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T •l•fon : 315 

Sayısı her yerde S kuruf _J 

19 MAYIS 
Yarın şehir stadında~ 

büyük tören var 
••on VE GENÇLİK BAYRAMl PROORAMI --........................ : 

SOVYET MALlARI i 
MOSADERE EOllDI f 

ı 
Bovyetıer Amerl· ı 
kayı protesto etti ı 

Ankara: 17 (Radyo gaı.c- i 
t~sinden) - Sovyetlere ait ı 
hır vapurdaki yün ve derileri ı 
Aınerilca gemileri müsadere ı 
etın!ıtir. Bunun üzerine Sov- ı 
Y~tler Amerikayı protesto et- ı 
rnı~lerdir. ı 

~ ................ ..: 
tı,1nın BarekAtı 
--- VE--

j 4aııertka, İngiltere 

Say Rozveltin 
~Ünkü beyanatı 
lııa ~0ndra: 17 (A. A.) - Resmi 
d' ~•ilerde bu sabah beyan edil-
1Q-İne -

Iİ ij- iare, Alman fart! mrıın Vi-
tll ukumeti tarafından kab:.ıl edilll:i Üzerine Suriye hadiselerinin 
tiyl Q-1 ?u~um, askeri vaziyet itiba
lbre hıçbır endişe vermemektedir. 

10~ar _ve yorgun olan mareşa'ın 
ltrat i'ünlerde mihver devletleri 
bıa ından mütemadiyen tazyıka 
be tuz kaldıQ-ı teslim edilmekle 
va~~be~ Vişi hükiimetinin aldığı 
hıe 'Yetin tasvip edilmediQ'i gizlen
babektcdir. Mihver devletleri ilk
dak~r taarruıunun birinci safhasın· 
için 

1
• ın.uvaffakiyetlerinden istifade 

kuı ıstıcal etmektedirler. fşin kor· 
buı~cak ve acınacak tarafı Vişi 

"'Urneu · lanın nın zAfının yalnız Fran. 
) ar k durumuna münhasır kalmı
lr.ıpa bütün Fransız müstemleke 
~ke:r;~orlutuna sirayet etme teb-

ır. 

tika:::~sanın girditi yolun Ame
btınj 1 akisleri Londrada mem

Yetıe k V . arşılanmışbr. 
~e)t ;!ın~ton: 17 (A.A·) - Ro.z 
llnda Urıku gazeteciler toplantı

şOyle demiştir. 
bıille~eynclınilel şartlar f ransız 

HAZIRLIK: 

a) - 19 mayıs 1941 paLartesi 
günü tören alanlarına ve şehrin 

münasip yerlerine veciz.eler ko
nacaktır. 

b) - Dükkan, mağaza vitrin
leri ile nakil vasıtaları bu günün 
manasına uygun olarak süslenecek 
ve geceleyin bütün daire ve mü
esseseler elektrikle tenvir edile· 
ccktir. 

c) • Yapılacak lmerasimi Ma
arif ve beden terbiyesj müdür
lülderi, davetliler ile merasim sa
hasının intizam ve inzibatını da 
F..mniyet müdürü ile Vilayet jan
darma komutanı temin ve idare 
edeceklerdir. 

PROGRAM: 
1 • 19 mayıs 1941 pazartesi 

günü saat (16) da Maarif müdür
lü~nün okullardan seçece~i bir 
grup talebe ve sporcular Beden 
Terbiyesi Seyhan bölgesi bina
ıııında toplanacak teşekküller ve 
gençlik ldüplerinin hazırlayacak
ları çelenkleri alarak bando ile 
çarşı içinden Atatürk Parkına gö
türeceklerdir. Çelengi Anıta koy
duktan sonra saat (17) de Stad
yoma dönmüş bulunacaklardır. 

2 - Orta ve teknik öğretim 

okulları erkek ve kız talebeleri 
gereken hazırlıkları ile Stadyoma 
gidip (17) de geçit resmi için 
yerlerini alacaklardır. 

3 - Saat tam (17.15) de aşa· 
~ıdaki sıraya göre geçit resmi ya
pılacak ve geçit resminden sonra ı 

~talebe ve sporcular teftişe hazır 
vaıiyette toplanacaklardır. 

a • izciler, Türkku~u. Kız Iİ· 
sesi, Kız Enstitüsü, Erkek Lisesi, 
F..rkek ô~retmen Okulu, Ziraat 
Lisesi, Tecim Lisesi, Orta Okul
lar, Sporcular. 

4 Geçit resminden sonra 
Vali ve yanlarında Askert Ko
mutanı, Parti Rei:;i, Belediye Re
isi, Halkevi Reisi, Maarif Müdürü 
ve Beden Terbiye:1i Müdürü ol· 
duğu halde talebe ve sporcuları 

selamlayacaklardır. . . bu'"tün 
5 _ Selamlama bıtınce 

talebe ve sporcular bondo ile 
birlikte istiklal Marşını söyliye
celder ve alana merasimle bayrak 
dikUecektir. Bayrak merasiminden 
sonra bütün talebe ve sporcular 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Şimal denizlerindeti /ngiliz - Al;,.,an deniz Faaliye· 
tinde /ngilizlerin bazı Alman hücum botlarını eair ettikle
rini Anadolu Ajansı haberlerine atfen yazmı,tık. Yukar
daki resim lngilizlerin aldıkları hücum botlarından bir ka
fını göstermektedir. 

