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lowJtt • M••• 
...... lletllrl 
.. ...... llllrl -·-AlınanyaJa iılamlar 
7.,,.catı •6yNniyor 

MEKTUBU 

...... "* 
a.,.n Hesin Ankeraya S 
leld~i hab~ri yalandır 1 

........ .. ...... ı 
~ ı 14 < A. A. )- Ro
~ ... ya firmeai bir 
""' lah~i.nlcrc yol açmııtır. Hit
IGQ kendıaı ve GöriA2 ö.ldq~~D 
01 r• Almanya Şcflitine halef 
J.' ~ Hesi tayin ctmiıti . Hea 
~bera bapitbaneainde Hitlerin 

l'tıa delem ismindeki kitabının 
~ ~. Yarçhm ,,tıp~tl . Ga· 

1 llluh•birlerinin vefdi~leri ha 
fc.ld ere töre • kı• bir mil<Jdet 
lanı atı çiftlikte otluftun fotoıra· 

--ererek « Onu Mmanyada 
,_,..l&t9'-. Kim bilir ne ıaman tek· 
~:-ecetim . > demiftir . Son 
-~ l6'e He.in peak ra, 
ttt~h.iyetlerle te•• edebile • 
dilı.:I !_tıetJM bif .-aıto fÖfldHil-
-.ı ~~f~ 

•t~. ··~·... t•b40aiP.ıiiA lier~llad. aiıten~ ıır nedir ? 
liitı e:- bunu anlamak iıtiyor • 
Pt11ı~11~ ınutemecü olan Heıin 
l•r .:~ takibettiti ıiyuet ve plAn· 
l«ibbe . ~da m&him ıırlar bikliti 
~._;•ıdır. Filhakika bütü meuı· 
._d l'de betiJMli koı. tefkilll· 
lie.i

1

~ Vaıifeai Heae verilmifti. 
tııt.1° te . bar..uti lnaiıterenia iı· 
~ .\tla h~keai mevcud .w .. dıtana .. ,._en~ . .-,.,.~,._ iM~ 
tiler beaını kaıanll\ılk için Na. 
retler~....... .......... ffY· 
lala. ~ ....._ oı.un l•ıiltere· 

llltl JDUMf'~~le 8' 
btvJa bombltf9k 

"-ıdırllln ı tDfiltereyi ortadan 
hrıu ea:•catına kant baJundu
lıİlll t.._, erir. Pekat .,_n -~ 
~......... 1 

-. aaktai ......-ın j>if. 
..._ ~ lartfHHiq ~ ...,,,... pd.iJr. 

~dır, 
~dra : 14 ( A. A. ) - la
~ lllt\fl Oaikupe, H,aip 
~ njçif ftkniı oldutu 
~ ~ ı!-~~· bir 1,1.ıe ceva
ll ~.......,, loailter~JJe ıelifi Na· 
~ted· iade il~ ~iji kJkiJ ~k 
~ b' ır. He. Hitlerin çok. ya
t• ~ •danada. K~qdial Hitlerfn 

e Mrib aurette itimadını 

Onbeı mayıı, Hava şehitle- -----------------------
rimir.i anma günüclür. Bunun için 
burü.P aaf altta büyük bir tören 
yapıJJrak kahraman hava şehit

lerimiz.in hatırası tebcil edilecektir. 
Bu törene ait hazırlanan pro2ram 
aynen fUdur: 

1 - Törene nöbetçi subayları 
hariç olmak üıere Adana garni· 
zonund~i tekmil ıubay ve askeri 
memurlarla mülkiye memurlan, 
jaodarm' ve poliı müfrezeleri o
kullar ve bilu.,m teıekküller iş· 
tiri~ ede~ekler ve ıaat tam (10) 
da Atatilrk parkı önüne tayyar~ 

bin~~· Nuri Ki.sarın göstereceği 
yerde mevkilerini almıı olacak
lardır. Subavlar için kivafet gün· 
lük kiyaf ettir. 

2 - Geçit resmine halkevi 
Bandosu. ile tayyare alayından 
bir bölük janparma ve polis müf· 
r~ıi, okullar iftirak edecekler .. 
dir. 

3 - Meı4aim komutı.ıu tay
yar4 bin~ı Nuri Kiaardır. 

4 - Saat ~ 10-30 ~· me· 
rUİIJl komutanı ıehitleri selim· 
lamak içia (dlkkat) komutasını ve· 
r~cc1c ve bu komutla merasime 
baılanacaktır. Bu komut ilıerine: 

A) mer..-d.I bulunanlar bir 
da~ika -tcJdı-tle ıeıam vaziye

tinde .. Yll IUllJlUI yapacaklardır. 
8) Sayıı ıuamuı eanuında 

tören mahallindeki diret• hava 

Londra: 14 
(A. A )-Bah· 
riye nezareti· 
nin tebliti: 6 
ile 12 M2')'ı• 
arasında deniz 
kuvvetleri Ak 

Bir lngillz hom/Jarclıman taggaresi uça#a 

Mırllızl Alldelllldı 
lallUI lluellAtı 

mif, muhtelif 
vapur kafilele
ri himaye edil· 
mittir. Bu ha-
rekat eanuında 

INGAZI BOMBARDIMANI dokuı düıman 

denizde faaliyette bulunmuılar<jır · 1 
Yapılan hareUt eınumda Bin· 
gazi iki defa bombardıman edil-

tayyaresi düfii· 
mrülüt. bir diiJman toyyaresi de 
hasara utratılmıf ve iki avcı tay
yaremi' kaybolmuıtur. 

• Si 
k~ tart(IP'Mı çepllpW ... 1 r•oa bayra~la rumı binalard•"r bay- IST•lllll n YAT 1111 anı 
raldar. yav•ı yav.q yarıya kader lstanbul : 14 (Türböıü mubJ· 

indi ijip \c;l(M ):~arı çekilec~ktir. BOYOI MiLLET birinden) - ArzulariP.r eebömlzi Fabrikalar lokomatifier d8dikle- ..... ..1 •• ı.-1 ... 
· r k terketmek iıteY.en ~a~~~ 

rini çalmak ıuretiyle törene •ı ıra MECLiSi• Anadolunun muhtelıf yerlerıne ııt· 
ede~ler~ir ~ ~ediyenin ~~v~r mek lıtiyenlerin de trenle sevkle· 
düdütl bu. tirene iflirak etmı· rine baılannuıttr. Fakat, vapurla 

yeceı,tir. • Ankara : 14 (A.A) - Büyük ıidecekler de oldutu ıibi trenle 
S - IJi( dakik• ao~~ mera- Millet Mediıi burun toplanarak seyahat edeceklerden de çotunun 

sim komutanının vereceti (rahat) · seyahatten aarfı nazar ettikleri 
komutuile .. yaı auapıaaına niha· lımir Viliycti hususi idaresınce anlatılmı .. ·r. 

toplanacak iltikr~ haıinecc ke- yu 

Ankara : 14 ( A. A. )- Al
manya Devlet Reiıi Adolf Hitler
den Reiıicümhurumuza dostane 
bir meaaj getiren Almanya Bü
yük Elçisi Ekselans Fon Papen 
bugün Reiıicümhur ismet lnönil 
tarafından kadul edilmiıtir . Mü
llkatta Hariciye Vekili Şükrü Sa-

racotlu hazır bulunmuıtur. 

