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MILU ~Ef İM İZİN KABUllERi 

Çankayada dün 
Yapılan mülikat 

Reisicümhurumuz Yunan Det1let Nazırını, Yunan Elçisini ve 
Irak Harbiye Nazırı ile Irak Elçisini kabul buyurdular 

Mülakalat esnasında hariciye 
Vekilimizde hazır bulundu 

Alman kuvvetleri 
hava yolile 
lrak'a geldi 

. Ankara: 15 {Radyo gazete
sınd d 

h e - Londra radyosunun bu-
~un bildirdiğine göre bugün tay
} arerıe Bağdada Alman askerleri 
ielrn· t' ışır . Ve 'Alman subay ve 
trlerj ~ ·r 

unı oımalarile caddelerde 
~eıınelı:tedir. (Tafsilatı Radyo Ga. 
ıetesindedir. ) ------H[S HAKKIHOA 

DOLAŞAN ~AYİAlAR 
••lldlton mııikatı 
le siyası maldlller 

Ankara: 15 (Türhözü muha
birinden) : Reisicümhurumuz Milli 
Şef İsmet lnönü bugün Çankaya 
köşlünde saat 15-45 <le Yunan 
Devlet Naıırını ve Yunan Bü}·ük 
Elçisini kübul buyurmuşlardır. 
Saat 16-30 da da Milli Şefimiz 
lrak Harbiye Nazırı Naci Şevketi 
ve lrak Elçisini kabul etm i ş1 erdir. 
Bu mülakatlar esnasında Hariciye 
Vekilimiz Şükrü Şaracoğlu hazır 
bulunmuşlardır. 

Edenin Nutku 
" Her ızbraba karşı 
koymağa hazırız .. 

Londra : 15 (A.A) - Şere
fine verilen bir ziyafette Amerika 
Bü} ük Elçisi Vayul beyanatta bu · 
bulunarak eıcümle demiştir ki: 
" Diinyanın hürı iyeli seven mil
ldlt:ı i .bu mücadelenin \<' alnız ln
giltere.ye ait olmadığını , nihayet 
anlamı·ş,ardır. }iür milletlerin mu
kaddeı alı belkı de <luııj aila mcv 
cut deniz kuvetlerinin kiyasetli 
bir surette kullanılmasına haglıdır. 
Koruyucu bir hikmet rebabına 
bu g~rgin ve tehlikeli devrede 
lngiliıce konuşan iki büyük mil
letin başında deniı.den anlayan 
iki ş:ıhsiyet bulundurmuştur. . 

Bütün lngilizce konuşan mıl
letler aynı mücadele etrafında 
s~kı bir ~urette toplanmışlardır. 

Aynı ziyafette bir nutuk söy~ 
leyen Eden de, dünyanın atisi hak
kında ki görüşler, gittikçe kuv
vetlenen 1 •. giliz - Amerika itila· 
fındadır. Dedikten sonra sözlerini 
şöyle üitirmiştir: 

Bay Hes Amerika ve İngiltere aynı en-

a·r Londra : 15 ( A. A. ) _ ln- anelere sahiptirler. imanımızı terk 
l~tı\ hal~ı Çörçil tarafından b:z. etmektense Alman askeri kuvve-

lCCndısinin zihinleri şaşırtan tinin tahmil edebileceği her ıztı-
( G . raba kar"' ko_vmağa har:ırız 1 " ~çünc~ seyfad:a:_) ____ __ Y _ _ _____ _ 

Hususi idarelerin 
ayırdığı tahsisat 

BEDEN TERBiYE.Si TAHSiSAT! YÜZDE BiRE, BAŞMUALLIMLF.R 
iDARE. HiZMET KARŞILIÔDA y ARIYA INDIRlLDl 

il Ankara : 15 (Türksözü mnha-
91'bll • VIŞI anla,. 1 birinden) - Bazı . k::m~ın~arın . b_ir 

illa ı kısım maddelerinın hukumlerının 
il Fransız halkına değiştirilmesi hakkında D:ıhili~e 
ll6a a•umıvor Vekaletince hazırlanan kanu?. ~~-

vu J yıhası hükumet tarafı.ndan . B~y~k 
•iııdAııkara : 15 ( Radyo gazete- Millet Meclisine tevdı edıl'!1ıştır. 

en )- ı . d Bu l§yihaya göre husus ııdare 
ı~ ... t svıçre en alınan ma- d 

•ua a oö bütçelerinin nakdi tahsilatın an 
atıla 6 re, son Fransız • Alman 

1 
ak 

•ıt hşınllc.asın1 . Vişi hükumeti Fran- yüzde iki nisb~tin~ı! ay_n m ~a 
a olan Beden terbıyesı tahsısatı yuz-

bentr ına ılan etmemiştir . Rib· de bire indirilmiş ve ayni idarder 
~i ~~un ya1'ında Parise gele • tahsisat yekunundan ayrılmakta 
y0 

80
.Yleniyor. - Tafı;ilat Rad- olan yüzde bir evrHk~ na~i~e İt· 

~tesi sütununda ..:.. fa karşılığı ile arası ~ergısınd_ı:n 
tefrık edilmekte olan yuzde 6 ms· 
belindeki Ziraat bankası hissesi 
kaldınlmıştır. Ol§ı.,, .. l·t-J3J:t·I 

k Roı:na . 1 c ( 
talı d~ · ., A. A.) - ltalya 
•c:>nrı u; I:lbasanı ziyaret ettikten 

anyaya ıelmiştir, 

Bundan başka ilkmektcpl~r 
başmuallimlerinin idari hizme~lerı 
ne mukabil ıo liradan ~-O hraya 
kadar verilmekte olan ucret bu 
miktarlann yarısına indirilmiıilr. 

ı-----------------------------------Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı : 5013 

.......................... 
ı ı 
ı Surlyedekl l'ransız ma· ı 
ı kamlar-mm mUsaadealle ı Merasim Şehrimizde Dün Yapılan Büyük 
ı ı 

i ALM ANtAR SURiYE i 
i HAYA MEYOANlARINI i 
i KUllANACAKM IŞ i 
ı ı 
ı Londra: 15 ( A. A.)-ı 

Hava şehitle 
dün hürmetle 

ı Royter ajansı bildiriyor : ı 
ı Salahiyettar bir kaynak· ı 
ı tan öğrenildiğine göre , ı 
ı Suriyedeki Franaız ma- i 
ı kamları Almanların Irak ı 
ı üzerinde Ufu,lar için Su-ı 
ı riye tayyare meydanları-
ı nı kullanmalarına miısa- ı f ade etmi,lerdir • Bunun ı 
ı üzerine J ngiliz hü ! um eti i 
ı Suriye tayyure meydan• ı 
ı larında A iman tayyare• ı 
ı lerine karıı harekatta ı 
ı bulıınulmaaına tam sala· ı i hiyet rJermi,tir . Ôğrenil·. ı 
ı eliğine göre, A iman tay• ı 
ı yareleri Suriye tayyare ı 
ı meydanlarını bir ü• ola- ı 
ı rak kullanmaktadır. ı 
ı ı .......................... 