Seylab vuku unda 
18 den 50 ya,ına kadar 

çahşma mecburiyeti 
Meclis Dahiliye 

bir IAylba 
Encımenlnde mlblm 
tetkik olanayor 

Ankara : 17 ( Türksözü mu
habirinden ) - Su taşkınlığı hü
cumlarına karşı korunma kanun 
layihası Dahiliye Encümeninde 
tetkik olunmaktadır. 

Layiha esaslarına göre taşkın 
sulariyle sahil ve setlerin yıkılma 
ve yarılma tehlikesine maruz bu
lunması veya civar arazinin su 
istilasına uğraması gibi hallerde 
hadisenin vukubulduğu mahallin 
en büyük mülkiye memurunun 
emriyle tehlikeye maruz. bulunan 
köy ve kasabaların on selciz ya. 
şını bitirip 50 yaşını doldurma
mış bütün erkek nüfusu ellerinde 
bulunan balta, kazma , çapa, kü · 
relc , keser , el arabası ve saire 
ile yıkıntıları kapamaya ve tıka· 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

B .. H(S HİTlERiN 
RIZASİYlEMi KA~TI 

Ankara: 17 (Radyo gueteıin
den) - Hes meselesi etrafındaki 

heyecan artık sükunet bulmuş gibi 
görülüyor Fakat hala işin iç yüzü 
anlaşılmış de~ildir. Bazı tahmin
lere göre Hes, Hitlerin rııasile ve 
malumatı tahtında lngiltereye gel· 
miştir . 

Hendersonda, Heıin 11amimt 
ve idealist bir Alman olduğunu 

fak at parti arkadaşlarının yanlıı 

hareketlerini görünce mllteesıiren 
kaçtı~ını söylüyor. 

Kral Plyer'ln 
Son beyanatı 
Ortaıarkta bir yer: 17 (a.a.) 

Yugoslavya Kralı Piyer Ortaşark· 
da bir yerde Royter ajansına ver· 
diğ'l bir mülakatla şöyle demiştir: 
'·Düşman Sırp, Hırvat ve Sloven· 
lerin birli~inl kırmaya asla muvaf 
fak olıımıyacaktır. Müsavi olmadı · 
~ kadar da kısa olan mücadelede 
mağ'liip olduk. Fakat milletimizin 
şerefini kurtardık. Şu anda her· 
kesin duyabilmesi için yüksek ses· 
le şunlan söylemek arzu ediyorum: 

tiy8d •ne Yaptığım hitabın· daha 
~dare teşrikine imk!n vermiyecek 

~ atırdır. 
~lt oıveıt çok f arazı addettiği 
irtltirı •uaııere cevap vermekten 

rıdaa. y!~emiştir. Bu Sualler ara
tJ~is·ırı· •şıdeki Amerikan büyük 

ın i · 

Tasar.ruf bonoları 
yakında çıkıyor 

Düşmanlanmız milletime karşı 
hat ve hıueketlerlne insaniyet kay
deJcrini ihlAI etmemeg'e dikkat ct
:ııinler. 

AFRIKA'DA 
Kapatzo mevzilerini 
lnglllzler işgal etti taa-ı b k erı ÇaQ'ırılıp çaA-rılmıya-s·: kındaki süal de vardır. 

ttaıy,1 
ney: 17 (A. A.) - Avus· 

1 

~aı>t1~ 1 :aşvekfilct vekili Paden 
tır ki: eyanatta ezcümle demiş-

t Suriye 
'YYareı . . rnakaınlarının Alman 
~huı ctrının Jraka müdahalesinin 
trrıriıc 1nıelerinin .Vişi hükumeti-
ta o dut - h , lYikinc k u şup esizdir. Alman 
•rı şirtıd' arşı Fransız hükı1meti
Ukave~!~ kadar idame ettiği 
'"4,... . acınacak bir tarzda 
• L., "'CSı Üz • • • 
•ııın 1 erıne ılerıde daha 

CaYti 
11 Aınetıcre şahid olabiliriz. 

~tı y:~~ınt haberlere göre, Vişi
~ Uhasarnatı 

0 
tacizler Almanlann 

f ti'ka.Ya 1 
• rta Şarka ve şima1i 

Oicler·ı dienışletmek hususundaki 
rı en F . (Ge . . ransanın mükım 
rı1ı ilç6ncQ 1ayf ada) 

BU BONOL ARIN VADESi KISA 
VE FAiZi ÇOK OL ACAK 

Ankara : 17 (Türksözü muha· 
birinden) - Maliye Vekaleti tara· 
fından hazırlanan tasarruf bonoları 
ihracına dair kanun IAyihası üze· 
rinde maliye ve bütçe encümenle
rince yapılan incemeler sona er· 
miş, layiha müzakere olunmak Ü· 

zere meclis heyeti umumiyesine 
sevkedilmiştir. 