Çlll-lapea ........... 
Şangha.>: 14 (A. A.) - dört 

Çin eyaletinde yüıbinlerce Çin 
ve Japon aıkeri çarpışmaktadır. 
Şulci'de Japonlar iki Çin t&me
nine karıı harekete ıeçmiflir. 

Kaza kaymakamları 
1 arasında nakiller 

r1111 , Kadirli , Dlrtroı , Cıpaa 98 
Tarıu llapaall•••arı teltdU ıdDdl 

Ankara : 14 ( Türkıözü mu
habirinden )- Kaymakamlar ara
sındaki nakil ve tayin liıteıi yük
sek taadika iktiran etmiıtir • Bu 
listeye röre , Feke kaymakamı 
Zihni Ôner Kadirli kaymakamlı
tına , Kadirli hymakamı Kadri 
Ôzkazanç Feke kaymakamlıtına , 
Dörtyol kaymakamı Şevket Te· 
ker Merjifon kaymakamlıtına , 
........ l . .. ., .... .u •• 
per P&iyol i:aymakunlıftna,Oty· 
bari kaymakamı Supbi Alrtan 
Safranbolu bymakamlıtana , Saf· 
ranbolu kaymakamı Sidi Cidal 
Ceyhan kaymakamlıfına , Hayre· 
bolu kaymakamı Klmran Tanuı 
kaymakamlıfına tayin olunmuı
lardır. 

AnanOüta 
lta11a llarılllta 

Roma: 14 (a.a.) halyan resmi 

teblifi: ltalyan kuvvetleri Arnavut· 

lukta fethedilen topraklann İffali· 

Irak harbi 
ve Ankara 
görüşmeleri 

kaiıfie : 14 (AAJ - Royter 
Ajansı blldiriyo: Rafit AH HiikO· 
meti Mlsırm tavassut teklifine ver
diti cevapta, bu tekliften dollyı 
Mısır HükOmetine tetekldlr ettiktea 
sonra Türk HükOmetiyle ıöriiı· 
melerin devam etmekte oldutunu 
bildirerek Mısırda bu ıörüıme· 
terin hitamına intizar olunmasım 
rica etmiıtir. 

Berut : 14 (A.A) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: Batdattan alınan 
haberler Irak Harbiye Nazın Şev· 
ketin Ankara sevahab neticeleri· 
nin memnuniyet verici oldutunu 
ve Nazınn Batcfada avdetine sil· 
kQnette intizar edılditini bildir

yet verilcceUir. (Geriıi üçilnci aayfada) (Gerisi Gçincfi aabifede) 

~j(~G~cr~i4!.,!8ç~6n~cl1~1A~h~if~ed~e~)~--~--~~~~.;::~~~~---;-;;;;m~~~~~~İİıiİİİİİ .. iiii"'"ı-~....;....-:~·~::l:~l::::-:~;::;~~~::-::1"~---

H Ü k ô m eti n ŞEHRiMiZE KAHVE GELDi 
mektadir. ne devam etır.ektedir. 

iki kararı 
~---------·----~--~-Toprak mahsulleri ofisinin 

iştigal mevzuu geniş tildi 
... t ••••alllrld• ............... .. 

teter ....... • ta• .... 91 ... 
ıı•aalla ,.1111wet atolllan rapacllll 

hai& bulunuyordu ~i , AbnaJıY•· 
dan moaffakıyetle hareket. ~
billlliltir • Bu iyj wr Jıakerdır. Ve 
tam zamanında relen bir habec .. 

dir. > d•ift.ir . 
Vatinaton : 14 (A.A) - He· 

ıin karı.fi bakında bir çok Ame
rikalı yaksek memurlaran lr.aaaatı 
tudur ki: Hitlerle Hes aruında 
Ruaya ve Almanya milnaaebet· 
terine dair ibtıl6f çıkauıbr. Ha-
iciye Naıın Hal din 1Abah Heae 

r "t heaüs resmi hiç bir telrraf 
aı ._.. 
ahnmadıl1n• aöylemı.,.ır. 

\ Gerili Oçlnei aayfacla ) 

Ankara : 14 (Radyo Gazete· 
sinden) - Resml ıazetelerdc bu· 
gün iki mühim karar intipr et· 
miıtir. Buna ıöre topr* malı 
sulleri ofisi bundan sonra mahlut 
lwbubatta mübayaa edilecek ve ar· 
bk mahlut hububat ofisinin iıtifal 
mevzuu içinde olacakbr. 

Diter bir karara göre de, top· 
rak mahsulleri ofisinin memlekette 
büyük pekaimet stoklan vücuda 
getirmesi tensip edilmiştir. Bu 
pekaim~eri ofis icabında devlet 
dairelerine, müeasuelere ve h.ıkı 
tevzi edecektir. Bu peksimetler 
halka maliyet fİatifle Atılacakbr, 

Mareıal Peten 

Hitler-Darlan 
anlaşması 

Ankara: 14 (Radyo Gueteıi), 
Dırlan • Hitler kooutmuından 
aonra elde edilen itilif Feteo hil· 
kQaıetinC4; tasdik edilmiftir. Buna 
dair diter haberler Radyo Ga
zeteai ıiitununda. 

ı. .......... . 
çe..-M 1 
LQWa: 14 (a.a.) - lnJJ.ller.c 

Krala dGıı Batvekil Bay Ç&çpi 
kabul etmiftir. 

BaglalerU 180 lluq lıırladea P•••· 
llntı ıatıp Ç111aca1111ı1111a11or 

Mersinde cezalanan tüccarlar 
Merıin : 14 (Huıuat Muhabirimiz 

denl-Gilmrüklerden idhat edilecek 
kahvelerin piyaaaya arıedilme
meden aatıı fiatının Ticaret Ve
Uletince teı.bit edileceği hususi 
kahve ticaretiyle iftiğal eden ti· 
carethanelere mıntaka ticaret mü
diirliltünce teblit edildiA'i halde 
diin ıümrükten çıkardıkları kah
veleri aldıklurı teblifat hilifına 
ıatıı fiatı teıbit edilmeden çuva
lını yiiz bir liradan ıatııa çıkaran 
iki tilccar hakkında kontr61ı8z sa
tıı dolayııiyle kanuni muameleye 
teveuül edilmif iaede fehrimizde 
mevcut buhran zail olmuııur • 

Kahvenin kilotU 16S den pe· 
rakeate oı.rek ıotılmaktadır. 

• •• 
Haber aldıtımıza aöre Adua· 

yada Ufi mikdar~a kahve ıe~İf • 
tir. ~·bdetd tiir. ika F.ı için· 
de .. ı.p çıkarılacaktır. Perakente 
fiıtı tienlz teal>it edilmemiflCde 
kiloaunun 180 ku"' Gzerinden ••· 
tıı.c.ta ıahaıin edilmektedir. 

............ ~ 
• lttellk ..... ..,. 

Kahire : 14 (A. A.) - Res· 
mi teblit: lnailiz kıtalan, AC:U.a· 
babanın cenubunda ltalyanlardan 
500 esir almıı ve iki batary ~ top
la bet hafif tank ve bir tank dafi 
topu itlinam etaıiflerdir. Bundan 
hafit• kıtalanmız Yavellonun fi· 
nıalinde mübhn bir mevki olan 
Tarpü zaptetmiflerdir. Megelli
della yolp düımaıun takibine 
devam edilmektedir. 12 Mayısta 
bir hareketi esnasında atar zayia
ta ufrablarak tardedilmif ve 100 
den f ula esir alınmııbr, Irak ta 
vaziyet sakindir. ..... , ..... 