Hava şehitleri günü münase
betiyle dün fehrimizde yapılan 

merasim parlak olmuştur. Törene 
Adana garnizonundaki bütün su· 
baylar, Mülkiye memurları, Jan
darma ve Polis müfrezeleri Okul 
lar ve bilumum teşekküller iştirak 

etmiştir. Saat tam onda Atatürk 
parkı önünde yer almış, ve on 
otuz.da merasim Komutanının dik
kat işaretiyle törene başlanrr ıştır. 

Törene iştirak eden kitleler 
bir dakika kahrama".'l hava şehit

lerimizin hatırasına saygı susması 

yapmış bu sırada şehirde bütün 
bayraklar yarıya endirilmiş ve bü
tün fabrikalar düdüklerini çcılarak 
törene iştirak etmişlerdir. 

Müleakiöen bando bir matem 
havası çalmış ve bundan sonra 
tayyare alayına mensup bir manga 
tarafından üç el ihtiram atışı ya· 

:Alman hava filolannuı hemen her gan "lngiltere üzerine taarruzlar 
yaplılmt Anadolu ajansının fluditi hoberlerden anlamaktayız . Yuka
rıdaki resim son günlerdeki hava hombardunanlarında-harab :olan ln
giliz Avam Kamar.ası binasını g{)slermekledir . Hava muharebelerine 
dair haberler üçüncü sahifededir . 

Tuna ve süvegş 
goliyle nakl:igat 

Bundan sonra bu iki 
yoldan istifade edeceğiz 

Balkon muharebeleri esnasında 
: Tunada vücuda gelen pürüzler> de 
ortadan kaldırılmıştır. l 

pılmıştır. Ve bunu takiben Hava 
Kurumu ile Halk Partisinden birer 
zat nutııklar vermi~lerdir. Bu söy
levlerden sonra resimgeçit yapıla
rak törene son verilmiştir. 

Yeni teşekkfH 
eden bir lik 

Merkezi Gazianlepte l·uluıı

mak ve faaliyet saha:ıı bütüu Tür
kiyeye şamıl olmak üzere Antep 
fıstığı ihracatçılar birliği kuruldu
~unu Ticaret Vekaleti teşkilatlan
dırma umum müdürlüğünden şeh
rimizdeki alakadarlara bildirilmiş
tir. Birliğe ıı:ıa olmıyanlarln bir
likten çıkan veya çıkarılanlar bu 
birli~in iştia-al mevzuuııa dahil 
maddeleri ihraç edemiyecekler
dir. Ayrıca bu hususla da tebli
gatta bulunulmuştur .. 

Afrika harekatı 
Garb ç6lünde ve 

Libyadaki sava, 

Loııdra : 15 ( A. A. ) - Lib
ya<laki vaziyet geçen yaz ltalyan 
l arın M111 r hududunu geçmelerin
den evv~lki va~.iyete müşa bih bu -
lurıuyor " Düşman keu<li hu<lud .. 
ları dahiliııdeuir . Ve Mısıra lıü 

<.'Um n i y c t i ite bir kuvvet 
tanzim dmck üıere bulurınınktn
dır . imparatorluk kuvvetleri ise 
düşmanı ~ıkı surette tıe7.art:li al 
tında bulundurmak ta ve fırsat 
düştükçe düşmanı hırpalamakta-

dır . Bu ııunla beraber bugünkü 
vaziyet ile geçen seneki vaziyet 
arasında baı.ı mühim farklar da 
var<lır . 

Geçen s e n e b u r a d a 
bütün malzemesi ile büyük bir 
ltalyan ordusu vardı . Ve bundan 
başka düşman arfh.isindeıı ileri 
mevzilerde düşmanın itina ile ha
zırladığı büyük mühimmat depo
ları ve diger depolar mevcuddu . 

Düşman ayni zamanda çok bü
yük miktarda kamyona, her türlü 
nakliye vasıtasına ve pek çok 
bcn:ı.ine malik bulunuyordu . O 
ıaman limanlar bugünkünden çok 
faydalı idi . Çünkü bu limanlar 
bugün ziyadesiyle bombardıman 

(Gerisi üçüncü sayf ııda) 

• • • 
1 DiZ 

ndı 
Bulgaristan 
ve lngiltere 

Bulgar Başvekilinin 
Sobranyada beyanatı 

---
lngilterenin eski Sofya 
Elçisi de neler eledi ? 

FILOFUN , TAHAYYÜL 
ETTIGl iSTiKBAL 

Sofya : 15 (A.A) - Meclis 
dün toplanmışl ır. Başvekil Fitof 
söı alarak, Yugoslavya ve Yuaa
nislana karşı mihver devletlerinin 
arzularına rağmen tahmil edilmiş 

olen harp hakkında beyaMtta bu· 
lunmuştur. Filof e?.cümle demiş

tir ki: " Bu harbin mesud bir su
rette neticelenmesi bizim için 
Ege sahillerindeki ve Ma1'e<lonya
daki Bulgar topraklariyle garp 
hududumuz boyundaki Bulgar top
raklarının kurtulması demektir. Bu 
topraklar şimdiye kadar Yunan 
ve Sırp boyunduruğu altında idi . 
Adaletin ve lıakkani; din mihver 
devletlerinin idaresi altında niha
yet bu yeni Avrupa camiası ili· 
kesinde ele mu~.affer olınasmclaıı 

dolayı bütün Bu ar mi\\efı b :ıh
ti} aıdır. Bul~nr millclı Bulguristan 
birliğini tahakkuk ettirmiş olan 
mihver dt.vlctleriııe ve bu c.levlct
lerin şeflcı i olan Hitler ile Mu
ı;oliniye minnettar kalacnktır .' 

Londra : 15 {A.A) - lngili1.
Yunan münasebetlerinin inkitaınn 
kadar Sof yada elçi olan Ren<ld 
dün gazetecilere beyanııtta bulu
narak, Bulgaristanm Almanya ile 
iş birliğine hangi ş_nrtlar altında 
karar vercli~ini nnlatmıştır. 

1 - Bulgar hükumeti büyük 
Britanyenın Türkiye ve Yunanis
tan ve muayy~n bir nisbet dolıi
linde Yugoslavya ile olan iyi mü
nasebetleri sebebiyle Bulgaristanı n 
toprak isteklerini komşuları za
rarına tahakkuk ettirmek için ln 
giltereye güvenemiyeceği kanaa· 
tinde idi. 

