ları, muallimleri ve sair serbest 
meılek erbabını katliam etmitler

dir. Bundan bqka Yuıoslavyanın 
orta ve yüksek mekteplerinde o
kuyan 751000 erkek ve kıı talebe 

1 

tevkif edilerek Macariıtan yolile 

Almanyıya aevkedilmiftir. 

Kudüs : 10 (A.A) - Orta 
tarkta bir mahalde içtimft eden 

Yugoslav kabinesi yardım iste

mek ilzere Amerikaya Sırp Hırvat 

1 
ve Slovenlerden mürekkep bir heyet 
ı<>ndermete karır vermiftir. 

Portekize aid 
adalar 

AMDIBAIOR BIB 
TBJWrl 

Lizhon : 10 ( A. A. ) - At
lantık muharebesi münasebetiyle 
naıa tar Portekiz üzerine çevril
mifl ıı . Her ne kadar Portekiz 
hükümeti beynelmilel vaziyetin 
inkitafı dolayıaiyle lüı.umundan 
faı.la endifc göstermiyorsa da 
Amerikan hududlarının müdafaası 
bakımından normal tedbirler alın
maktadır . Portekiı.in harbe sü
rülclenebileceti hakkında neşriyat 
her ıaman bir tahriklere vesile 
olmuftur. Bununla beraber Por
tekiz. hükumeti ilk defa olarak 
istihbarat ajansları , radyolar ta
rafından verilen haberler hakkında 
resmi beyanatta buluıımuftur . 
Bu teblitde, evveli Amerika hü
kümetinin Portekiz lıülcümranlık 
haklanna mutlak bir surette ria
yet edileceQ'i hakkında verditi 
teminat ıikredilmif arkasından da 
Portekiz ana vatanında ve ada
larındaki liman ve üslerin kulla
nılması için hiç bir muharib ve 
direr devle<: tarafından Portekiı.e 
teklif veya imlde bulunulmadıtı 
tasrih edilmiftir . 

NorVef laddiHlerin• aid 
mühim flaİlralar 

Londra : 10 ( A. A. )- Nor
veç hadiselerine aid mühim ve
sikalar elde edilmiftir . Bunlar 
bir beyaz kitab halinde neıredi
lecektir • 

MOITE.FIKLER lLERILEMEKTE 

Nayrobi : 10 ( A. A. ) - Şi
mali Habeıistanda imparatorluk 
kuvvetleri Amballriye cenuptan 
yaklaşmaktadır . Ambalaıi timal
den de Asmaradan gelen kuvvet
ler tarafından hücuma uğramık
tadır. Hareklt muvaffakıyetle de-

vam etmektedir . Cenupta ltal
yanlar azimkar bir surette mu
kavemet etmiflerdir . Kıtalarımız 
düşmanı mevzilerinden atmaQ'a 
muvaffak olmuılardır . Müttefik 
kuvvetler Adovaya ve Yavelloya 
ve Alfaıaka yaklaşmaktadır • 

Kahire : 10 (A. A.) - Sol
lumda lngiliz mo'törlu kollan keıif 
harekAtı devamdadır'. 

Bir mikdar esir abnmııtır. 

ı .................... .. 

Berlln yine 
bombalandı 
Londra: 10 ( A. A.)

Alman ratlyo•u dün •e· ı 
c• ln•ili% haua kuowtle- ı 
rinin Berlini bom6ardı· ı 

ı man ettilini laaba ver- J 
ı miıtir. Bir fOk evl•r yı· ı i kılmııhr. Bir fOk lıimae- ı 
ı /er de 6/müf ve yaralan· ı 
ı mııhr. ı 

ı ...................... ..J 





r 
~ IH - JAPON MUHAREBELERi 
~ .'fok) 0 : 10 ( A. A. )- Şimalt 

!Çınd b' . e ır Japon menbaından gön 
~rılen telgrafa göre , 24 saat 
Uren b' J ır muharebeden sonra 
apon kıtaları Sarı nehrin Şimal 

&ahilinde y ,_ h . . t . uvan&U şe rını zap-
c~mı!le~dir . Japon tayyarderi 
Çunlcınlcıde şiddetle bombardıman 
tmiılerdir . İngiliz elçilik binası 
anına bombalar dütmüıtür . Di· 
er b' ır kasabada yüz kadar dük-

'.lan yıkılmıştır . 

ispanya dablU 
darellade tebeddll 

Madricl: w (A. A .) - İspan· 
a dahili idaresinde bazı de~i· 
•klikler yapılmıştır. 