Memleketimizde, diğer bazı ül
kelerde olduğ-u ıribi, tasarruf bo
noları çıkarmağ"a taalluk eden bu 
kanun layihası, bir yandan küçük 
tasarruf sahiplerinin bankalara tev
di ve bir işte! istimal etmedikleri 
paralanna karlı ve emin bir işte 
intifa sahası teminidir. 

(Geriıi ikinci aahifedo) 

Anlcara: 17 (Radyo Gazetesin
den) - Sollumdan sonra lngiliı 
kuvvetleri Kaputzo kalesi mevzi

lerini işgal etmiolerdir. Almanlar

dan 600 esir alınmış tank ve 
bazı :zırhlı vasıtalar tahrip edil· 
miştir. 

Londra : 17 (A.A} - Roy

terin bildiA"ine göre Libyada İn
giliz kıtaları hatlarını Tobruk mü

dafaa mıntalcasına mıntakasına 
kadar ilerlemiftir. Habeşistan da 

lngiliz kıtaları Nekellinin 80 ki
kilometrc kadar şimalinde bulu
nan Adulaya varmışlardır. Burada 

dütmanın 80 aakeri bulunmuıtur. 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı : 5015 

Servetini Maarife 
bırakan Profesör 
Maarif Vekili dün Ziya Oiln'e sa imi 
btr:mektupla te,ekkftrde bulundu 

lstanbul : 17 ( A. A . ) - Ser- 1 
vetini vefatından soura Üniversi

teye tahsis etmiş olan göz dok

toru Profesör Ziya Güne Maarif 

Vekili şu mektubu:göndermiştir : 

Sayın Prof~sör ; çalışarak ka

zandı/ınız ve takdire deker bir 

tasarrufla biriktirdiğiniz serveti

nizi Üniversitemizin inlcişaf ve te

kamülüne tahsis etmiş olduğunuzu 

Rektörümüıden öğrendim . Bu 

yüksek ve örnek olacak hareketi 

memleket Maarifi adına büyük 

~ükranla karşılarım . Saygılarımın 

kabulünü rica ederim . 

Razveıtım otıunun 
Mısır, Yunan ve 
Yugoslav Kralla· 
rıyıe yapacaaı 

görüşmeler 

Kahire : 17 (A.A) - Amerika 
Reiscumhurunun o~lu Ceymis Ruz 
velt perşenbe günü Kral Faruk 
tarafından kabul :edilerek baba
sının mektubunu vermiştir. 

(Gersi üçüncü sahifede) 

Gelen kahveler 
satışa çıkarıldı 

ÇEKIRDECE 190, ÇEKiLMiŞ KAHVEYE DE 250 
KURUŞ FIY AT TESBIT EDiLDi 

HAlKIMJZ KAHVf Yi N[ ~f KilO[ AlACAK 
Şehrimize evvelceıy'geldiğini 

bildirdiğimiz elli çuval kahvenin 
Gatışına dünden itibaren başlan · 
mıştır .~Vilayette toplanan fiyat 
murııkaba komisyonu kahvenin 
şehrimizde bulunan altı lcuru kav. 
veci :nsıtasiyle çekilmiş olarak 
satılmasına-ve fakat bu kuru kah
vecilarin sıkı bir:kontrola tabi tu
tulmasına~karar verilmiştir. 

Kahve dane olarak 190 ku
ruşa kuru:!kahvecilere verilecek 
ve onlar çekilmiş kahveyi 250 
kuruştan satacaklardır. Her aileye 

:azamij250 gram verilecektir. 

Hergün kuru kahveciler bireı 
çnval işleyebileceklerdir. : Bir ta
neside münhasıran memurlara sa
tış yapmak ü:ıere ayrılmıştır. 

Kahvehanelere geliııce mem
leketimizde bulunan yirmi büyük 

kahve ve altmış .küçük kahveha

neye her gün bir ve azami iki 
kiloya kadar kahve verilebile
cektir. 

Aynca kahve alanların sarih 
adresi ve isimleri de tespit edile-

cek ve bu liste daima kontrole 
tabi tutulacaktır, 

Evvelki gün bombardıman edilen Hamburgian bir görıinilş 

Londra: 17 (A.A.) 
- Londrada salii
hiyetli kaynaktan 
öğrenildiğine göre, 
Cumayı Cumarte
siye bağlayan gece 

- birinden uzak yer-

İngiliz • Alman lere bombalar atıl
mıştır . Orta lngil· 

karşılıkh bava \erede yangın ve 
infilak bombaları 

bombardıman ser
visine mensub tay
yareler Polonyada 
ve Rendeki hedef
lere taarruz etmiş-

bombardımanı bir miktar hasara 
sebtb olmuştur. Bir 
miktar ölü ve ya-

Rını vı Polonyaga hücum ralı vardır. 
Başka yeı terde pek 

lerdir . 