2 - Bulgar milleti heyeti umu -
miyesi itibariyle gerek Alman or· 
genizasyonuna , gerekse Alınan 

ordusuna ~karşı çok büyiık bir 
hayranlık hissi beslemekle, ve 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

İstanbul: 15 lTürksöıü mu· 
habiıinden) ..!'. Basra yolile ya 
pılan ticart münakaUitın ııon va

ziyet dolayısile kesilmesi üıe· 

rine, Portsaid üzerinden nakliyat 

yapılabilmesi için tesebbüslere 

geçilmiştir. Süvevş yolu vasıtasHe 
Amerıkaya ihracatta bulunulacağı 
gibi ayrıca gene bu yol vasıtasile 
Avusturalya, Hindistan ve uzak 
Şarka da mal gön<lerilebilecektir. 
Alakadarların ifadesine göre, bu 
vaziyette ihracatımız kısmen İs

kenderun limanından yapılacaktır. 
ihraç emUamıı Portsaidden A· 

merika ve Uı.akşark<la Amerikan 
vapurları ile nakledilecektir. 

- ----------------------··-----------...... 

Diğt!r taraftan, Tuna yoluda 
tamamen nnkliyata açılmıştır. Al· 
manyaya yapılan ihracatımu: ta 

mamen Tuna yolundan yapılmak

tadır. Bugünkü vaziyette Tuna 
yolunun gösterdiği eh~mmiyet Ü· 

zerine, bu yol ile yapılan nakli· 
yatta alakadar devletler bazı ko
laylıklar ihdas edeceldcrdir. Mü· 

dakalatı sekteye u§-ratmamak için 

Büyük Bayrak Yarışı Başladı 
Bayrak Samsundan Ankara
ya, hududdan hududa genç 

atletlerin ellnde geliyor 
Samsıın Ankara 

SAMSUNDAKİ TÖREN 
Ankara: 15 (Türksözü muhabirinden) - Buraya gelen malizmnla 

göre. bufün saat 16 da Samsunda büyük bayrak J..oşusuna başlanmış
tır.. Bir. heyeti hamil vapur bugün Samsunda demirlemiş ,,e vapurdan 

çıkan heyet bayralt Samsun t1alis1ne teslim etmiştir. Valı bagraAı bir 
hiialieaen sonra ailele t1ermış ve atlet Ankaraya do!Jru harel..et el· 

miltir. Bu liayrok vildyellerin lıududlarmda elden ele teslim edilerek 
19 Mayıs grJnıl Ankorada olacaktır. 

lnglltereye akm olmodı 
Londra : 15 ( A. A. )...- Ha

va ve emniyet nernrelleri müş-

terek tebliği: Dün gece kaydedi
lecek bir hadise vukubulmadığını 
bildirmektedir • 



Sayfa 2 

ı ~AT 1 Ç I~_!_ 

Gece işliyen 
dimağlar! 

Bazıları çalışmak için gündü· 
z.ü, bazıları da geceyi tercih eder· 
ler. Muharrirlerin , muz.isyenlerin 
çalışmak için ekseriya geceyi seç· 
tikleri görülüyor . Şaheserlerin 
büyük bir kısmı karanlık saatlar
da doğmuştur. Heykeltraş ve res
sam gibi sanat adamları da en 
güz.el eserlerini karanlık geceler
de )'aratmışlardır . 

BunJarın içinde mesela İngi
liz. siyaset adamlarından Gladsto
ne, Napoleon Bonaparte gibi a
damlar da vardır . 

Yine Van Gogh gibi meşhur 
ressamlardan bazıları sabahlarJ 
erken kalkarlar ve günün ve gü-

. neşin ilk ışıklarından istifade eder
lerdi . Napoleon gündüzün saat 
ikisini herkes için pek fena sa
yarmış, dimağ bu saatta hiç ça
lışmazmış. Meşhur besteUrlardan 
Tartini gece rüyasında itittiği 
melodileri . havaları • gündüz
leri hatırlar ve yazarmış . Bu da 
gece dimağın çalışmasının bir e
seri sayılmaktadır. 

Acaba geceleri çalışma ar· 
zusu dimaği bir ihtiyaç mı ? Ha
yır, bunu bir çok alimler isbat 
etmişlerdir. Gece çalışma~• insan
lar için bir adet şeklini alırsa ' 
artık gündüıleri çalışamazlar. Bu
nunla beraber' alimler dimağların 
gece karanlığı dolayısiyle defil , 
gecenin sükunu dolayısiyle daha 
iyi itlediğini ve çalıştığını söy
lerler . Diger taraftan gündüz.ün 
aydınlık ve ziyanın gözlere ve 
dolayısiyle dimağa tesir edece· 
ğini ve bu suretle bütün dimağı , 
yaratıcı kuvveti bir noktada top· 
lanamaması ihtimali oldu~uııu , 
binaenaleyh , karanlıkta çalışma 
nın daha semereli olacağını da 
inkar etmemektedirler . Bu nau
riyeler kabul edilse bile, ressam
ların , heykeltrqların boyaların 

renklerini, heykelin tekil ve göl
gelerini tefrik etmeleri için her 
halde güııdüz çalışmaları lazım 

1'elirdi . Buna karşı da bazıları 
ressamların renkleri gördükleri gı 
bi kopya etmenin bir maharet 
olmıyacağını, bir rengi düşündüğü 
g!bi bulmasının bir maharet ola
cağını , binaenaleyh mevzuu gö
rerek renklerin ressam tarafından 
< yaratılması > nın ressamlık hü
neri ve z.ekbının sembolü oldu
~unu söylerler . 

Buna da inanmak lazım geli· 
yor, çünkü bazı ressamların yap· 
tıklan ' resimlerde kullannıkları 
renkler~ tal:iatta hemen hemen 
yok gibidir. Hiç olmazsa bazı 
resimlerdeki mevzularda kullan· 
dıkları renkler, aynı mevzularda 
tabiatta göıülmemiştir. işte bun· 
dan dolayıdır ki, görülen bir 
rengi taklit etmek bir üstat eseri 
olamıyor, üstat ressam rengi duy
malı, yani görmemeli ve duyduğu 
rengi yaratmalıdır. 

Size burada geceleri çalışma
yı adet edinmiş ve en değerli eser 
!erini geceleri yaratmış şöhret 
sahiplerinden bazılarını bildiri· 

yoruz: • 
Napolyon Ponapart plAnlarını 

yapılacak işlerini ğecelerin sükutu 
içinde hazırlardı. Ekseriyetle ak
şamın dokuzundtt yatardı Fakat 
sabahın ikisinde kalkarak aydın 
lığa kadar çalışır, sabahın beşinde 
tekrar yatar birkaç saat istir'lha~
tan sonra tekrar kalkarak beygı
rine binerek bir gezinti yapardı. 
Napolyonun beygir üstünde 18saat 
bulunduğu olmuş ve hiç bir yor
gunluk eseri göıtermemiştir. Top· 
lantılarını daima gecenin ikisinde 
yepardı. Hatta Sanit Helena ada
sinda bile kendisini menfuına ka-

1 
dar takip eden dostlariyle birlikte 
saatini sabaha kadar roman oku 
makla geçirirdi. Esasen insanlardan 
hiç haı etmezdi. 

YAZAN 

P.P. 
ispanya ressamlarından meş· 

hur Greco karanlıkta çalışırdı. 
Üıtadı güz.el ve berrak bir 

mayıs gününde karanlık atelyesin
de kapanmış bulunan bir dostuna 
gündüz ziyasının hissiyatına tesir 
edeceginden korktuğunu söyle
mişti . 