Amerikada teolcif 

edilen mihver tebaa•ı 

Nevyoı k : 10 (A.A) - İkamet 
tezkerelerinde .) a11lı ikauıet müd· 
detlf'rini geçiı mış olmak ıuçu ile 
bir çok Jtal) anların tevkif edil
dikleri, diğer b' r çoldarının da 
üzerler inde:aroşt ır malar yapıldığı 
öğrenilmiıt r. Çıu şanba günü ~Je 
160 Alman denilcisi tevkif .edıl· 

miştir. 

-- ------·---
f RANSAYA YARDIM 

Her ay ;ı.; vapur 

buiday •önderilecek 1 - Madridde ve diğer yedi 
Ühim merkeze yeni ıivil Valiler 
Yin edilmiştir. Bu .) eni tayinler 
tneraı Franl..onun en mühim 

terıerdc kt>ndine sadık adamları 1 

ulunduraca~ını göstermektedir. 

Vaşington : 10 ( A . A. ) -

Amerika hariciye nazırı Ba.) Hull 

Fransaya her a~· iki vapur buğ

day gitmesine hük<ımetin müsa· 
d h~ .- Palanj Parfüi gazetelerini 

8 ılıye nezaretinin sansüründen 
ı~tisrıa eden emrin iptal edilme 

~ide bu tayinlerle alikadar gö-
11\cktedir. 

ade etti~ini, bu bu~daylar bede
linin bloka edilen Fransız alacak· 

larından tahsil olunacağını bildir· 

, miftir. 

~ve alke~ 
C ebeluttarığın 
işgali zordur 

Yer altındaki tesisat 
ti C Buı~n hcı kesin n:ozarı dıkka· 

k.ebcıuttarığ'a çevrilmiştir. Bura· 
: •

1 faaliyet l-;panyanın alacatı 
-zıyet hakkında çıkan haberler 
un.Yanın her tarafında merak u· 

b:~dırnııştır. lngiliz gazeteleri Ce· 
Ultarıtın vaziyeti ile bilhassa 

eşiul oluyorlar. 
lng'I' tık h • ız matbuatının Cebelütta· 

·c·. akkında endişesi ispanya Ha· 
'Ye na . h liitıcr' zarı sınyor Sunner'n, er 

tı~ ın~c ispanya hududunda yap· 
ÇQ k_ul&kattan sonra başlamıştır. 
ta l u bu mülikat ve bundan son· 

,. spanyol devlen adamlariyle Al. 
"nYanı 

)apılan n maruf simaları ar~sında 
et temaslar ispanyanın mih· 

Old devletlerine batlanmak üzere 
~!Una delalet etmektedir. 
&Tiaı· 

lene Umd1.1r ki Almanlar geçen 
.-tarı bu mevsimde Fransadaki 

Siz • 1 .1. dıkıar ngı ız cephesini yar· 
duıun~ ıcman buradaki lngiliz or· 
laaiı cncral Gort kumanda et-

\'c in T 1 lcın·ı fi ız erin Dunkerque'den 
~cb~Ü:t~ binmelerini idare etmişti. 
Northt arıtın amiralı Sir Dudley 

it. . 