Londra : 17 ( A . A . } - İn· 
giltere üzerinde evvelce bildiri
lenlerden başka iki düşman tay
yaresi daha tahrib edilmiş ve 
bu suretle dün gündüz düşürülen 
tayyarelerin adedi yediye baliğ' 

olmuştur . 
Londra : 17 { A. A. )- Ha

va ve dahiır emniyet neıaretleri
nin tebliği : Düşmanın bu gece 
Büyük Biritanya üzerindeki faa-

liyeti bilyük bir mikyaııta olma
mıştır. Orta lngiltercde bazı yer
lerle doa-u cenub ve doğuda bir-

az .zayiat ve hasar 
mevcuddur . Bu gece lngiltere 
üzerinde dütmanın iki bombardı

man tayyaresi tahrib edilmiştir • 

Malta : 17 ( A . A. ) - Dün 

az miktarda düşman tayyaresi 
hükümet binalarında hasarlar tev-

lid eden bir miktar bomba at- · 
mışlardır. 

Dün gündüz üç alarm veril· 
miştir. 

Üçüncü akın eıınasında büyük 
bir düşman teşekkülü bomba a· 

tarak hükümet binalarında hasa· 
rata sebeb olmu~tur. 
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Sayfa 2 TÜRKSOZO 

DUYDUKLARJMIZ 

;.,~~m·:L ,,. ., 
~-"il~ 

'-------------------
Beyin KoUekslf' 

Avrupa ve Amerikada k~ 
yon meraklıları çoktur·_,, 

nn arasında kibrit kutusıJ, 1'~ 
ve sair garip şeyler to~~ 
mühim bir yekıln tutar. Aflle 
garip kolleksiyon yapan f 5oı 
bir profesördür. Bu pro e. ırİ 

Mülbımdım. Askere, Gümül
cine ile Scl4nilc :aı asındaki şosayı 
yaptırıyorduk. Takımımdalr.i ne
ferlerin yüzde doksanı çingene 
idi. Bir gün akşam üstü karargah 'l 
dönerken çingenelerden birine ta
kıldım: 

- Yaho, siz nasıl milletsiniı? 
Ne Peygamberiniz var, ne kitab
nız var! .. Dedim. 

Çingene: 
- Peygamberimiz olmaz olur 

mu? Vardı amma zevk ve safa
dan baş alıp da kitap yazmağa 

vakıt bulamadı. 

Çingene nefer hem yürüyor, 
hem anlatıyordu: 

- Peygamberimizin adı Baba 
Fingo idi. 

Mısır ülkesinde bir köyde otu
ruyordu. Peygamberliğini ilan et
tikten sonra komşu köyün, güz.el
liği dillere destan olan kıziyl"' ev
lendi ve kızı alıp kendi köyüne 
getirdi. Kızın anası genç yaşta 
dul kaldıA"ı için örselenmemişti. 

Hala bir put kadar güzeldi ve 
Baba Fingo asıl kıza değil, ana
ıına tutkundu. Onun için yanıp 
tutuşuyordu. Artık tahammül ede
meı hile gelmişti. Bir gün karı-
ıına : 

- Allah annenin hasta oldu
~unu söyledi. Bana yol azığı ha
.ıırla da köye kadar gidip göre
yim dedi. Yol sekiz nn saatlikti. 
Kadın bir tavuk haşladı. Helva 
pişirdi. Kocasının heybesine bir 
ufak tulum içerisinde su koy
maA"ı da unutmadı. Fakat Baba 
Fingo bunların hiç birisini yolda 
yemeC.i. Her birini yol üstündeki 
agaçlardan, çalılardan birinin di
bine gömdü. 
Kaynanası bu zamansız ziyareti 

taaccüble karşılamıştı . Baba fin · 
go: 

- Kızın hastadır. Evde ba
kanımız yok. Seni köye götürme· 
Q'e geldim dedi. 

Ertesi sabah erkenden yola 
çıktılar. Köyden epiyce uzak
laşmışlardı . Kaynanası , telaşla 
azık almadıklarını hatırladı. Geri 
dönmek istedi: 

- Yol uzundur, hava sıcaktır. 
Acıkınz. Yol üstünde kuyu da ) ok
tur. Susuzluktan çatlarız sonra 1 
dedi. Baba Fingo: 

- Allah kerimdir! diye cevap 
vererek dönmesine mani oldu. 

Kos koca Peygamberdi. Kadın 
bittabi mutavaat etli. Son par
çayı sakladığı ilk ağacın altına 
gelince Baba Fıngo mıhlanmıf 

gibi durdu.Kadına susmasını işaret 
etti. Gözlerini kapalı olarak gö~e 
dikti. Bir kaç dakika ıonra ellerini 
göğe açarak Allahın keremine 
şükretti ve kaynanasına da döne
rek : 

YAZAN 

lelAbaddla Sepici 

ha Fingo birden avuçlariyle yüzünü 
kapadı ve dehşetle bağırarak : 

- Aman yarabbi nasıl olur, 
bunu nasıl yapabilirim ? diye in
ledi . 