Kahire: 14 (a.a.) - Bir Alman 
filosu tarafından Maltaya çok mil· 
essir bir hucum yapılmtı anlafll
maktadır. 



Sayfa 2 

~ ~ 
~ işgalinin 12 inci Yıb Mlnasebetll~ _ ~ 
~ ~ 

İ z M İ R 
lzmlrln manAsı • İlk işgal • istlrdad ve 

yangın • İzmir ve izmlrUler 
F.l·edi Şef Atatürk Başkuman

dan Meydan muhaıebesinin mes'· 
ud neticesinden sonra ordulara 
Akdenizi hedef gösterdiği için lz
mire milli inldlabımızın temaltaşı 

demek hakikaten yerinde bir ted
bir olur. Yine bu eşsiz şehrimiz 
yurdıia, ovalarından bal, dağların
dan yağ akar sözleriyle anıldığı 

için ona, milli iktisadiyatımızın 

belkemiği demekle de fazla mü
balağa yapmamış oluruz. 

Eski salnameler lzmirin lSm
yrne) Hıwriyun tarafından Mer· 
yeme verilen bir çiçek ismi oldu
~unu söylemekte müttefiktirler. 
Filhakika :Havariyunun Meryeme 
bir çiçek verdiği, Meryemin de 
bu çiçeği koklamak suretiyle gebe 
kaldığı rivayet e( '. iliyorsa da, her 
iki çiçeğin aynı çiçek olduğu ma
lum değildir. 

Bilgün tebabette kullanılan ve 
adına \Meryemana Eli) denilen çi
çeğin bu efsane ile olan alaka:sı 
hala anlaşılamamıştı. 

Yine bu salnameler, daha lz. 
mir Şehrinin kurulmasından önce 
şimdiki lzmir şehrinin cenubunda 
ve halen eski ltmir namile anılan 
mahalde sakin Efesliler, Yunan 
kavimlerinden Lelejkrin üzerine 
bücum ederek onları bulundukları 
yerden kovmuşlar ve nrada yeni
den bir şehir kurarak kendi Kral
ları Yetsüs'ün ~arısı Smirni'ye iza· 
feten bu şehre Smirni ısmini ver· 
mişler, demekle lzmirin kurulu· 
şundan evvel , lzmir civarında 
Efcslilerle meskün bir lzmir ma
hallesi ve karısının ismi lımir olan 
bir Efes Kralı Yeı.üs bulunduğu. u 
bildirmiş oluyorlar. Fakat büyük 
ansillopedi, lzmirin kuruluşundan 
sonra lzmirli Kintüs isminde bir 
Yunan şairile, İzmirli Aı tav ast 
namında bir Bitans alimi bu!uıı

duğunu ve bunların her ikisinin de 
(hmirli) veya kısaca (lı.mir) diye 
anıldığını bildirmektedir. 

lımire lzmir denilmesiı ı iıı se
bebi: 

hmirin kuruluşu sıralarında 
hırıstiyanlık henüz mevcut olma 
dığından şehre bu ismin verilmesi 
dini bir maskeden mütevellid o!a
maz. Şehrin bu ismi almasının şu 
sebeblerden ileri geldiği daha faz. 
la akla yakındır: 

1 - lz.mir bir çiçek ismidir. 
Şehre bu ismin verilmesi, şehrin 

bu çiçeğe teşbih ve temsil edil
mek istenilmesinden ileri gelmiş

tiş . 
2 - Şehri kuran Efesliler, bu 

şehre kendi oturdukları mahalle
nin ismini vermişlerdir. 

3 - Ve nihayet E.fesliler aynı 
zamanda, şehri kendi kraliçeleri 
Smirni'ye izafe eylemek istemiş 

ler<lir. (1) 
Havariyunun Meryeme(Alyans) 

olarak verdiği bu çiçek nısıf kür
renin şimalinde ve mutedil iklim· 
!erde yetişen ve yaprakları şem · 

siye telleri gibi bir yerden ayrı· 

tıp, açılır bir nebattır. Ömrü en 
az iki sene olmakla beraber iklim 
ve muhite göre daha uzun yaşa
<iığı da görülmüştür. Yaprakları 

donuk, çiçekleri hünsa, agzı açık· 
tır. Geniş yaprakları kerevizi, 
katmerli dağ maydanozunu hatır· 
latır. Diş etlerinin ağrılarına çok 
şifalidir. (2) 

Büyük ansiklopediden öğren

diğimiz bu malümat lzmirin Ha· 
variyun tarafından Meryeme ve· 
rilen çiçek ismi olduğu efsanesiy
le bir parçacık mutabakat arzet• 
mekte ise de, bu benzeyiş, ancak 
çiçekle nebat arasındaki müşa

behet derecesini geçemez. Bu su
retle Meryeme verilen çiçek ef -
sane,ini daha fazla aydınlatmış 

olmuyor. 
lımirin karakteristiği : 
lımir ( Kont Bakus ) Kadife· 

kalesinin şimal ve şimali garbi 
etekleri ve bu eteklerle deniz 
arasındaki arazi üzerine kurulmuş 
bir şehirdir . Paris lül dairesine 
nisbetle 38,25.22 arzi şimali de 
ve Ayasofya minare alemine nis· 
betle de 1,48 tUlü garbi de olup, 
son istatistiklere göre Türkiyede 
lstanbuldan sonra en faıla nüfusa 
sahih bir vila} ettir . 

lımir körfezi yine Paris tül 
dairesine nisbetle 38, 26, 30 arzı 
şimali ve 42, 49, 27 tülü şakide

dir. Bu körfeze muhtelif kaynak
lerdan sular dökülür . Bunların 
en mühimi ( Hermüs ) denilen 
200 mil uzunluğundaki Gediz ça
yı olup , körfeze senede 47504 
milyon metre mikabı su döker . 

Menemen ovası bu çayın del
tasından husule gelmiştir . Melez 
çayı ise ayni körfeze senede 335 
milyon metre mikabı su vermek
tedir. lzmir şehri Melez çayının 
teşkil ettiği delta üzerinde bina 
olunmuştur. Bunlardan sonra sıra 

ile Tabakhane , Halkapınar suları 
vardır ki , bunların senede kör
feze döktükleri su mecmuu 300 
milyon metre mikabıdır. 

E.lde mevcud istatistiklere gö· 
re, lzmir körfez~ne vasati olarak 
senede büyük tonajda olmak üz.e
re 5000 kadar vapur gelmekte ve 
bu vapurların tahmil ve tahliye 
ettikleri emtea 1,500,000 tonila
toyu bulmaHadır . 

lzmir limanı 3325 metre uzun
luğunda ve 12 hektarlık sahada 
bulunan rıhtımın niha}etinde ku
rulmuştur. Bu liman lzmire uğra
yan vapurların tonajına kafi gel
mediğinden vapurların bir losmı 
ve bilhassa çok büyükleri limanın 
haricinde demirlemeğ'e mecbur 
kalmaktadırlar . Bunların haricin· 
de, iz.mirle E~e adaları arasında 
çalışan ve adedi takriben 5000 
den fazla olan yelkenliler lzmir 
balıkhanesinin kenarınrln barın· 

mağa mecbur kalmaktadırlar. 
lımirin birinci işgal , istirdad 

ve yangını : 
lzmiri inşa eden Efesliler ara· 

dan çok bir zaman geçmeden şi

mal komşuları olan E.olyenlerin 
kıslançlığına ve binnetice taar-
ruzlarına uğrayara"- ltmirden ko
vulmuşlar, Kolofona çekilmişler

dir . Miladdan 1015 sene evvel 
lzmirliler Kolofonlardan da kuv · 
vet ve muavenet alarak kendi 
memleketlerini tekrar ele geçir
meğe muvaffak oldular. Fakat bu 
zaferin şevki pek uzun sürmedi . 
Çünkü bu güzel belde bir müd
det sonra Lidyalıların da ağızla

rını sulandırmağa ve gözlerini ka· 
maştırmağa başladı. Efesliler Lid
ya kralının kendisine tebaiyet 

Hes meselesi ve dünya 

Hesin kaçışı dünya efkarı u
mumiyesini alakadar eden eri e· 
hemmiyetli mevzu olmakta devam 
ediyor. Berlin Hesin hasta oldu
ğunu ve ne yaptığını bilmediğini 

söylüyor. Londra ise Hesin mu
ayene edildiğini ve akıllı oldu
~unu anlatmaktadır . 