ı. ı\ıkc • k 
~alt Fo rı uın~ndanı d1t General 
ticaret l' rlonerdır. Cebelüttarıtın 
birÇolt 

1~~nı etrafındaki sahada 
darı 

0 
sıvıı lngiliı vardır. Bunlar· 

.: n be b' "'llldide 1 ın kadın ve çocuk 
lan Ctkc~ b~r~sını tcrketmiştir. Ka
kuııtıd sıvıllerde bir harp vu· 
t'ılaca:ı mecburi hizmete tabi tu-

ltdır. 

General L'd 
"'ncairı 1 del'dea evvel 1939 
~84kuın:n~dar C ebelüttarık kalesi 
'<>tıaide d anı bulunan general 
lltraıı-,· de en m'fhur lngiliz re· 
ı. .. l-:l e d' 
'"''Pte R u ır. Geçen umum[ 
~1 klcrc k usyanın ıimalinde bolşe· 
k•ray arşı harp etmek üzere 
it a çıkarılan 1 · ı· lılJland nrı 12 ordusuna 
o·ı· a ctınişt· D h 1 hı~ im 1• a a sonra n· 
8'biy,f.a~atorluk umumi erkinı 

C •nın reisi olmuştur 
ile erıcraı M k F . 

•inde A. a orlone 929 st-
1•tiıa td fıcan orduları Hindistanı 

Ccb:ı~ken temayüz ettiler. 
111lırurı8 ~ttarılc modern çelik yağ
tcti ha· u avemct edecek kud-
lçirı •tdir B ı. • 

.' o>ulm u ILUd~etı kayal~rın 
ltlıy0r llf dehlızlerden ıleri 

Yckpr ı 
te 1.ayanın içine aayet 

mahirane oyulan bu dehlizleri 
vbcuda getirenler Tarık bin Zey
yadın kumandası altında boğazı 
geçerek İspanyayı fetheden Arap
lardır. Araplar denizde ve karada 
bir mağlubiyete uğradıkları ıaman 
çekilerek ııonuııa kadar müdafaa 
için Arap kumandanının ismine 
izafet eden kavayı intihab etmiş
lerdir . 

lngiliıler iki asır evvel bura
ıını lspanyollardan ı.aptettikleri 
zaman bu dehlizleri müdafaa va· 
sıta11 olarak kullanmıflardır . Ha
IA lngiliı modern istihkamları da 
bu yollardan istif ede ediyor . 

Karadan en bü.) ük çaptaki 
toplarla yapılacak bombardıman
da atılacak mermiler ve tayyare
den savrulacak en büyük bom· 
balar bu yeraltı yollara tesir ede
mez. Binaenaleyh İngiliz müdafaa 
kuvvetleri bu zeminliklerde her 
türlü tehlikeden masun buluna

caklardır . 
Avrupa tarafından ispanyanın 

Elcezire şehri ue sahili Cebelüt
tarığa çok yakındır. Afrika sahili 
de ancak 15 mil uzaktadır. Bina· 
enaleyh Cebelüttarık her taraftan 
şiddetle bombardıman edilebili.r .. 
Fakat yer altında bulunan ıngılız 
top mevldlerini bu gibi bombar
dımanlar kolayca iskat edemez. 

Yukarıda söylenen dehlizlerden 
her biri üç, dört ve hatta peş 
kilometre uzunluğundadır. İçle
rinde geniş sahalar vardır. Her 
biri 50 ayak genişliğindedir. De· 
nizlerden onar metre fasıla ile 
açılan pencerelere toplar yerleş· 

tirilmiıtir. 
Cebelüttarik ka} asının ıark 

tarafı yalçın ve dik kaya oldu· 
ğundan her türlü taarruz ve ihraç 
tehlikesinden tamamiyle masun· 
dur. Cebelüttarı~m en .zayıf nok· 
tası su meselesidir. Çünkü burada 
ne nehir, ne de kaynak vardır. 
İngilizler bü.) ük sarnıçlar vücuda 
getirmiılerdir. Bilhassa bin do
kuzyüz senesinde gayet büyük 
iki sarnıç inşa etmiılerdir. Bun· 
larda beş milyon gelon sv vardır. 
S5rnıçların medhallerinda ı;üngülü 
lnailiı nöbetçileri vardır. 