Kaynanası endişe içinde sor
du : 

- Allah ne diyor aziz da
madım? 

O, bunu duymamış gibi mü
temadiyen döğ'ünüyor ve inliyor
du : 

- Şuracıktıt canımı al da bu 
işi bana yaptırma Allahım 1 Ya
pamıyacağım bunu . . . Yapa
mıyacağım ..... 

Kadın tekrar sordu : 
- Allah ne diyor aziz dama

dım. ? Söylesene bana 1. .. 
Baba Fingo başkalarınııı işit

mesinden utanıyormuş gibi kayna
nasının kulağına eğilerek bir şey
ler söyledi . 

Kadın geniş bir nefes aldı : 
- Ohhhhh,dedi. Ben de nedir 

diye korkuyordum . Madem ki 
Allah · emrediyor , onun cliledi~i 

gibi yaparız. Bunda üzülecek ne 
var ki aziz damadım . 

* • • 
Baba Fingonun arzusu yerine 

gelmişti . Neş'e ve sevinç için 
deydi . Kadın köye gelip de kı 

zını ayakta sapa sağlam bulunca 
hayret etti . Sonunda bütün ke· 
rametlerin , mucizelerin , dalave
radan ibaret olduğu anlaşıldı 

amma , Baba Fingo işi pişkinliğe 
vurdu, aldırış bile etmedi. 

* • • 
Çingene , hikayesini bitird~k 

ten sonra : 
- İşte bizim de böyle bir 

Peygamberimiz var kumandanım. 
Peygamberi böyle olursa ümme
tinin nasıl olacaA"ını sen hesap 
et artık, dedi . 

Oımanlyede bava 
şehitleri lbtllaU 
Osmaniye : 17 (Türksözü Mu

habirinden) - Hava şehitleri ih
tifali günü Osman iyede büyük 
bir tören yapılmıştır . L~!uallim 

Mahmut Çamurdan tarafından he
yecanlı bir hitabede bulunulmuş, 
kahramanlarımızın hatırac;ı hür
metle za<iedilmiştir. 

Erzlnde olls 
abm bflrosa 

Toprak mahsulleri ofisi umum 
müdür muavini Hamit Koray ile 
çoban alım müdürü Vasıf Çak
mur Erzin nahiyesinde de bir a 
lım ajansı kurulmasını kararlaş 

tırmıştır. 

- '..ı .. 

I stanbul kadınları 
hararetle çalışıyor 
İstanbul : 17 ( Türksözü mu

habirinden ) - Yardım sevenler 
cemiyeti faal ve gayri faal kol
ları bugün saat on beşte Eminönü 
Halkevinde toplanacaktır . 

Yardım sevenler cemiyeti , 
Sıhhiye Vekaleti tarafından ha
zırlanan Kızılay &önüllü hastaba
kıcı talimatnamesine uygun bir 
talimatname tanzim etmiştir . Bu 
talimatnamede kızlarımızın harb 
zamanında yaralılara yapacakları 

tedavi usulleri gösterilmektedir . 
Kurslara Üniversite , Lise , orta· 
mekteb mezunlarından başka ilk
okul mezunları da alınacaktır. 

Nalla işlerinde 
mecburi hizmet 
Nafia Vekaleti mecburi hizmet 

kanununa ek bir kanun projesi 
hazırlamıştır. Layiha esaslarına 

göre tazminat ödemeğ"e mecbur 
olanlardan vekaletçe istihdamları 
kabul edilenlerin tazminat borçlan 
hizmete devamları müddetince 
aranmıyacak ve bu müddet zarfın· 
da müruru zaman cereyan etmi· 
yecektir. 

Hizmet müddetleri devlet he
sabına olupta tahsil ve staj müd
detleri iki m=siine baliğ olanlar 
tazminat borçlarından beri olacak
lardır. Bu müddet doldurulmadan 
evvel vazifelerinden ayrılanlar ve 
ya kendi kusurlarile çıkarılanlar. 

hizmet müddetleri ne olursa olsun 
tazminatlarını tam olarak ödemeğe 
mecbur tutulacaklardır. 

D:ğer taraftan kursa devam 
etmiş olanlar evelki mecburi hiz
metlerine ilaveten ayrıca iki sene 
daha mecburi hizmetle mükellef 
olacaktır. 

Erler tarafından 

açılacak davafor 
Fili hizmet ifa veya talim 

maksadiyle silah allına alınan er
ler tarafından açılan davalara ya
pılan taki~ talebine müteallik ar· 
zuhallerin ve bunlar üzerine tan
zim olunacak diğer evrakın dam
ga resmine tabi olmadığını, Ad
liye Vekaleti Müddeiumumilere 
ta yaptığı birtamimde bildirmiştir. 

Balkevlnde dün 
geceki konser 

Dün gece saat 21 de Halkevi 
Gençleri tarafından Halkevinde, 
zengin parçalardan müreppek bir 
konser verilmiştir. 