Hesle temasa İngiliz Költ Pat
rik memur edilmiştir . Bu zat 
Hes'i eskidenberi tanımakta idi . 
Anlaşılıyor ki lngilizler Hesten 
malumat alarak efkarı umumiyeye 
toptan malumat vereceklerdir . 
Çörçil de bu mevzuda yakında 
beyanatta bulunacağını bildirmiş
tir. Şimdi Hesin boş saatlarını 
okumakla geçirdi~i Londradan 
bildiriliyor . Berlin biraz sinirli 
iİbi ıörünüyor. Ve Almanlar di· 

TÜRKSOZO 

Çeltik ekimi 
başladı 

Vilayet Çeltik komisyonu nca 
seçilen heyet Osmaniyeye gönde
rilmiş kanun ve talimatnamesine 
uygun olarak hazırlanan ve müş· 
terek tetkik heyetinin raporu da· 
hilinde ıslah edilen mıntakalarda 
çeltik ekimine izin istenmiştir. 

Bahçe ve Ceyhanda hazırlık· 

!arı bitirilen sahalar çeltik ekimi· 
ne başlanmıştır. 

Bölge Çeltik mütehassısı Harun 
Onuk Hataydan dönmüştür. 

teklifini reddedince , Lidya kral
larından Sadyatın oğlu Alyat lz. 
miri E.feslilerden zaptelti . Fakat 
ş~hri Lidyalılara vermek istemi
yen lzmirliler şehri kasten yaka
rak müstevlilelcre sadece bir yı
ğın kül bırakmışlardı . ( 3 ) 

işte bu harp lzmirin baştan 
niha} ete kadar macera, f daket 
ve dağdağalarla dolu olan haya
tında ilk işgal, istirdad ve yan
gırıı ıntaç etmiştir. 

İlk Türk lzmir: 
hm iri Şarki Roma hakimi) e

tinden ilk olarak Hun Türklerinin 
şöhretli kumandanı Atilla kurtar
mıştır. Hunlar Türk ırkının Ural 
Altaik neslindendir. Asyada, Çin· 
lileri kendileriııe ram ederek bü· 
yük bir imparatorluk kurmuşlar, 
Miladın bir ve ikinci asırlarında 

Çınde hükümran olan Han süla
lesi zamanında bu hakimiyet Çin· 
lilere geçmişti. lşte o zaman ba
tıya doğru dönen Hunların bir 
kısmı Diyaksart ve Öksüz vadile
rinde kalan Ak Hunlardı. Geri 
kalan kısmı da Volga havalisiııe 

gelerek miladın dördüncü asrında 
Alanları mağlub ettikten sonra 
don havalisine ilerlemişlerdi. Bu 
sırada Hun istilasından kaçan 
Gotlar Roma ya iltica ettiler. Mı· 
!attan 435 sene sonra ölen Hun
ların Lideri Romanın yerine O· 

ğullarından Pleda ile Atilla geçti. 
Fakat Atilla da kardeşile muha
samasında galib gelerek bütün 
Hunlara hakim oldu. 

İşte tarihin meşhur simaşı 
Atilla, Muanam Türk ordularının 
başında milattan dört buçuk asır 

sonra Volga - Bakü - Kafkas ta 
rikiyle doğuya geçerek, Akdeniz 
kıyılarına kadar şarki Romanın 

bütün şehirlerini ve bu arada 
lzmiri zaptetti. Atillanın bu isti· 
lası, milattan iki bin sene evvel 
bu topraklarda yaşamış ve bu 

• tokr&kların en kıdemli sahibi bu-
lunan Hitit Türklerinin başka bir 
Iakabla tekrar keneli topraklarına 

gelmelerinden ve kendi ecdad 
miraslarını sinelerine basmaların
dan başka bir şey de~ildir. 

yor ki : Kim bilir Hese lrıgilizler 
ne kadar tazyik yaparak söz al· 
mak istiyeceklerdir . 

İngiliz ve Amerikan gazete· 
!eri Hesin kaçışına dair müta
leatı iki kısma ayırıyor. Bazı ga
zeteleri,Heı.in Rön gibi idam edi
leceğini anlayarak kaçtığı, digeri 
de Alman - Sovyet politikası 
hakkında Hesle Hitler arasında 

ihtilafı 1 Hes hakkında gelen:ma· 
!O.mat şimdilik budur . Çörçil be· 
yanatta bulunmadan önce mesele 
aydınlanamıyacaktır . 

Kızıl deniz vaziyeti 

Almanya Kızıl denizi de bu· 
gün harb bölgesi ilan etmiştir . 
Bundan anlaşılıyor ki Almanya 
bu denizi Amerikan gemilerine 
kapamak istemektedir. Asıl mes
ele Amerikanın buna kulak asıp 

-. : ~R- ' ·~.r 
. ot• 

"'~ 
~ ·-.. 

Arazilerimizi sala
ma ücreti nıeselesi 

HOKOMET YENİ LAYIHAYI MECliSE GÖNDERDİ 
Liselerde olgunluk 

lntlbanı bitti 
Dün liselerde olgunluk imti

hanları bitmiştir. Bugü, öğle so
nu netice bildirilecektir. 

Atış Poligona 
Atış Poligonu inşaatı ilerlemek 

tedir. Bir ay içinde inşaat bitirile 
rek atışlara başlanacaktır. 

19 Mayıs hazırlığı 
16 Mayıs Cuma günü 19 Ma· 

yıs Spor bayramı için son prova 
tar yapılmış alacaktır. Bu prova· 
!arda bayramda pılacak hareketler 
aynen tekrar edilecektir. 

Memlekette Şarab 
imalatı artırılacak 
Şarab istihsatatımızın artırıl

ması için yeni bazı tedbirler alın· 
maktadır . Bu me,vanda Şarab 
imalatının serbest bırakılması hak
kında hazırlanan yeni kanun la-
yihası Büy1ik Millet Meclisine ve
rilmiştir. 

inhisarlar idaresinin de Te· 
kirdağ Şarab fabrikasını genişlet
meğe karar verdiği , bunun için 
bir proje hazırlandığı haber alın
mıştır. Bazı inşaat yapılacak ve 
bir de atölye vücuda getirilecek· 
tir . 

İzmir civarında inşa edilecek 
büyük Şarab fabrikası için mü
sait ve muvafık bir yer aranmak-
tadır . 