AlMANYADA BOYOK 
YANGINlAR ~IKARllDI 
Londra : 10 (A.A) - Cuma, 

cumartesi gece.si İngiliz bombar
dıman ta.)yareleri Manhaym ve ı 

Lubdikhavn Alman endüstri he
deflerini bombardıman etmiştir. 
Bu mıntaka'ar(' a büyü\,;: .) angınlar 
çıkarılmıştır. Berlinde bugü mob 
mardıman edilmiştir. 

Malta lıtlnde 

dl,en tanare 
Malta : 10 ( A. A. ) - Va

letta limanı açıldarıııda dün düş· 
man tayyareletiııiıı ırenıilere kar
şı yaptıkları ve muvaffakıyetsiz. 

tikle neticelenen hava hücumu 
esnasında üç Alman bombardıman 
tayyaresi düşürülmüotür. 

Sovyet külcfimeti Yu•o•lav· 
yanın Mo•kova elçiliiini 

tanımıyor 

Moskova : !O ( A. A. )- Sov
yetler Birliği, Moskovada bulunan 
Yugoslav sefaretine , kendilerini 
tanıyamıyacağ'ını bildirmiştir. 

Ayrıca Sovyetler Birliği, Nor
veç ve Belçika elçiliklerine de bu 
şekilde tebligatta bulunmuştur . 

AMERIKAlllARIN KIZll 

DENİZE SEVKİYAT l~i 
(Birinci sahifeden artan) 

üzere Amerikan limanlarında top· 
landıkları Vaşingtondan bildirilmek
tedir. Hariciye ve bahriye neza· 
retleri bu vapurların himayesine 
ait meseleleri tetkik etmektedir. 

Vaşington: 10 (a.a.) - Ame· 
rika bahriye komisyonu Kızıldeniz 
mıntıkasına yeni bir deniz hattı

nın açıldığını bugün btldirmiotir. 
Ayııca Çine de bir hat açılmıştır. 
Her iki hatlara da Amerikan li· 
manlarında kayıtlı vapurlar işle· 

yecektir. 

TORKIYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

Pazar 11.5.1941 

9.00 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

9.03 AJANS haberleri 
9. l8 Müıik : Hafif proKram 

9.45/ 
10.00 Ev kadını - Yemek 

12.30 Program ve memleket sa· 

at ayan 

12.33 Müzik : Radyo lrıcesaz he· 

yeti 

ıı.50 AJANS haberleri 
lJ.OS Mü7.ik : Şarkı ve türküler 

13.251 
14.30 Müzik : Radyo Salon Or 

kestrası 

l8 00 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

l8.03 Müzik : Radyo caz orkest· 

rası 

18.50 Müzik : Fasıl Hryeti 
19.30 Memleket saat ayarı ve 

AJANS haberleri 

l9.45 Konuşma : Ziraat Takvimi 

19.50 Müzik : Solo Şarkılar 
20. 15 Konuşma 

2 1.30 Müzik : Tek ve beraber 
şarkılıır 

21.00 Müzik : Meşhur operalar 

22 30 Memleket saat ayarı, ajırns 

haberleri, aja ıı s spor ser 

visi 
22.50 Müzik : Dans 

23.'.?5/ 
23.30 Yarınki ptıogram ve kapa· 

nış 

HAlK[YI REISllGiMDEN: 
(Seçim) 

Dil, edebiyat komitesinde 

münhal iki azalık için 19-5-941 
tarihinde seçim yapılacağından 
alikadar arkadaşların o gün 

saat 18 de halkevine gelme

ıeri ilin olunur· 

ı ........................ ı 
ı Satııı• Tarla lı 

Bundan fazla tafsilat vermek· 
ten imtina eden komisyon azaları 

demişleıdir ki; Vapurların faaliyeti 
hakkında lngiiterenin aleyhine 
kullanılabilrcck malümat verme· 
meyi kendimize sıkı bir distur 
edindik. 