Greco gündüz çalışırsa yara 
tıcı kuvvet ve histen mahrum kal
maktan korkuyordu. 

Voıtaire geceleri çalışır ve 
uyumamak için çok kahve içerdi. 
Kendisinin ~n güzel ese?:İ <Hen
riade> da yine gece yazılmıştır. 

Prusya Kralı ve Voltaire'in 
dostu Büyük Fredrik Voltaire'in 
geceleri etıerlerini yazabilmesi için 
dimağını akşamları şampanya ile 
uyandırdığını ve• geceleri kahve 
içerek uyanık kaldığını söylerdi. 

Michelangelonyn taleblerin
den Vasati gece ziyaretinde, üs· 
tadı adi bir lfıkta çalıştığını gö
rünce ertesi gün kendisine kırk 
kilo (mum göndermişti. Miche
nangelo o sırada <Pieta> namın

daki eseriyle metguldü. Fakat 
üstad mumları iade etmiş ve ken
disinin yalnız yağ ışığı ile çalış 

tığını söylemiş . Bu yağ ışığı ber
rak bir ziya verdiği gibi is de 
yapmazmış. Kendisini tanıyanlar 

atölyesinin bir mezar gibi karan 
tık olduğunu söylerler. Pek fakir 
yaşar, pek az yerdi. Geceleri ça
lıfırdı. Başına mukavvadan bir 
külah geçirir ve bu külahın te
pesine yanan bir mum dikerdi . 
Ancak bu mum z.iyasile etrafını 
görürdü. O Roma U) ku<layken 
çalışmayı pek severdi. 

Meşhur lngiliz diplomatların· 
dan Gladıstone, hayatının :dörtte 
üçünü uyanık geçirmittir. Daha 
genç bir mebus bulunduğu sıra

larda gece yarısı saat bire kadar 
çalışırdı. Daha sonları daha 
geç saatlere kadar çalışmaya mec-
bur olmuştu. Hatta çok kere de 
Avam kamarasında sabahlara ka
dar kalmış ve oradan doğru ne· 
zarete gitmiş, hiç uyumamıştı. 

Çok iyi söz söyliyen bu zat, bütün 
bu işleri ve meşguliyetleri ara
sında dinlenmek üzere bir çok 
eser tercüme etmiş ve birçok 
eserlerde yazmıştır. ihtiyarlığında 
gözlerinden hastalanmıştı ve son 
eserlerini gözleri kapalı yazmıstır. 

Heee dair tafalll t 

Hes hadisesi ehemmiyetini mu
hafaza ediyor . Fakat Hesin ln
gilereye inmesi hakkındaki esrar 
perdesi kalkmış değildir . Hesle 
lngiliz zevatı arasındaki görüşme· 
ler devam ediyor . Anlqıldıtına 
göre, Hes çoktan lngiltereye kaç
mayı düşünüyordu . Hes bundan 
bir müddet evvel Lord Hamilto
na bir mektub göndermiş ve Lord 
Hamilton bu mektubu hükumete 
vermieti. Hes Lorddan cevab ala
mayınca bizzat lngiltereye gide· 
rek Lord Hamiltonla görüımeye 

karar vermiıtir . Hesin maksadı 
Lord Hamilton vasıtasiyle sulh 
teklifi yapmaktır . 

Almanlar Hesin deli olduğunda 
hala 11rar göstermektedir. Bu ha
dise muhakkak ki Almanları müş
kil bir vaziyete koymuıtur . Fa
kat şu da açık ki , Hes deli de 
olsa, akıllı da olsa Almanya da
ihlinde karıfıklır vardır . Siyasi 

TORKSOZO 

Tuzlu yemek yü-1 

zünden cinayet 
BarıılDI lldlrdl, 
arlladaŞllll ve 

11ar111D1 yaraıaadı 
Adananın Irmak başı köyün· 

de evvelki gece bir kadının ölü· 
mü ve iki kişinin yaralanmasıyle 

neticelenen feci bir cinayet olmuş· 
tur. Vak'anın faili evvelce s~tıcı· 

lık yapan ve işi bozulduğu için 
amelelikle hayatını kazanan Ab
dullah oğlu Celal adında bir şa
hıstır. 

Celal hastalıklı olduğu için 
doktorun tavsiyesi üzerine tuzsuz 
yemek yemektedir. Cinayetten bir 
hafta evvel karısı yemek pişirir
ken dikkatsizliği yüzünden lence· 
re devrilmiş ve bunun üzerine kı· 
zan Celal karısına darılmıştır. 

Akşama evine gelen Celal ka· 
rısmı evde bulamayıncı bir hafta 
kadar aramış ve sonra Irmak ba· 
şı köyüne gittiğini anlıyarak peşin· 
den o köye gitmiş ve kansını ar· 
kadaşı Hüseyinin yanında tarlada 
çalışırken yakalamıştır. Nihayet 
ertesi gece Celal karısı Naciyeyi 
ve Hüseyini ve Hüseynin karısını 
ağır surette yaralamıştır. Bunlar· 
dan Naciye yaralarından mütesir 
olarak ölmüştür. 

Adliye işe elkoyarak tahkika· 
tını ikmal etmiş ve suçlu Celal 

tevkif edilmiştir. 

Rembranclt mum z.izuı ile ça
lışırdı. Bu büyük san 'atkarın en 
güzel renklerinden birisi gündüz 
hiç bir yerde rastlanmıyan altın 

sarısıdır. Diğer san'atkirlar bu ren
gi tabiatta ararlar ve gördükleri ' 
gibi yaparlardı. Halbuki Remb
randtın altın sarısı bambaşka bir 
sarıydı. 

Rambrant bu rengi muhak
kak ki karanlılcta yaratmııtı. 

AÇIK MUHABERE 

a. Sermet Çlfcl'ye : 

(P. P.) imzası hakkındaki 
tecessüsünüzü tamamile tatmin 
edemiyecef imiz için mütee.s.si· 
riz. Çünkü, bu kıymetli gazı 

arkadaşımız imza.sının belli 

. :... olmasını arza etmemektedir. 
:'!:Size yalnız şu noktayı söyli· 

yelim ki, (P. P.) mü.staar bir 
imzadır. Saygılar. 

,. 

mahfiller böyle diyor. Berlin He· 
sin Alman planları hakkında if. 
şaatta bulunm'tsından korkuyor . 

Bugün Avam Kamarasında 
Hes hakkında sorulan ıüallere 

Çörçil cevab vermiı fakat fazla 
bir şey söylememietir . Bir meb· 
ua Hesin lngiltereye gelmesinden 
Hitlerin malumatlar olmadığını 

kabul edemiyeceğini söylemiftir . 

Fransa · Almanya 

Fransız • Alman anla§masına 
göre, Almanyadaki 200,000 kadar 
Franstz esiri serbest bırakılacak· 

tır. Söylendiğine göre, Almanya • 
Fransa aruındaki anlatma uzak 
bir istikbale de şamildir . 

lsviçreden alınan malumata gö
re, Fransız halkına bu anlaşma 
hakkında ·malumat verilmemittir. 
Diger bir habere göre Ribben
trop yakında Parise gelecektir . 
Bütün bunlarla beraber Alman -
Franıız paktı hak~ında şimdiden . 