Bu sıralarda çok muaı.ı.am bir 
imparatorluk kuran Atilla şarki 
Romayı kendisine vergi veren kü 
çük bir beylik haline bile koy
muştur. Fakat Atillanın 453 se· 
nesinde Macaristanda vuku bulan 
vefatı muazzam Hun imparator
luğunun inhilatini intac etti. ( 4 ) 

Akdenizin incisi ve Türkün 
göı.bt b !ği olan_ güzel lzmiri en 
son düşman istilasından :kurtaran 
ve yalnız Türkün değil, bütün ci· 
hanın en harikevi bir kahramanı 

olan Büyük Atanın şu sözleri bü
tün lzmirlilerin kulaklarına ve gö
nüllerine nakşedilmiştir: 

(lzmir artık bundan sonra hiç 
bir mülevves çimzmenin üzerine 
basamıyacağı mukaddes bir vatan 
parçası olmuştur). 

Ve o İzmirdir ki, bugün bağ
r1ı1dan çıkardığı Milli Şefden, ma-
zisine yazılı şerefli destanları ihya 
için yalnız bir işaret beklemek· 
teôir. Hasan SllAh 

(1) lzmir Tarihi C. 1. S. 34 
(2) Grand Ansıldopedi. 
(3) Herodot. C. 1. F. 15 
(4) B, Umumi tarih C . 4, S. 9 -23 

a. mı} aca~ıdır . Ruı_veltin buna 
nasıl mukabele edeceği merakla 
bekleniyor . 

Fransa vaziyeti 
Darlanla Hitler arasındaki iti· 

lafın Vişi Hükumeti tarafında:-ı 
lastik edildiği haber verilmekte
dir. Vişiye dönen Darlan Petenle 
görüşmüş ve müteakiben anlaşma 
tasdik edilmiştir. 

Bu itilaf hakkında kati bir 
malumat yoktur. Amerika sefiri 
itilaf hakkında Petenden izahat is-
temiştir. ltalyanların bu Fransız· 
Alman iş birliği pak.tından pek 
memnun olmadığı anlaşılmaktadır. 

Jurnal Ditalya bir makale
sinde, ltalyaya karşı Fransızların 
kalın kafalı insanlar olduğunu yaz· 
makta ve makaleyi şöyle birmek- ı 
tedir. 

" Fransızlar akıllanmak isteme
yorlar ve kabahatlarının cezasını 
göreceklerdir. ,. 

o~vletçe yap ılmış ve yapıla
cak olan sulama işleri için alına

cak ücretler hakkındaki kanun la
yihasını hükümet meclise gönder
miştir. 

Layiha eseslarına göre devlet· 
çe yapılmış ve yapılacak olan su· 
lamalarda veya mühim miktarda 
su sarf eden sınai müesseselerden 
Maliye, Nafia ve Ziraat Vekfilel
lerince müştereken tanzim ve lcra 
Vekilleri Heyetince tasdik oluna
cak tarifeye göre her sene !U Üc· 
reli alınacaktır. Bu ücret tarifesi 
değiştirilinciye kadar muteber ola
caktır. 

Bu tarifenin tayininde şebeke· 
nin işletme masraflım ve amortis
manlar nazarı itibare alınacak ve 
bu masraf ve amoı tismanları kar
şılıyacak miktardan aşaQ'ı olmıya

caktır. 

Arazi vergisi vermekle mükel
lef olanlar su ücretini de önlemek
le mükellef olacaklardır. 

Tayin edilmiş olan arazi sa
hipleriyle sınai müessese sahiple· 
rinden su verilmiş olsun olmasın 

her sene su ücreti alınacaktır. Bu 
ücretle arazinin mesahasına, su 
ile işleyen sınai müesseselerden 
suyun hasıl ettiği azami beygir 
kuvvetine ve su ile işlemekle be· 
raber mühim miktarda su sarfeden 
sınai müesseselerden senelik su 
sarfiyatına ger~ tahakkuk ettirile· 
cektir. 

Arazide, arazi vergisi, tahriri 
mucibince tcsbit edilmiş olan me 
saha, su ücrelınin tahakkukuna 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

İzmlrde bava taar
ruzlarına karşı ko

runma tedbirleri 

SIGINAKlAR YAPIUYOR, 

SİPERlER KAZIUYOR 

Jzmir : 14 (Türksözü muhabi· 
rindcn) - Pasif korunma esasla· 
rının icaplarına göre şehrimizde 

sığınak ve siper inşasına ve haf· 
riyalına başlanmıştır. 

Evlerde yapılacak pasif ko
runma teşkilatının bu ay sonunda 
teftiş edileceği malümdur. Aynca 
her ev veya apartmanda bir ko
runma amiri, bir irtibat ve gözet· 
leme eri seçilecek, yangın ekibi 
vücude getirilecektir. 

Bunlar, kendi vazifeleri üze
rinde hassasiyetle duracaklardır. 

Korunma amiri, yanırın söndürme 
vesaitini, su dolu kova ve teneke
leri ve mümkünse sair cihazlan 
tedarik edecek, sıhhi ve tıbbi 

malzemeyi hazır bulunduracaktır. 

Ayrıca yiyecek ve içecekleri ze
hirli ıazlardan korumak için ted 
birler alacaktır. 

Elektrik, su, havagazı ve ka· 
lörifer tertibatını icabında tamir 
için lüzumlu malzeme de ev veya 
apartmanda hazır bulundurulacak· 
tır. 

15 yaşını ikmal eden ve 60 
yaşını bitirmiyen bütün yurddaş· 

lar, havaya karşı korunma bilıisi 

edinmek için yeni kurslara devam 
edeceklerdir. 

Siper ve sığınakların hazırlan· 
ması münasebetiyle çarşıda kürek 
ve kazma satışları hararetlenmiş· 

tir. 
Bunların satışları fiyat müra

kabe komisyonunca kontrol ..edil· 
mektcdir. 

YANKILARDAN_ 

Şayialara 1ıatfl 
si ı,: risineğe karşı ~ 

kullanılır, tahtak-.A 
flitle yok edebilirsiniz. 1a)'Yr _.. 

ta ka karşı defi silahları ~~ 
re ve tank kullanılır. g6 
hepsi, ufaklı' büyüklü. 
belalardır. . ı,rJ 

Bunların arasında bır ·-ı.l 
- - . k. k' tıılıı'-gorunmezı var ı es ı _ ,c 

dan önce geçen köşlu.,dl' 
tramvay arabalarının önii 

111 ş n vardacı gibi bir tıı~ .. t 
- cıılll" ve yakın f elaketlcre on 

yor. ,'} 
Bu öncü kötü, t;oı~) 

vatandqları içten sarıcı 
dır. bire' 

Bu şayialar, utursuı 
dıra gibi elden el~ dol•~ 
bir yandan bir yana akt~,ıt 
rasında kötü niyetlile.r. ~ 
rüşlüler, zayıf sinirlılerı ~ 
kendi aklını beğenmişler·.,1~ 
len ve cahiller, hulasa tıı 
in"anlar bulunabilir. . ~e ~ 

Onun için gözleriın'~ifle'~ı 
laklarımıza milli şuuru~ ~ 
örülmüş süzıeçler geçırııı 
zım. d 11 

Dünya hadiselerin e~ 
milli hayalım12la ilg-ili rıe ~ 
karmak, kahve peykele İf 
nekliyenlerin ba~araca~ 
dir. rdl 

Geçenlerde lstan~U bİ 
lan kötü, kırıcı ve haın ıd'° 
yı belki de, duymuşsurı;oıııt 