1 
Tanuıun Yaramıf köyün

de boyacı Abdullah aka ve ı 
Yusuf a~a tarlalarına yakın 

ı üç dı öt parçadan ibaret olan 1 ' ı tarlalar satılıktır. Almak isti-

1 
M 

" 

i yenlarin idarehaı.emiz<le Meh· 
medGörcne müracaatları . C. f 
........................ ı 

Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğünden 

l 5 mayıs 1941 gününden itibaren Ankara - Adana 

arasında yolcu. posta ve Bagaj nakliyatına başlanacaktır. 
Tayyarelerimiz aşağıda yazıla saatlerde hareket ve 

ıııuvasalit edeceklerdir. 

(Pazardan maada ller gln) M 

Ankaradan hareket 

Saat Dakiköt - ---._;,,. 
15 30 

Adanadan hareket 

Saat Dakika -8 30 

Adanaya 

Saat -17 

An karaya 

Saat -10 

muvasalat 

Dakika 

45 

muvasalat 

Dakika 

45 

Tanare Jolcaıarmı meydanlara 
nakledecek oto11ıııer1a llare•et 

edecell mıbal ve ıaat 

ANKARADA : Adana yolcuları Merkez P. T. T. 

Binası önündcr. saat 15 de 

M ADANADA : Yeni Otel Önünden saat 8. 10 da 

N hareket edecek otobüsler'e meydanlara gideceklerdir. (2478) 

! ... :~---~~~~-----....... 

• 

........................... 
1 • 
ı ASRi SiNEMA I 
1• SUVARE SUVAR!_I 

• 8.4s B U A K Ş A M 8.4s 1 
1 iki blylk ,abeıer birden ıanar 1 1 _,_ ! 
• MARCEllE CHANTAL - Mi~HElİNE PRESlES 1 

1 Gibi 1111 blylk yıldızın şabana bir il 
. surette yarattıkları barlkalAde 

glzeı, ıon derece mleıılr • 
ıabnelerıe dolu ,abeıer 1 

-2-

1 • • • • 1 
ME~HUR ÇALGICI KOVBOY 1 

FRED SKOT'un 1 
•• • 

1 O/düren Bıçak 1 
i : 

Sergüzeıt Filmi 
Son Derece Meraklı Ve Heyecanlı, Büyük 1 

• • • : Bagln gladtlz matinede 2 ilim birden • 

1 KİMSESiZ KIZLAR - ÖlDOREN BJÇAK 1 
......................... 1 

İLAN 

ADANA BElEDIYE RiYASETiNDEN: 
1 - Belediye emlakinden aşakıda cinsi ve nunıaralariyle muham· 

men bedeli icarlaıı ve muvakkat teminatları yazılı sebze halindeki dük
kanlar l Haziran 941 den 31/Mayıs 942 taıihine kadar bir sene müd
detle açık artırma suretiyle ve şartnaınelrrine göre kiraya Vt!ı ilecektir. 

2 - ihaleleri 16/5 941 Cuma günü saat 14 de belediye binasın· 
daki belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını vatırmak 
ve şartnameyi görmek üzere belediye muhasebe kalemine· ve ihale 
günü teminat makbuılariyle birlikte belediye encümenine ınürıu·aatl.ırı 
ilAn olunur. 29- 4-8 - 11 12961 

Mevkii Cinsi 

Bucak M. Sebzeci dükkAnı .. " " " .. " 
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No: 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 . 
18 
19 
'lO 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4Q 
'41 
42 
ın 
44 
45 
46 

Muvakkat Muhammen icar 

Teminatı BEDELi 
Lira. Kr. Lira. Kuruş. 