Ticaret Odası Azalıkları 

Münhal bulunan iki Ticaret 
Odası azalığı için Vali muavini 
riyasetinde yapılan seçimde aza. 1 
ittifakla Ahmet Cevdet Çamurdan 
ve Aziz Koseoğlu seçilmiştir. 

Adana Askerlik 
Şubesinden : 
1- 327, 328, 329 yerli do· 

ğumlu ihtiyatlardan olup şim· 

diye kadar şubeye müracaat 
etmeyen bakayalar ile her han· 
gi bir sebeble hizmeti filiyesi
ni yapmamış bakaya ve yok· 
lama kaçakları ile emsalı silah 
altında bulunan 332, 333, 334, 
335, 336 doğumlu sakatlar si
lah altına çağınlmışlardır. 

. 2- Bunlardan olubda her 
hangi bir sebeble şubeye mu
racaat etmedikleri taktirde 
haklarında kanuni muamele 
tatbik olunacağı ilan olunur. 

Adana Askerlik 
Şubesinden : 
1 - 312 dahil 332 dahil 

doğumlulardan yerli ve yaban· 
cı sağlam, sakat, islam, ve 
gayri islam acemi ihtiyat er
leri askere çağırıldıklanndan 

26/5/941 günü şubeye nüfus 
hüviyet cüzdanı, askeri vesi
kası ve raporlarile müracaat 

etmeleri. l 
2- Bu doğumlulardan 

ayni şeraiti haiz olup da her 
ne sebeple olursa olsun çağı· 
rıldığı halde istenilen günde 
gelmeyip de sonradan gelen
ler haklarında askerlik kanu· 
nunun 90 ncı maddesine gö· 
re muamele yapılacağı il!n 
olunur. 

Çok çocukla 
bAklmler meselesi 

Adliye Vekileti çok çocuklu 
hakimlerden olup ikramiye ve yar
dım tevziatından istifade edemi• 
yenler hakkında cümhuriyet müd
deiumumiliklerine bir tamim gön
dermiştir. Bu tamımde her yıl ha
ziranın birinci günü beyanname 
vermemiş ve yahut verip de ayni 
günde müddeiumumilere tasdik 
ettirmemiş olanların bu yfirdım ve 
ikramiyelerden istifade edemedik
leri zikrolunmakta ve bu gibilerin 
bir haziran tarihi ile, yardım pa
ralarının tevzi tarihi olı n 23 nisan 

gunu arasında beyannamelerini 
vermiş olduktan anlaşıldığı tak· 
dirde yardım ve ikramiye parala· 
rından istifade ettirilmeleri lazım

geleceği hakkındaki kararı bildiri!· 
mektedir. Bu şerait dairesinde 
yardım ve ikramiyeden istifade 
etmemiş olanların usulen vekalete 
müracaatları beyan olunmaktadır. 

- Allah, A~iz Peygamberiyle 
kaynanası için o ağacm dibine ek
mek koydum, toprağı kazıp çı

karınız diyor, dedi. Kadın bu bü
yük mucize karşısında mebhut 
kalmıştı. Baba Fingo evvelce sak
ladığ'ı yerden ekmeA"i çıkardı. Fa· 
kat yedirmedi: 

- Ekmeği veren elbet katı~ı 
da verir, dedi . Yollarına devam 
ettiler. Baba Fingo böylece hel
vayı, tavu~. en sonunda da suyu 
çıkardı . 
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Çöl, sarı sıcağın altında eri
yor ve eridikçe böyle dümdüz 
yayılıyor gibiydi . 

Suyu çıkardıkları ağ-acın göl
gesinde karınlarını doyurdular . 
Yol üstünde artık bafka ağ'aç 

yoktu ve iki ıaatlik yolları kal
mıftı . Ne olacaksa , burada ol
malıydı . 

Baba Fingo bir aralık başını 
tekrar gö~e dikti. Kaynanası me
rak ediyordu . Allah kendilerine 
bu kadar ntmet ihsan etmiıti . 
yerden çıkacak başka şey kalma
mııtı . Peygamberine acaba bu 
defa ne söylüyordu ? 

Kadın bunları dfifünürken Ba· 

Fran11a vaziyeti 

Fransız - Alman anlaşması ve 
Suriyedeki vaziyet dünya efkarı 

umumiycsini hala meşgul etmek
tedir. Şimdiye kadar Suriyeden 
geçen Alman tayyareleri mecmuu 
elliyi bulmuştur . Bunlardan bir 
kısmı Musula bir kısmı diger Irak 
hava meydanlarına inmiştir . Ira
kın en mühim hava meydanı Hab
baniye meydanıdır . Bu da lngi
lizlerin elinde bulunmaktadır . 

iki üç gündenberi İngilizler 
Suriyedeki hava meydanlarını bom 
bardıman etmektedir. Halep hava 
meydanına henüz taarruz edil
memi~tir . Suriye Fevkalade Ko
miseri hava meydanlarınm bom-

bardımanını protesto etmiştir . 
Suriye Alf Komiseri bunu düş
manca bir hareket telakki etmek

tedir • Fakat Vişi hükümeti bir 
tebli~inde bunu düşmanca bir 

tecavüz olarak kabul etmemek· 
tedir. 