Gençlik eğitmen 
kursları açılıyor 

:. ........................ \ 
i ISKENDERUN LiMANI i 
ı ISLAH EDlLlYOR ı 

ı ı 
ı MUnakalAt Yeklletl ı 
ı tarafmdan lakenderun ı 
ı Hmanının yeniden tan.:. ı 
ı zlml etrafında hazırla· ı 
ı nan proJenln eUratle tat- ı 
ı blkl ~kararlaftırılmı,tu•\ ı 

ı Bu nmanın"·mukemmeı ı 
ı bir h ele geUrllmeel~ lc;ln ı 
ı~ızmır:ve letanbul Uma· ı 
ı nmdan tahmll ve tahllye ı 
ı vaaıtalerı glnderllecek- ı 
ı tir • J :. ........ ~ ............ .. 

lıtaallaldaa 
·18YldJ8t 

lstanbul: 15 (Türksözü muha
birinden) -

Ytmn Galata rıhtımından saat 
on üçte kalkacak Kadre vapuru 
ile lzmire, cuma'"'gQnü-::_-kalkacak 
Ankara vapuru: ile Karadeniz sa
hillerine beyannameli yolcu sev· 
ki yatı yapılacaktır. Bilet aldıQ'ı 
halde herhangi bir sebepten do
layı gününde vapura binemiyenler 
yukarıdaki günlerde kalkacak va
purlarla gidebileceklerdir. 

Trenle nakliyat mayıs ayı i· 
çinde bitirilecektir. Trenle yapı· 

lacak son nakliyat günü :· evvelce 
yola çıkmayanlarda gidebilecek· 
lerdir. 

Trakyadan Anadoluya parasız 
gideceklerin beyannameleri '.tasnif 
edilmiş biletlerin hazırlanmasına 
geçilmjftir. Biletler buaünden 1 iti· 
baren hazırlanacak ve sahiplerine 
gönderilecektir. 

Bata,Udb 
zeızeıe olda 

Antakya : 15 (Türksözü mu· 
habirinden) - Bu sabah saat S i 
30 dakika geçerek o ldukça uzun 
süren hafif bir ye r sarsıntısı duyul· 
muştur. Hasar yoktur. 

Detiı•n Halep 
Konıolo•amu~ 

Merkeze nakledilen Halep 

Konsolomuz Selim Fevzi Gönen 

ile Kançıla(Beki(Sıtkının yerine 

Halep Konsolosluğuna merkezc!en 
Re1&t Erhan, Kançılarlıta da yine 

merkeıden Rüftü~Ozan_tayin edil-

miıtir. 

fazla bir şey söylemek dotru o· 
lamaı . 

SurİJ'e ua~iyeti 

Almanlar Suriyedeki hava mey 
danlarından iıtifade etmete baş
lamııtır. 

Suriyede dört tayyare mey· 
danı vardır. 

Berut, Rayak, Şam ve Halep 
tayyare "meydanlarıdın. 

Gelen haberlere göre Almal\ 
tayyareleri en ziyade Şam ve 
Halep meydanlarından istifade et· 
mektedir •. Gelen1 tayyarelerin 
de ba~ad ifareti tqıdıtJ _ haber 
veriliyor. 

Kızıltleni• meHle•i 
Kııaldeniıin Almanlar tarafın· 

dan tehlikeli aaha ilAn ediliti, 
Amerikanın ünümüzdeki hafta in· 
giliı gemilerini himaye hareke-

tindek tatbikını tasavvur ettiti plAnı 
belkide tadil edecektir. 

Beden Terbiyesi Genel Direk· 
törlüğü, vilAyet, kaza ve müesse
seler gençlik kulüplerinde beden 
terbiyesi mükelleflerini beden ter
biyesi niıamnamesi esasları da
iresinde çalıttırmak vaıifeıini 
vermek üzere kadrosuna (Gençlik 
eğitmenleri) almağa karar ver
miftir. 

Verilen malumata j'Öre, ta. 
!iplerden aranıları ıartlar şunlar· 

dır: 

>Türk olmak, 35 yaşını aı· 
mamış bulunmak, askerliğini yap
mıı olmak, en aı orta veya mu
adili tahsil görmüı bulunmak (Li
se veya askeri erbaı okullarını 

bitirmiş olanlar tercih edilecek
lerdir). Ankarada açılacak ve 5-6 
ay kadar devam edecek olan Be
den terbiyesi kursuna ittirik ede
rek kurs nihayetinde yapılacak 
imtihanda muvaffak olmak, sıhat 
bakımından her türlü iklimde ça
lışabilecek ve her nevi beden ter· 
biyesi f aaliyetlerile (jimnastik, o
yun ve sporlaria) iştigal edebile
cek durumda olmuk, Beden ter
biyesi kanununun umumi talimatı 
ile iç disiplin ve talim ve terbi
yeye tamamile :riayet edecetine 
ve kura imtihanında muvaffak ol
duktan ıonra Genel direktörlükçe 
verilecek vazifeyi kabul edeceği 

ne dair taahhüdname vermek,> 

Kursu bitirip vazifeye tayin 
edilenlere barem kanunu hüldlm
leri dairesinde baml 140 liraya 
kadar ücret verilecektir. Müracaat 
tarihinin sonu olarak 31 mayıs 

teıbit edilmit ve fazla malumat 
da Beden terbiyesi bölae bafkan
lıklarına rönderilmiştir. 

Trüradaa 
glçecelder 

İstanbul : 15 (Türksözü Muha
birinden)- Trakya halkının kendi 
arzulariyle , Anadoluya gitmek 
üzere verdikleri beyannamelerin 
tasnifi ile metgul olan lstanbul 
viliyeti tasnif komisyonu, tetkikle· 
rini bitirmiştir. A14kadarlara ) a
rından itibaren tebligat yapılmaQ'a 
bqlanacaktır. 

19 Mayı• için 
yapılacak prooa 

Bugün 19 Ma)'ls Spor :bayra
mı provalan bitmiı olacaktır. 

Bedea terltlyell 
110111 mabemell 
Boka malzemesi almak üzere 

Beden Terbiyesi Genel direktörll 
bölgemize 200 .lira göndermiftir. 

Yol la1&ab 
Muhtelif yollarda amele işleri 

hitama ermiıtir. 

Yapılan tetkikata naıaran ge
çen ıenek.i yolda çalııan amele 
miktarı yarıyarıyadır. . 

SlllYl ~BJatı 
Diln Vali muavininin riya.eti 

altında yapılan toplantıda ihzari 
bir görüfm( yapılmıı kahve fiyatı 
için henüz kat'ı bir karar veril· 
memiıtir. Elde mevcut kahve 
miktara çoktur. ihtiyacı tamamen 
karıılayabilecektir. 