- lstanbul'dan A08 °"" 
denler, yedi seneden 
miyeceklerl seti·~ 

Diyen bu baykuş aııfl": 
yiayı ne maksatla çık:pl~ 
nu anlamak için ne 1 la 
manıza, hatta ne de faı ~ 
hacet yok. ~· 

Bu bozıuncular. · ~ 
bir otomobilin ieçecer;.,a 
cam kırığı serperek oııtll'' 
patlatmak isteyen haY . ,J 

zerler. b" lı":ı 
Onlar, belki de, raıııif 

cuh.ıtu kendilerine ve /1· 
ödev gibi yapıyorlardı!· 
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Hes meselesi 
ve dünya 

(Gerisi ikinci sahifede) 

Stokholm : 14 (A.A) - Ga
ı~telere gelen haberlere göre,He· 
~ın lngiliı malc.amlanna ne gibi 
ıf~aııtta bulunacakı Berlinde me
~kl~ beklenilmektedir. Berlinde 
esın tedı icen mesut vazifelerden 

u~uldaıtırılmı~ oldukuna ve bir fa
cıa olan hastalığına "ısrarla işaret 
e~Hmektedir. Berlinde söylendi
~ıne göre.firar hadisesi; ne dahilde 
nede hariçte blr mana ifade et· 
rneyccektir. Stokholmde ı:anne· 
dildi~'ine göre, şimdi bazı idam• 
lar Yapılması imldln dahilindedir. 
liaıa baıı kimselerin yalnız tevkif 
Cdiloıiı olması nazilerin mahirane 
bir oyunudur. Hesin yazdığı veda 
lllcktubunun neşredilmeyeceği zan
nedilmektedir· 

l Mamafi yakında bir tebliğ çı 
atılacağı tahmin edilmektedir. 

Zurih : 14 (A.A) - Hesin Al
~anyadan hareketi burada bir 
Naçış olarak telakki edilmektedir, 
. 

0 Ye Ôurher gazetesi bu mesele
ılc alakadar olarak hepside taı
~kın verdiği gerginlikten gelen 
y acar Başvekili Kont Telelc.i ile 
tı Unan Başvekili Keriz.isin inti-
&tlarını hatırlatmaktadır. 
. Berlin : 14 (A.A) - Yarı res· 

~ ~~ bir kaynaktan bildiriliyor: Ofi 
~ li l'?" dış haberlerinde Bayan 

';i ~sı.n Ankıtraya geldiğini bildir-
~lftır, Eyi malOmat alan mahfil
betde beyan olunduğuna göre; 

~ ~er icat iyen esassızdır. 

~ ~ IUBON YAPllACAKM[ RASİM 
(Birinci sayfadan artan) 

ta b 6 - Saygı susmasından son
tı &tıdo lt\ı8tem havası çalacak· 

t. 

ta 7 - Matem havasından sonra 
t/Yare alayına mensup bir manga 
v:afı~dan manevra fişengi ile ha
Cfl~a uç el ihtiram atışı yapıla-

/ tır. 

lltd ~ - Saygı atışından sonra 
•ub u adına tayyare alayından bir 
Patt~Y. Ve hava kurumu He halk 
Çckı •ın~en birer z.at nutuk vere· 

etdır. 

9 
na - Nutuklardan sonra alı· 

/ len tertip sırasile verilecek emir· 
llleraıim geçişi yapılacaktır. 

b ıo M . . d . . at - erasım yerın e ınzı· 

iarıd Adana Merkez K. Vilayet 
ttıQd~rrna alay K. ve Emniyet 
Ve burij tarafından temin edilecek 
ınut u komutanlar meresim ko-

&tıına Yördım edeceklerdir. 

'l'•akya balkmlD 
11•ku meıeıeıı 
(Birine· h'f lı . ı ıa ı eden artan) 

~İdccrnkıte kadar olan istasyonlara 
c le . . b ten 74 tını eyanname ile bildi-

altı31 ~ vatandaştan ancak kırk 
tl\iş v ayd.arpaşa istasyonuna gel· 
Bu v ~ dıkcrleri görünmemiştir. 
llıity:ı~~~~~ karş_ısında Devlet De
dıtıtıak ıdaresı hususf treni kal· 
bu kırlc; mecburiyetinde kalmış ve 
lcrj ista altı vatandaşı arzu ettik
YoUa 

3
Yonlara posta treni ile 

Ve ~ftır. Dün Sapanca, Arifiye 
ıtıuıc apaıarına tahrik edilmesi 

lltrer b 1 ayni u unan hususı tren de 
cuıar sebeple kaldırılmış ve yol
ltrinc mutat posta treniyle mahal· 

l' YoUanrnıştır. 
tflkyad b 

ltıuhtelif a ulunup Anadolunuo 
C::tk ol 

1 
rnıntakalanna sevkedilc· .... •n arın d"k . ·:•eterin tc . . ver ı lerı beyanna· 

/ tı lıtanb tkıkınden sonra biletle-
ha~1rıa ul vilAyttindeki bilroda 

1' nınak tadır 
d takyad b . 
otru)' a ulunanlar do~rudan 

•tvktd'~ T ekirdatı iskelesinden 
1 cceklerdir, 

Kızıl d 8D 1 Z 
barp bilgesi 

Ankara : 14 (Radyo gazele· 
sinden) - Kızıl denizi Almanlar 
harp sahası ilan ettiler.- Tafsilôt 
radyo gazetesi sütununda-

Roman yada 
yeni tevkifat 
Bükreş: 14 (a.a.) - Romanya· 

daki üniversiteler kapanmıyacak· 
tar. Talebe nutukları üzerine bazı 
tezahürat olmuş ve bunun üzerine 
tevkifat yapılmıştır. Bükreşte Ünİ· 
versitelerde derslere yeniden nor-
mal surette başlanacaktır. Talebe 
lokantaları ve ocakları açık kala 
caktır. 

Sollum yanmda 
şiddetli savaş 

Mihver kuvvetleri ilk 
mevzilerine fekildi 

Kahire: 14 ( a.a. ) - Askeri 
sözcü dünkü tebliğ hakkında de· 
miştir ki: Düşmanın sabahın il~ 
saatinde yaptığı taarruz hareketi 
bunalbcı bir sıcakta ve kum fırtı
nası altında icra edilmiştir. Bu ha· 
reket garibtir. Tamamile müzaha-
retsiz olarak yapılmıştır. Düşman 
kollan mukavemet görünce Sollum 
civarındaki hareket mevzilerine 
çekilmişlerdir. Aekeri sözcü, Mısır
da ileri yürüyüşü mevzubahsede
rek Almanların bilhassa su, yiye-
cek ve cebhane tedarikinde mut· 
lak büyük müşkilata uğndıklarım 
söylemiştir. 

Londra: 14 (a.a.) - Royter 
ajansının garp çölündeki muhabiri 
bildiriyor: Şafakla berabe.r ~aarru
za geçen düşman Mısır ıslıkame-
tine beş koldan hareket etmiştir. 

Bu kolların hepsine hücum edil· 
miş ve Sollum ile Hulıbuy a.ra
sında ve çöle doiru seksen kılo· 
metre derinliğinde bir sahada 
şiddetli muharebeler olmuştur. 