Suriyeden lraka sekiz yüz ton 

kadar da harb malzemesi geçi

rilmiştir. Diger taraftan 21 Ame

rikan d e v 1 e t i n i n Afrıka 

müstemlekeleri içın bir plan ha
zırladığı bildiriliyor. 

Halifaksın temasları 

Lord Halifaks dün akşam geç 
vakıt Amerika hariciye nazırı ile 

görüşmüştür . Bu görüşmede Su· 
riye meselesinin mevzuu bahis 
olduğu .anılıyor . 

Şimali ve cenubi 
Amerika tesanüdü 

Şimali ve cenubt Amerika dev
letlerinin tesanüdü günden güne 

artıyor. Buna yegane sebeb teh
likenin artmakta olduğudur. 

Muhariblerin İafe va2iyetleri 

Muharib memleketlerin gıda 
vaziyeti her gün biraz daha e
hemmiyet almaktadır . 

İngiltere onümüzdeki yıl için 
Kanadadan üç milyon ton buğday 
temin etmiştir . 

Osman iyede 
imar işleri 

Osmaniye : 17 lTürksözü Mu
habirinden) - Genç ve fa'al Be
lediye Reisi Abdurrazak Güvencin 
mütemadi himmet ve gayrctlerile 
Osmaniyenin çarşı caddeıeri parke 
döşenmiştir. Diğer taraftan Bele· 
diyemiz istasyon cadı..lesinı de in
şaya karar vermiştir. 

CEYHAN DA 
Ağaç meaele•i ve fena 

tarzda bir yol 
Ceyhan (Türksözü muhabirin· 

den) - istasyon caddesinin sol 
tarafına çarşıdan itibaren, geçen 
senelerde bir sıralı akasya a~acı 
dikilmişti. Bu yıl da gene bu cad· 
denin sağ tarafına bir mikdar fi. 
dan dikilmişse de; bu fidanların 
bir kısmı bitmemiştir. Bilhassa 
çarşıdaki t o uvar ve dört sene 
evvel dikilen ağaçların büyümesile 
göze çarpan manzara cidden gü
zel ve cazibtir. Burada asıl üze
rinde durmak istediğ"im nokta 
şudur: 

istasyon caddesinin sol tara· 
fındaki ağaçların bir kısmının şah
sı meçhul tarafından bedeninin 
orta bir yerinden çakı veyahut 
herhangi bir kesici aletle yaralan
mış olduğunu ıraalesef görmekte
yiz. Böyle işlek bir cadde üzerin· 
deki ağaçları kasden veyahut her
hanri bir sebebe mebni çakı ve 
saire ile yaralamak cür'et ve cesa-
retinde bulunan ister aklı başında 
olsun, ister çocuk bulunsun, mu· 
hakkak surette buldurularak hak· 
kında gereği yapılmalı ve bu iş 
herhalde ihmal edilmemelidir. 

Diğer taraftan 56 numaralı so
kak da yeniden yaptırılmakta ise 
de, bu sokağln malesef şehrin 
müstakbel planına uygun bir şe-
kilde yapılmadığı sanılmaktadır. 
Zira, bu şokak her beş metrede 
bir kavis cizmekte ve sokağın 
kavis çizdigi yerlerde bulunan ot 
ve çöpten mamul evler yıkılmadı
A'ı ve bu yüzden belediyenin, ev 
bedeli, arsa istimlak parası verme
diğ"inden zararı olmadı~ı söylen 
mektedir. Doğrusu, belediyenin 
bu hareketinin şehircilik bakımın
dan ne dereceye kadar makul ol-
du~unu bir türlü anlıyamadık. Ve 
kasabamızda şimdiye kadar açılan 
cadde ve sokaklann da böyle zik 
zaklı yapıldı~nı görmemiştik. 

M. SELÇUK 

Bay Turhan Cemal 
Osmaniye : 17 ( Türksöüzü 

Muhabirimizden ) - Türk•özü 
Muhabirinden) - İçel Mebusu 
Bay Turhan Cemal Beriker Os 
maniyeye gelertk tetkiklerde bu
lunmuş ve Adanaya avdet et
miştir. 

Taıarral bonoları 
yakında çıkıyor 

(Birinci sahifeden artan) 

Layiha hükümlerine göre bir 
devlet müesst'sesi olup Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankası ile 
sıkı irtibatı bulunan amortisman 
sandıtJ hazine kefaletiyle azami 
25 milyon liraya kadar, hamiline 
muharrer, kısa vadeli "Tasarruf 
bonoları., ihracına mezundur. Ta
sarruf bonolarının vade ve faizle
ri, ödeme servisleri Maliye Veka
letinin tasvibiyle amortisman san-
dığı tarafından tesbit olunacakbr. 