Maarifte açıll 
•••artret 

Maarif dairesinde açık bulu· 
nan muhasebe klliplitine memu· 
rin kanunundaki evsaf ve şeraiti 
haiz olanlar alınacaktır. 

Haber aldatımııa ıöre :açık 
bulunan bu: kAtiplite daktilo ve 

•muhasebe i4lerini bileDler tercihen • 
ahnacakhr. 

DUYDUKL ARIMI! 

Romada ve bütün l 
lenmeyi teşvik etmek 

sene zarfında evlenenlere 
yango bileti verilmekteditı 
yango senenin sonund• 
ikramiyeler arasında S!' 
2500 liraya kadar ikraıP' 
hassa pek çok ev eı~ 
Ev eşyası döşeme, tıall 
!erden rlyade tence~~ 
fırını, süpürge ve saa 
evlenen ve bedava pi 
alan çiftler piyangonllO 
ni büyük sabırsızlıkla 

BUTON 
IMTIHA~ 

ıerd11 
BOtiln rnekteP a0 

· · t'hanlarıoall.J#, 
devresı ım ı bati"""" A! 
masından aonr• ~ 
hanlarının da bU bıl 
pılacaR-ı, hattl iod' 
haziranın on b~,. ..... 
tına dair t>aıı fl1 

tadır. e ~ 
ôtrenditiaıiık,..tpr'·~ 

ıuata Maarif ve~· 
yeni bir karar Y lı~..a 
karar verilinceYe h,r !.I 
me imtihanları de ,, ... 
ıibi bu sene 
bqhyacaktır. 



r 
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HES HAKKINDA 
DOlA~AH ~AYIAlAR 
(Birinci sahifeden artan) 

bir hadise olarak tavsif ettiği 
Hes h d" · a ısesı hakkında yapılacak 

beyanatı ıabıraızlılda beklemek
tedir · Bu hususta bir beyanat 
Yapılıncaya kadar 3 numaralı Na
ıi . 
nın garib macerası hakkında 

da~a ıiyadc aydınlatmaya intizar 
edılmcmelidir. Bu sabah Londra-

Ya dünkü hastahanesinden daha 
Yakın bir hastahanede uyanan 
Hea memnuniyet verici bir ıe
kilde iyileşmektedir. 
. Londra : 15 ( A. A. )- Hes 
1ndi2i mıcıtalı:adaki çiftçilerle ko
nu~urlcen Almanyada katlanılan 

lllahrumiyetleri kaydetmif VP; ln
ailiz hava kuvvetlerinin bombar
dıtrıanları yüzünden Alman mil
letinin büyük bir nevmidi ve te
liş içinde bulunduğunu ıöylemiş-
~r. Anlaşıldığına göre , Hes Dük 
h ll~iltona çok mühim bir mesajı 
arnı\ bulundu~unu ve Dük Ha-

:iltonu Marki Do~laı Of Glas 
Ulundu~u zamandanberi iyi tanıştı

~•nı ve lskoçyaya doğru Hamil-

tonun nıa.ti~anesine inmek üzere 
~~tu~nu ve Düke bildireceği mü 

1~ haberleri oldu~unu ilave et· 
trıı~fü • 

b ~ ~eı bu haberleri İngiltere için 
uyulc istifadeyi hai~ bulundu

Q'urıu ve lngiliLlerin şimdi Alman-

Yada hakim olan istibdadı devir· 
lll~sine yardım edece~ini söyle
nıııtir . Hes Alman milletinin 

harpten bıktığını da söylemiftir. 

'f0RKIYE Rad_qosu 

ANKARA Radyosu 

Cuma 16.5.1941 

8·00 Program ve memleket sa· 

at ayan 
S.03 AJANS haberleri 
8·18 Müzik : Hafif program 
8.45/ 
9·00 Ev kadım - Yemek 

12·30 Proa-ram ve memleket sa-

12.33 
12 5 ·O 
13.os 
13.2.sı 
ı-ı .00 
18 00 

18,30 

19.30 

20.15 
20,45 
20,30 

2L.45 

at ayarı 

Müzik : Muhtelif şarkılar 

AJANS haberleri 
Müzik : Türküler 

Müı.ik : Karı~ık proa-ram 
Program ve memleket sa
at ayarı 

Müı.ik : Radyo Swing ku· 
artcti (l. Ôzg'Ür ve Ateş 

Böcekleri) 

Müzik : Meydan Faslı 
Memleket saat ayarı ve 

AJANS haberleri 
Konuşma : Ziraat Takvimi 

Müzik : Seçilmiş sarkı ve 
türküler 

RADYO GAZETESi 
Müzik : TEMSiL 

Konuşma (iktisat saati) 
Müzik : Radyo Salon Or
kestrası (Violonist Necip 
Aşkın idaresinde) 

Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri; Ziraat Esham -
T . ' ahvılat, Kambiyo ·- Nu· 
kut borsası (Fiyat) 

Müzik : Radyo salon or
kestrası proi"famının de
vamı 

Müzik : Dans 

proanm ve kapa-

Alrlka baekAtı 
(Birinci sahifeden artan) 

edilmio bir vaziyette bulunmak
tadır . 

Kahire : 15 ( A. A. )- As
keri mahfillerde söylendiğine gö · 
re, Carb çölünde harekata devam 
edilmekte ve bu harekat bir nevi 
top oyununa benzemektedir . İn
giliz kuvvetleri teşebbüsü elle
rinde bulundurarak Sollum böl· 
gesinde düşman müfrezelerini ta
mamiyle püskürtmüş ve Tobruk 
etrafında düşman kollarını hırpa
lamışlardır . 

Mersin içme ıuyu 

getirilecek gaz 

icin 
' 

Mersin : 15 ( Türksözü mu· 
habirinden )- Belediyemiz, şehir 
içme suyu için lazım olan klor 
gazını Anıeri kadan temin etmeye 
karar vermiş ve bu hususta lazım 
gelen tefebbüste bulunulduğu ha
ber alınmıştır. 

ı ........................ ı 
ı SEYHAN ı 

f Slbıllet Nakliye f 
J Şirketinden J 
ı Evvelce 15 Mayıstan iti- ı 
ı haren Pozantı • Bürücek ı 
ı seferlerine başlanacağı ilan ı 
ı edilmiş isede blZı maniala- i 1 rın zuhuru doliyısiyle 19 ı 
ı Mayıstan itibaren seferlere ı 
ı başlanabileceğini sayın hal- ı 

ı kımıza iıan olunur. ı 
: .......... :. ............ : 

i 1 an 
BOROCEK KOY 

HEYETİ 
iHTiYARiYESİNDEN 

Sayın BQrlcell 
Yaylacııarıaa: 

Köyümüzün mühim ihtiyaçların
dan olan nakil işini düşünen ihti· 
yar heyetimiz sayın yaylacıları· 
mızın ierek kendilerinin ve ge· 
rekse iaşelerinin nakli hususunda 
Seyhan suhulet nakliye şirketiyle 
aktedilen mukaveleyi aşağıya ar· 
zeyliyoruz. 