BOYÜK MillET MfClİSİNDE 
(Birinci sayfadan artan) 

falette bulunulmasına dair kanunu 
kabul ettikten sonra inhisarlar teş· 
kilat kadrolarını müzakereye geç· 
miştir. Kibrit inhisannın vaziyeti 
ile kibrit kutularında görülen an· 
zalar ve yapılan on. p~ra zam _ ve 
kibrit inhisannın yırmı sone mud-
detle bir şirkete verilmesi mese
lesinin Maliye Vekaletince tetkik 
edildiği görüşülmüştür. Maliye Ve· 
kaleti kibrit fiyatlarına yapılan 
zammm mevcud mukavele hü~
müne göre dolar fiyalın.d~ . g~· 
rülen vaziyetten ileri geldığını soy- , 
!emiştir. inhisar teşkilatı kanun 
layıhası etrafında m~zakc:relerde~ 
sonra kanunun birincı muzakeresı 
bitirilmiştir. 

ARAZilERİMİZİ SUlAMA 
ÜCRETİ MfS[lfSİ 

(Birinci sahifeden artan) 
esas tşkil edecektir. 

Katileşen miktarlarda devam· 
h bir sebeple en az üçtebir d~~e
cesinde eksiltme vukuu takdırm· 
de mükellefJer, keyfiye.tin ye~id.en 
tetkikini sulama idaresınden ıstıye· 
bileceklerdir. 

Su ücretleri sulama idaresi ta
rafından tahakkuk ettirilecek ve 
mali yıldan evvel gelen Nisan ayı 
nihayetine kadar mahallin ~n. ~ü-
ük maliye memurlarına bıldırıle

~eklerdir. Tahakkuk eden ücret~e~ 
maliye tahsildarları vasıtasiyle ıkı 
taksitte tahsil olunacaktır. 

Bu ücretler ile kurutma Y~ 

f dan kurtarma bedellerını eyezan . d _ 
en taksit müddetlerın e o· 

<le:r/enlerden bu bedelle.r, tah.~ili 
emval kanunu hükümlerıne gore 

tahsil olunacaktır· 

~ 

I' BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

lngiltere 
üstüne akın 

~~LO FIA'fi 
C}NSI En---az-En çok ' 

K. S. K. S. 
:::::::;::: -- - - ~- ·--== 

Londra : 14 (A.A) - Hava 
ve dahili emniyet nezaretleri teb
liR'i: Dün gece lngiltere üzerinde 
düşmanın ancak küçük hava faa· 
)iyeli olmuştur. Sahile az mlkdar· 
da bombalar atılmıştır. Hasar za. 
yıftır . İnsan zayıatıda yüksek 
değildir. 

Ruzveıt•ten Elenler 
Krellna bir mektup 

Kahire: 14 (a.a.) - Ruzveltin 
büyük oğlu Ceymis Ruzvelt Giri· 
de yaphğı seyahattan dönmüştür. 
Ceymis Ruzvclt Giritte iken Eten
ler Kralına Amerika Cumhurreisi 
Ruzveltin bir mektubunu ver
miştir. 

Bayan Ruzveıt 
natuk -verdi .. 

Vaşington: 14 (A. A.) - Ba-

Koza 
Klevland 1 
!<levland il 
M. Parlağı 
P. Temizi 
Kapımalı 

1 
Y. Çiğidi 4,00 

j K. Çiğidi 5,00 
. 

5,00 
Susam 

1 

Buğday 
Buğday To. 
Buğday yerli 
Arpa 5.125 
Yulaf 

\ 
--

14- 5 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
iş bankasından alınmıştır. 

(Frank) Fransız 1 

(Frank) İsviçre 

!1sterlin) İngiliz 5.24 
ıJ2~lar) Amerikan 132.20 

-- ~--

İLAN yan Ruzvelt Radyoda bir nutuk 
vermiş, demokrasilerin canlı ve 
kuvvetli olduğunu, demokrasiye 
iman ermişlerin döğüşmek. cesa
retinde oldu~uou, Amerikalıların 

bunu bütün dünyaya göstermesini 
söylemiştir . 

ADANA BElEDİYE REISll

GiNDEN: 

AM[R İ KA ' NIN 
~iNDEKİ KITAlARI 

Vaşington: 14 (A. A.) - B. 
Hull Amerikan bahriyesiuin, Çiu
deki müdafaa kıtalarını çekmeyi 
hiç düşünmediğini söylemiştir. 

Belediyemizde açık bulu· 
nan 50 lira ücretli bir daktilo· 
luk için 1715/941 Cumartesi 
günü saat 11 de müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. Ehil olan· 
larm tahsil, askerlik ve hizmet 
vesikalariy le müracaatları. 

13016 

DİKKATi.. DİKKATi. DiKKATi .. 

Saatçı _Vehbi Çömelek 
Saat kulası karıısıada 

Zealt, arlon, neker,nacar, blaloa kadın 
ve erkek son model saatlerimiz yedek· 
ıerlyle beraber gelml,tlr. Bar tirli ta-
mirat kabul edWr... 12749 5·15 

SEYHAN Vill Y[Tİ DAİMİ [NCO MENiNDEN : 
Adana Memleket Hastanesi 94 l mali yılı ihtiyacı olan yatak 

ve yastıkları için 3000 kilo Dağ Malı pamuk açık t eksiltmeye 
konulmuştur. 

Beher kilosunun muhammen fiyatı 53 kuruş olarak tcsbit 
edilen bu pamuk eksiltmesi 22.5.941 perşembe günü aaat 10 
da Encümenimizde yapılacaktır. 

Eksiltmeye iştirak edebilmek üzere muvakkat teminat 119 
lira 25 kuruıun eksiltme gününden üç gün mukaddem Hususi 
Muhasebe veznesine teslim edilmesi ve eksiltmeden önce şart· 
nameyi görm~k isteyenlerin. ~er gün. !-!astan.? ld~rcsine~. ckıilt· 
me günü ve saatinde de Vt'ayet Daımı Encumemne muracaat· 
ları ilan olunur. 1 12996 9-13 lS-20 

iNHİSARlAR ADANA BA~ MüDORlOGONOEN : 
Ceyhan şimendifer istasyonundan inhisarlar Kozan ve Ka· 

dirli idareleri anharlarına ve mezkur idarelerden Ceyhan şi· 
mendifer istasyonuna mütekabilen sevk ve nakledilecek tah
minen (160.000) kilo mamul tütün, içki, boş zuruf ve bilUmum 
mevaddın 941 mali yı'ı nakliyat işi 12-5-941 tarihinden 22-5-941 
tarihine kadar on gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 22-5-941 perşembe günü saat 14 de O/o 7,S gü· 
ven paralarile İnhisarlar Ceyhan Baş memurluğuna müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 15-18-21 13014 

iNHİSARLAR ADANA BA~ MODORlOGONOEN : 
Ceyhan İnhisarlar idaresi anbarile şimendifer istasyonu a· 

rasında tahminen (250.000) kilo ve keza istasyonla idare an
banndan Yumurtalık idaresi anbarına tsşmacak tahminen 
(20.000) kilo mamul tütün, i9ki ve bil' umum mevaddın 941 
mali yılı nakliyat işi 12-5-941 rihinden 22-5-941 tarihine ka· 
dar on gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 22-5-941 perşembe günü saat 14 de yüzde 7,!5 
güven paralarile inhisarlar Ceyhan Baş memurluğuna müra· 
caat!arı ilan olunur. 15 - 18-22 13015 

........................... • • : Dahlll, mıteaddlt vantilatörlerle ı 

İ ASRibSiNeEMA 1 
• • 1 NlN VASİ SALONUNDA •• 
• SUVARE SU\' ARE 

1 8.4s B U AK Ş A M 8.4s 1 
1 Se%onda Bile Tesadüf Edilemiyen iki büyük.•. 