26 25 350 
22 50 300 
9 120 
7 50 100 
6 80 
6 80 
6 80 
7 50 100 
7 50 100 
9 40 125 
9 40 125 

16 50 220 
?6 25 350 
5 25 70 
7 50 100 
1 50 ıo rı 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 fıO 100 
6 85 90 
6 :JO 84 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
6 80 
7 50 100 
7 50 100 
6 80 
6 80 
6 80 
6 80 
5 25 70 
6 80 
7 50 100 
7 50 100 

18 75 250 
9 40 l'l5 
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TÜRKSÔZO 

Zayi tezkere 
Dörtyol 41 inci piyade alayın

dan aldığım - terhis tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

lmran köyünden Yusuf 
oğlu 317 do~umlu 

12004 Mustafa Abay 

Zayi tezkere 
Cebelibereket Jandarma ala

yından 930 senesinde aldığım ter· 
his tezkeremi zayi eltim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

lmran köyünden Ômer 
oğlu 320 doğumlu 

12003 Ali Açık 

Adana Asliye 2 acı 

Hukuk HAklmll(llD· 
c2en : 

Adananın E skihamam mahal· 
lesinden Mahmut kızı Leylanın 

mahalli i~ ameli meçhul Yortan 
mahallesinden Kasım oğlu Salih 
aleyhine açtığı boşanma davası
nın yapılan duı u.şması sonunda : 
lk i tarafın birbırinden boşanma la · 
rına ve müddeaaleyhin bir sene 
müddetle aherile evlenmemesine 
ve masarifi muhakemenin müdde
aaleyhe aidiyetine temyizi kabil 
olmak üzere 22/4/941 tarihinde 
karar verilmiş olduğundan tebli~ 
makamına kaim olmak üzeıe ilan 
olunur. 13002 

B.allteılyle ve sesinin temlzlljlyle bar kesi hayrete : ........................ : 
da,ıran radyo f eızmetçı Aranıyor i 

Mu HAR REM H i LM i REM o i bi:~a~::ri~~%:::::1:::~ i 
Tlcaretbaneslnden abnız ı yor. Matbaamıza müra- ı 

~ ı caat etmeleri ı 

_ABIOİHPA~A CADDESİ NO. 112 - TELGRAf : REMO ADANA - TElEfOH J!2 __ ı .... _ .... ~_:_·:::·_ ... : .. ı 

[
~ .. ....,..,...~~~~~ 

Diş Tabibi 

Celal ÇO.lapöver 
ASKERi HASTAHANE DIŞ TABİBİ 

&er gla ıııeden sonra dl' tabibi 
imali Bakin So••Jlll maayenebane
llnde butalarıllıkabid eder. ıı. 15 

, ..................................... , 
F E Mi l 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların · 

sıhhi, aylık temizlikle· 
rinde gösterdikleri a· 
lakasızhk, mühim ra-

, hatsızhk ve hastalık-
lara yol açmıştır. işte 
bundan dolayl, her sa
yın bayan, adet za-

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

ECZANElERDEN YE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MA~AZAlARIHDAH ARAYIHIZ 

Cenup Mıntakası deposu 

L--
Bahri Diril Tic•rethaneai 

Yağcamii civarı No. ~ 

• İLA N 

ADANA iNHİSARlAR BA~MODORl~GONDEN : 
inhisarlar Adana Tütün Fabrikasile Başmüdürlük anbarları 

ve Rakı imalathanesinden Karaisalı idaresine ve bu idareden 
ayni mahallere mukavele akdi tarihinden itibaren bir sene zar· 
fında nakledilecek tahminen (SOOOO) kilo mamul tütün ve içki 
ve boş kapların taşınması lnhisarlar Adana Başmüdürlüğü satış 
şubesinde mevcut şartnamesi mucibince 26.4.941 tarihinden i
tibaren 16.5.941 tarihine kadar yirmi gün müddetle eksiltme
ye konulmuştur. 

Taliplerin yüzde 7,5 güven parasile 16.5.941 çarşamba gü
nü saat 16 da Başmüdürlüğe müracaat eyfemeleri ilin olunur. 