ı - Seyhan suhulet nagliye 
ıirketi ile mutab k kal~ığımız. ~ze
re l9 Mayıs 941 tarihınden ıtıba· 
ren Bozanlı - Bürücek arasında 
otobüs servisine muntazaman baş 
!anacaktır. Mezkur şirket tarafın· 
dan bu hata biri otobüs diğeri 
kamyon olmak üzere iki nakil va
sıtası tahsis olunacaktır. 

2 _ Bozanlı - Büı ücek ser
visinde her şahıs için 70 kuruş 
nakil ücreti alınacaktır. 

3 - Yatak (Mafraç} ın beher 
kilosundan bir kuruş nakliya üc· 
reti alınacaktır. 

4 - Sebze ve sair gıdai 
maddelerle çimento ve çinkonun 
beher kilosundan 70 sanıim nak
liye ücreti alınacak ve bundan 
başka haftada iki gün ~Salı . - Cu· 
ma günleri) suhulet şırketı yazı~ 
hanesinde üzerleri açık adreslı 
toplanacak sebze, ve sair~y~ sa·. 
bahleyin alıp Adanadan Buruceğe., 
kadar naklederek,Bürücekteki ga
rajlarında yukarıda gösterilen üc · 
retleri makabilinde müracaat e::kn 
sahiplerine verecektir. • Ya~nız mal 
sahiplerinin müracaatları lazımdır. 

5 _ Bürücekteki tekmil dük
kanlar, furun ve kasapl.a~ın 10 
Mayıs 941 tarihinden ıtıbaren 
açı\acagını sayın Bürücek Y.~yla-

1 malilmak olmak uzere 
cı arına 

ilin eyleriz. 1-2 13012 

TÜRKSôZO 

· eutGARİSTAH VE İNGİlTERE 
(Birinci sayfadan artaıı) 

Alman muvaffakıyetlerinin tesiri 
altında kalmış idi.,, 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

= 
KiLO FIATI 

CiNSi En°""'iZ"En çok 
K. S. K. s. 

"=-- ---- -J.-

Koza --
Klevland 1 ---
Klevland il 

ı M. Parlağı --
P. Temizi 
Kapım alı 

( Y. Çiğidi 

1 

4,00 
K. Çiğidi 5,00 5,00 -----
Susam 

1 

1 

Rendel bunlar<lan:başka bazı 
tali sebeblerin de olduğ'unu kay
dettikten sonra sözlerine şöyle 

devanı etmiştir: Çörçilin Bulgar
lar ıslah kabul etmeyen hat ve 
hareketinin kendilerine ağır ce
zaya mal olacağı hakkıdda ihtar
da bulunan meşhur beyanatı ge
rek gec kalmış olması gerekse o 
tarihte dahi bir kaç İngiliz gaze
sinin zavallı Bulgaristan tabirini 
kullanmaya temayülü yüzünden 
Bulgarları asla ikna etmemiştir. 

Buğday 
-- --- : 

1 

-Buğday To. 
1 Buğday yerli 

Arpa 5,125 

c:_ 
15- 5 - 1941 

·- -
KAMBiYO VE BORSA 

YENi NEŞRiYAT : 
lş bankasından alrnmrştır. J 

ÇOCUK MECMUA Si 
Çocuk Mecmuasının 230 uncu 

sayısı güzel bir kapak içinde 
istifadeli:yazılarla dolu bir halde 
çıkmı ştır, Bayilerden arayınız. 

(Frank) Fransız ~ ' 
(Frank) İsviçre _; 
(Sterlin) İngiliz 5.24 
j2ol~)-~merikan 132.20, 

1 LAN 
S[YHAN VilAYETİ DAiMİ ENCOMENINDEN: 

941 Mali yı'ı !çinde Adana Memleket Hastanesi ihtiyacı 
olan 3155 lira muhammen bedelli Cl..Şağıda müfredatı yazılı mal
zemesi tıbbiye 15gün mücı.tetle mevkii münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 29/5/941 Perşenbe günü Saat 10 da Encümeni
mizde yapılacaktır. isteklilerin Şartnameyi görmek üzere her
gün Hastane idaresine ve Eksiltme giinü de evvelden yatır
mış oldukları muvakkat teminat akçası makbuzlariyle Vilayet 
Daimi encümenine muracaatları ilan olunur. 

600 Metre Tarlatan sargı 13-16-20-25 13007 
4000 ,, Gaz Saf 

350 Kilo Pamuk Saf 
3500 Metre Sargılık Bez. 

I LAN 
SEYHAN ViLlY[Tİ DAİMi ENCOMENINDEN: 

941 Mali yılı içinde Adana Memleket Hastanesi ihtiyacı 
olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı muhrukat maddıl~rinin 
evvelce ilan olunan vakitte isteklilerin çıkmadıkmdan eksıltme 
10 gün müddetle temdit olunmuştur. 

20/5/941 Salı günü icra olunacak eksiltmeye iştirak ede
ceklerin Şartnameyi görmek üzere heri Ün Hastano ldaresino 
ve evvelce yatırmış oldukları muvakkat teminat makbuzlariyle 
eksiltme günü Saat 10 da Vilayet Daimi Encümenine müra· 
caatları ilan olunur. 