Şaheser Birden 
• -1- • • • 1 1 

Dünya Sinemacılı~ının En 1 •

1 Parlak iki Yıldızı 

e BEDY ROBERT e • • i Ta~a~m~a~ !/~ne Bir Sureıte Yarat!a~ y l o R 1 
.:
1 

1 1 =:. Seven Kadın _ 
• Büyük aşk ve hakiki lıayat filmi • 

• -2- • 

1 İLAH I D t L ı. 
1 vıLoız ·ora y amour :. 

RAY MillAND - AKIM TAMIHOf 1 1 • 

1 1

DiŞi TARZAN i 
İ -1 

TttrkÇe S6zltı 1 

'"" ! 
• Afrikanın balta girmemiı ormanlarında binbirheyecan, • 
• bin bir macera icinde gecen bir afk ef saneai • . ' . . 
• •••••••••••••••••••••••••• 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GÜN MUSTAFA RİFAT 
ECZAHANESİ OSTONDEKİ MUAYENEHANESİNDE 

KABUL EDER 

SEYHAN VilAYETI DAİMi ENCÜMENİNDEN: 
Adana Memleket Hastanesi 941 mali yılı ihtiyacı olan 2000 Metre 
Dimi Bezi açık eksiltme suretiyle alınacaktır. Beher metresinin 
muhammen fiyatı 35 kuruş olan bu bezin eksiltm6si 22 - 5 -
941 Perşenbe saat 10 da encümenimizde yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek üzere Muvakkat teminat olarak 52 
lira 50 kuruşun eksiltme gününden üç gün mukaddem Huausi 
Muhasebe veznesine teslim edilmesi, şartnameyi görmek iste
yenlerin Hergün Hastane idaresine ve Eksiltme günü ve saat
te de Vilayet Daimi encümenine muracaatları ilan olunur. 

9-13-15-20 12997 

i LAN 
Devı,et Demlryoııarı &. acı İşletme Art

tırma ve Eksiltme Komisyonu Belıllftlnden: 
Muhammen bedeli 4250 lira olan ve 941 mali yılı içinde Konya 

Deposuna gelecek 25.000 ton maden kömürünün tahmil ve tahliye işi 
27/5/941 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 l!zımdır. 

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

' ..... ~ .... ~ ............ ~ i ........ ~•9'-••· ..... ~ ............ '91 .... ~ . ... . .-. •• t ....... -., ' 

i DOKTOR i 
i i 

1 Yalçm Mustafa Ozel 1 
! DablU Baıtabldar Mtltebassısı 1 • • ! Kızılay Ulucami caddesi istiklal ilkokulu karşııın· f 
! daki muayenehanesinde her gün hastalarım kabul eder. ! 
• • i S. P. Cs. 7-30 i . . • -·- ı+··-·-·,_. ,, ,.. ..... ~.-· .... ,.. . ._ .•. ,..~ .............. .., .• ,, ..•. ._.. .•. 
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1RADYOLARI1 
f Bataryalı Radyo Ml•t•rllerlne Mİide 1 İ 
i Dünyanın en bü~ük radyo fabrikasının 1941 model ı 
ı OREON markalı radyolan geldi. Bu radyolar fabrika tarafından ı 
ı 10 sene garantili olmakla beraber sesleri gayet yüksek ve kuv- ; 
ı vvetli , tabii ses verir. Bu radyolar hem tam cereyanla çalı~ır ı 
ı ve hem de nısıf cereyanla çalışır, çok idarelidir. Kolaylık y.apılır: ı 
ı Bu radyoların ceryan ile çalışanlan da vardır ve her cınslcrı ı 
ı bulunur. Bu radyoların seslerini bit defa dinleyini~. ı 

ı Gramafonları olanlara da kolaylık yapmak için rramafon i 1 ile de değiştirebiliri7., ı 
ı Adana Umumi Acentui: ı 

f Yal camu Kar1J111nda T1111a11,ecı 1 
! Bekir Satar. ls-20 J 
: ...................... ;! ............................ : .. 

(·-----

l Diş Tabibi 

Celil Çalapöver 
ASIEll HAST AMAHE 01$ TAIİBİ 

Ber gaa ıııailın ıoara 111 tabibi 
l•all Ballllı ıomaJlll aıaayenellane- ı 
llnde baıtalarını llabal eder. 14· 15 

;; 

TÜRKSÔZÜ 

iın 

~İNHİSARlAR ADANA BA~MO
OORLOGONOEH: 

Tütün ve Müskirat bayile· 
rinin ellerindeki ruhsat tezke
relerinin müddeti 31 5 /94 l 
tarihinde hitam bulacağından 
941 Mal? senesi için de tezke
re almak isteyenlerin t 6 941 
akşamına kadar idareye nıüra· 
caat ile tezkerelerini tecdiden 
a]maları lüzumu ilan olunur. 

15- 16 13017 

ADANA GEN~LİK KUlO
BÜNOfN: 

Kuliibüm üze bir İdare me
muru müsabakayla alınacaktır. 
Müsabaka sınavı 21 I 5 / 1941 
Çarşanba günü saat 18 de Be
den Terbiyesi Seyhan Bölge
si binasında yapıhcaktır. As
kerlik hizmetini yapmış olan 
talip'erin memurin kanunu hü
kümlerine göre vesikalannı 

müsabakadan en az bir gün 
önce Beden Terbiyesi Seyhan 
Bölgesi bürosuna göstererek 
kaydohnaları ilan olunur. 

13018 

ı ........................ ı 
f aızmetçl Aranıyor i 
ı E · l . . • b"• k ı ı v '' erını gore ııece ı 
ı bir kadın hizmetçi ara- ı 
ı yor. Matbaamıza müra- ı 
ı caat etmeleri ı 
ı ........................ ı 

FEMil 
Bayanların sıhhi arkadaşı 

Birçok l <) < tı ; < nn 
sıhhi, a) lık temizlikle
rinde gö::;terdikleri a
lakasızlık, mühim ra
hatsızlık ve hastalık
lara yol açmıştır. işte 
bundan dolayı, 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. 

[CZANllEROEH YE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAGAZALARINOAN ARAYINIZ 

Cenup Mıntakası deposu : 

L.-~ 
Bahri Diril Ticarethane•İ 

Yafcamii cioaTı No. ~ 

• 
iş Bankası 

Klçlll tasarruf lleıaplan 

1941 
İllramıye plAnı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustoı, 3 /kincitefrİn 
tarihlerinde yapılır 

• 
1941 İliramlyelerı 

1 Adet 2000 biralık - 2,000 Lira 
3 > 1000 ) 3,000 > 
2 > 750 > l ,500 ) 

4 > 500 > 2,000 > 

8 > 250 > 2,000 > 

35 > 100 > 3,500 > 

80 > 50 > 4,000 > 

300 > 20 \ 6,000 > 

TUrklye ı, Banka•ına para yattrmakl• yalnız par.• 
biriktirme olmaz, aynı zamanda tallhln1zl 

denemlf olursunuz 

• • 
" " " it 

" " " 

ÇAPAMARKA 
Sıhhatinizin, neşenizin, 

_., t db" . . 1 ., . . 1 "' . . _ e :r evınıı e -"' r.;:a; ~ ! )ı ' 

Kaıbi bozınadan, mide ve böbre 
yorm dan ıstırapları dindirir· 

Lüzumunda ıünde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakırıırıJI 
her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. ........................ 

Senelili ... 1400 Kr. 
1 Aylılı . . . 125 • 