12949 26-4-11 

~ .... ffff .... ffff~~ .. ff .. ff .......... ff ...... ,ı 

ır· AbODI ve Ub TÜH U~S()ZÜ ı 
tartıar• GONOELIK ~E • AO,NA ı 

j Sahip ve Başmuharriri 

1
ı 

: Sen•lili 1400 Kr. FERi D CELAL GÜVEN . 
~ 1 Aylıfı . . . 125 .. - , 

__ Umumi Ne§rigat Müdürü : 

lar iç in ld•reye MACiD BOÇLO 11 
recaat e tmelidir Bosıldıo· yer : TlJRKSOZlJ Mot~ı 
" .... "" ........ """ .... " .......... " .... 

11 mayıs ıfıf.! 

DERHAL l<ESJ:A . 
ı.o----- - -
Her eczahanede buıurıLlr :: 

/ ada 
----~ -~,ing 

:a::::ıı:: :xı X # n * * ::a::r:r.::.~ '.lcön 

NEZLE :~~0 
8_,, tikı 

K r ı k lı k, .. ıtıaı4 
D · e ade"' '-1,., 

JŞ V o~r 
ağrıları din; 

k•'' t' Ça Erı seri ve en k•f' 

GİIR rP ' ' ri. 
ile geçer 

~ Ha valarm serirıl J 
günlerde alacağırııJ 

tedbir evinizde birkaç GR1PIN bulundurhlak otmabdıf· 

lrıg; 
0 lac 
lıa 0 
altı/ 

l'oc: 

~ Kalbi bozmadan, mide ve böbr.,ı,ıeıİ ily 

iM Lüzumu~:rg:.:~::d:~ 1:,~:,p~::~tle~:.:.~j:::,.,,ı ~ ): 1 
her yerde pullu kutularırıı ısrctrla isteyirııı. 6;0!J/ 

:::::ı:::::::zcr::::=:a::: ~ / ,;,,h~ 
~ ~ ~il 

""'il larırı 

emoin nivAsniHD[H : ,. a~i 
1 - Belediye emlakinden aşağıda cinsi ve numaralafd~~..ı: 

men bedel icarları ve muvakkat teminatları yazılı kasaP 11e ' a1,.1 e 
Haziran 941 tarihinden 31 Mayıs 942 tarihine kadar bir ~~~ deQ 
le açık arbrma suretile ve şartnamelerine göre kiraya verı ttdit' fti/e 

2 - ihaleleri 13 Mayıs 941 salı günü saat 14 de J3l ,.J"'1rell 
sındaki Belediye Encümeninde yapılacakbr. y•~' 0.7 

3 - isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını 'i~J'i,. 
şartnameleri görmek üzere Belediye Muhasebe Kalemio.e ve~. . 
yatırmış oldukları teminat makbuzlariyle birlikte Beledı)'e 1'?..J dili 
müracaatları ilan olunur. 29-3- 7- ı 1 ,.cıı~-' 

Muvakkat ~~ 6 er 

temin~atı İA ~ /cg 
Mevki·,· Cinsi N L" Kr 

1rtı -----· _____ ....... ___ o. ___ ır_a.-· '"I. liolcıo 
Bucak Ma. Kasap dükkanı 69 97 60 ltıc;rı; 
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Sakatat 
Kasap 
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71 45 - ,,. ley/ 
73 33 75 "' 1-ia,.i 
75 22 50 t, ~e 

5 , IQı 
77 33 7 "CQ/ 

79 30 - lngu 
81 24 ıO '4!re 

15 - "1tıa 83 
85 
87 
89 
67 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 

32181 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
ıoı 

103 

15 - ~er 
15 .- leQi. 
37 50 "inde 
54 40 ile n 
52 50 ,. !J ~ 
52 50 durQ 

37 '° 
37 50 
22 ~ 
41 -
26 25 
22 60 
13 ıs 
ıs -
'}6 25 

112 50 
90 -
33 75 
41 25 
52 .so 
4l !25 
33 7S 
37 50 
30 -