Asiari miktar 
Kilo 

80000 
6000 

25000 
30000 

Azami miktar 
Kilo 

100000 
10000 
40000 
50000 

•='===::::::.. Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

Cinsi 

Meşe Odunu 
Mangal Kömürü 
Kok kömürü 
Maden kömürü 
13019 

TORKİYE - iNGil TERE ITTlf AKI V[ 

BOYOK BRİTANYA iMPARATORlUGU 

YAZAN: := MÜMTAZ FA İ K FENiK -

~~~~ 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI H[R GOH MUSTAf A Rif AT 
ECZAHANESİ OSTÜNO[Ki MUAYENEHANESiNDE 

KABUl EDER 

Sayfa 3 

••••••••••••••••••••••••••• • • 1 DablU, ml teaddlt vantilatörlerle 1 
e yayla gibi serlnlettlrllen • 

İ ASRi SiNEMA İ 
1 NlN V ASl SALONUNDA : 
• 2UVARF. SU\' ARg • 

: 8.4s 8 U AK Ş A M 8.4s : 

1 Sezonda Bile Tesadüf Edilemiyen iki büyük 1 
• Şaheser Birden • 
• -1- • • • 1 1 

Dıinya Sinemacılılznm En 1 •• 
Parlak iki Yıldızı 

• • e REDY ROBERT 1 
1 lA MARR TAYlOR 1 
• Tarafmclan Şalıane Bı'r Sıırelle Yaratılan • 

1 1 Seven Kadın 1 i 
ı Büyük aşk ve hakiki hay at filmi • 

1 -2- 1 
: ~~LAo~! Doroty Lamou r i 
1 RAY MlllAND - AKİM TAMİROf 1 
1 1 • I DiŞi TARZAN i • 1 
1 Türkçe Sözlü 1 
• Afrikanın balta girmemif ormanlarında binbirheyecan, • 
• binbir macera icinde gecen bir aşk efaanesi e . ' . . 
••••••••••••••••••••••••••• 

1 
1 

TORKiYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarih i : t888 

Sermayeıi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirat ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat_Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 1 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye da~ı•1acaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 .. 
4 .. 250 

" 1000 .. 
40 

" 
100 .. 4000 

" ıoo 
" 50 .. 5000 i t 

120 " 
40 .. 4800 .. 

160 
" 

20 
" 3200 .. 

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

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUl, 11 Birincikanun, 
11 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

İLAN 

ADANA B[lEOIYE RIYASETİNO[N · 
1 - Adana şehrinde Tarsuskapusu ile Taş Karakolu ara

sına bir !ağam inşası açık eksiltme usulile münakasaya konul
duğu halde talip çıkmadığından Belediye Encümeni karariyle 
işbu inşaat pazarlıkla ihale edilmek üzere bir ay iı.,in münaka
saya konulmuştur. 

2 - 25.4.941 tarihinden itibaren cuma ve salı günlen sa
at 16 da Belediye Salonunda Belediye Encümeni tarafından 
yapılacakhr· 1 

3 - ışin keşif bedeli (9271.56) liradır. 
4 - Muvakkat teminatı (695.36) liradır. 
5 - Keşif ve şartnameyi görmek istiyenlerin Belediye Fen 

Dairesine müracaat eylemeleri ilan olunur. 
12945 25-2-9-16 



Sayfe 4 TÜRKSôZO 

.......................... 

i HER NEVİ MATBAA i 
1 imRINiZI GA m TEMİZ 1 
i VE UCUZ OlARAK i 
iTÜRKSÖZÜi 
i MATBAASINDA i 
1 YAPTIRABILıRSINIZ J 
.......................... 

Zayi Sayım vergisi 
makbuzu 

Sayım vergisini verdiğime 
dair olan kırk altı lirayı hamil 
makbuzumu zayi ettim. Diğeri
ni alacağımdan eskisinin hük· 
mü yoktur. 13020 

Hunamlı aşiretinden Kanber 
oğlu Ahmet Kcca 

: ........................ : 
ı ı 
ı Satılık Tarla ı 
ı ı 
ı Tarsusun Yaramış köyün- ı 
ı de boyacı Abdullah ağa ve ı 
ı Yusuf aga tarlalarına yakın ı 
ı üç dröt parçadan ibaret olan ı 
ı tarlalar satılıktır. Almak isti- ı 
ı yenlarin idarehar.emizde Meh- ı 
ı medGörene müracaatları. C. ı 
ı ı 

Kallteılyle ve ıeslaln temlzllğlyle ber kesi bayıete 
dOşlren radyo 

: ........................ : 
ı ........................ ı 
f aı,metçl Aranıyor J 
ı E · l · · .. b"l k ıı MUHARREM HilMi REMO ı ı v 'f errnr gore ı ece 
ı bir kadın hizmetçi ara· 
ı yor. Matbaamıza müra· .. 
ı caat etmeleri .. 

(.~ 

l Diş T-abibi 

Celil Çalapöver 
ASKERi HASTAHAN[ DİŞ · TABİBİ 

Bar gfln ıııadan sonra dl' _tabibi 
İsmail Hakkı Somayın maayenebane· ı 
sinde hastalarım lıatiid eder. 15· 15 
~ 

: ........................ &. 

. ~ayanların s hhi arkadaşı 
Biıçok b f:) cıı'aı ın 

sıhhi, aylık temizlikle· 
rinde gösterdi1'1eri a· 

lakasızlık, mühim ra
hatsızlık ve hastalık
lara yol açmıştır. işte 
bundan dolayı, her sa
yın bayan, adet za· 

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

ECZANElERDEN VE TUHAf İYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARINDAH ARAYINIZ 

Cenup Mıntakası deposu : Bahri Diril Ticarethaneai 
Yağcamii civarı No. 711 

L-·----
• 
iş Bankası 

Kttçlk tasarrul besapları 

1941 
İkr.amıy,e plinı 

KEŞlDELER 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lkincitefrin 
tarihlerinde yapılır 

---· 1941 İkramiyeleri 
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 > 

TUr~dye iş Bankasma para yattrmakla yalmz para 
biriktirme olmaz, aynı zamanda tallhlnlzl 

denemlf olursunuz 

16 mayıs 1~ 

DERHAL l<ESEP... ----
!Her ecz~hanede bul~ 

s;2:ca:::::::zıca::ıca::::ı::ccıı::c::a::::21:=:sr:r:=: u: u * 11 _.._ 

Blttın Ajrılarm panzeblrldll'• 't 
Beyhude ıstırap çekmeyil11 

BiR TEK KAŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla· 
nnı sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafsal ve 
adele ıstırapları NEVROZIN'le 

tedavi edilir. Müessir ilaç : 

N E V R O Z l N 'dir 

NEVROZiN TERCİH (il~ 
lcabındn Günde 3 Kaşe Alınabilir. ~ 

--·- .:a:::x xuur:•uı:::ıca::u:» ~ 
~~~M~ 
~ a H 

l TIMOFUJ 

~ [ABDESI BOZAN) DEDiGiMiZ $ERiTUR ., 

l Bunların uzunlukları, dört metreden on metre~3; ~r 
olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek işt derıı1•~ 
ser, karında ağrılar, sancılar yapar. Zayıf, kansız, ··ıe v 

~ sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Teda"
11 

~ cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

~l TİMOFÜJ 
~I 
>I 
>l 
1 

1 

UZUNLUGU 4-10 METREYE ~AOA'j 
<?.LA~(ABpEST BOZAN) OEtclUN Şfl\I~ 
OLDURUP V.UCUOTAN Dl$ARI Af,. 
TAM TESİRLİ BiR MÜSTAhZAROI~ 

S. V• J. H. V••til11/4ftı1t 1,hi il~ /11 'iti 
H- ~- l~o l11ri4/l ruA1ahnı '"''~" '' 

' . - ~Eç.erıa iL• SArlLllC -

CAN lABORATUARl-IS!ANBUL-KufuJı/ 

I~ 
~ - - . e~İ 
cı . ıııd , 

1 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların ıÇ ye~ 

{anış tarzı yazılıdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat 
~ nin müsaadesini haizair. 1276 l 

~~~~~~~~ 
...................... ~ .............. ~ 11' 
il Abone ve illa 'T üJrıt ır~~L~.ıı~ 
ı şartları GÜNDELiK ~,_ ·1ı:,,;ri 
ı Sahip ve Başrrııı O~ı" 
ı SeneliAi ... 1400 Kr. FERIO CELAL. B , ~ 
ı 1 Aylrtı . . . 125 » --:- t µaJat 
ı Umumi NeŞrıya(J(i&..~ 
ı hanlar için idareye MACI~ ıo r./ı~ ! müracaat atmelldlr Bosıldıfı ı y~ 
.................................. ~Y~ 

1 
t 