Tasarruf bonolan, faiıleri ve 
bunların ödenmelerine müteallik 
evrak, ihrac ve tediye dolayısiyle 
yapılacak i14nlar, her türtü vergi 
ve resimden muaf tutulacaktır. 
Bonoların tedavülden kaldırılması 
iki aylık müddet zarfında mütead
dit ilanlar yapmak suretiyle ola· 

caklır. Maliye Vekileti bu menba
dan elde edilecek gelirleri Millt 
Müdafaa için kabul edilecek fevka
lade tahsisata karşılık olmak üze 
re irat kaydedecektir. 

'pi 
hur adamlann beyinleri prrJ' 
mak için u~raşıyor. b" 
bunu sırf tetkiklerde 

lunmak için yapmaktadır~ 
Bir insanın beyni " "' 

rak 1367 gramdır. çok rfıf 
damların beyinlerinin 8~#, 
mikdan geçer. Meseli bU yrıi 
tiz şairi lord Bron'un ~ge~ 
gramdır. Rus edibi Toıır~~ 
beyni ise 2.012 s-ram . il 
Fakat buna bakarak beyıı1 ~ 
olanlann behemehal ço;dit. '{ 
duklarına hükmetmeme bC 
lan tedkikde bir aptalı~ iPtP"if 
2,850 gram geld'A'i gor 

Garip bir c•'° ~ 

Nevyork hakimi Hallİkf ,ıı ~ 
nun oyuncaklannı ıcır ,.el. 

na mani olmak isteyen ıaıı: J 

ağır küfürler savurınu~ ~ye~ 
son namında birini, şıın '--' 
görülmemiş bir cezaya 

1 
etmiştir: Svanson, .Ya~~~ 
2 000 kilometrelik bır · 
• 350 

tedecektirl... Her bel 
mesafede bir, uğr~dığı birer 
ba ve köyden hakıme ~ 
postal gönderece~,. b.u ,dıııı 
kim cezanın tatbıkını 

adım takip edecektir. bili 
Hakim bu cezayı te .. 

ken suçluya demiştir kı~de 
•Bu cezadan iki sur rt-

de edeceksin. Evvela ·~eıı 
k san•ı asabın yatışaca • fçtell 

dan uzaklaşacaksın· 

hasrelini çekeceksin.,. e(İııı' 
Svanson geliriyle ~ Iı" 

• . jleS'• 
adam oldutu ıçın 8 

1 1 'fC 
lığından dolayı sef 8 c: 

çekmiyecektir. ? 
•·«::•·~ 

TÜRKiYE Radyoso .A p./ 1 
ANKAfl 

Pazar 17.5· 194\~~ 
ınerfl 

8.30 Program ve 

al ayarı laf 
8.33 Müzık : Marş ıeri -
8.45 AJANS haber '°"' 

Müzik : Hafif p 9.00 

9.30/ 

9.45 
12.30 

12.33 

12.45 
13.00 

13.30 

13.45/ 

14.30 

18 00 

18.03 

18.30 

18.40 

19.00 

19.30 

19.45 

20.00 

20.45 

19.00 

2110 

22.30 

• 1 ~~ 
Evin saatı ınc:rfl e 
Program ve 

at ayarı ~ ~n t~ 
Müzik : Du~) 
(Kadın sesıc:rırfe~ ;4 
AJANS habe ~efl 

ese 
Müıik : Saı 1 
fif şarkılar ~eıı ' 

(oere" 
Konuşma 

den) s-'°'rl 
Müzik : Ra~~~ııifl 
kestrası cvı ·,,de), _.j. 
Atkın idare,ı ınc:ııı!P' 
Program "e 1 

at ayan :11'' 
M- 'k . RadYo. l 

uzı • jjr ı 

rası (I. ôı~irtıi -/1 d 
Ziraat Tak ..J' . 13or ..... ,ı 
Mahsüllerı dyo c ~ 1 
Müıik : Ra rnıfllıı ~ 1 
rası progra ildlif ',I 
Müzik : 5eçsa't 1 

Mtmleket btrte~ ~ t 

AJANS ha ·ıı'' 
M- 'k . ChoP' 

uzı · 
çalar yllrt Si' 
Konuşma ( 51J1 
M- 'k . f•sıl _ıl-tl 

uzı · Mefll' 
Konuşma ( /; d 

tası) tıııf t v 
M- 'k . fdel • 

uzı • ııt ı 
Memleket sa . 

. ·sı 
haberlerı 5el"'1 
Ajans sp~~ııs 
Müzik : i' 

~ 

22.45 
23.00 
23.25/ 
23.30 Yarınki 

nlf 

proi' 



1941 

·~ AlMAN TAYYARE 

~ lAYiATI BilAHÇOSU 
Londra: 17 (A . A.) - 17 ma

J. yısta bitt n hafta içinde Akdeniz 
i 7J harp sahnesinde en afa~ı '27 düf
~ ~an tayyaresi düıürülmüıtür. 

undan başka bir çok düşman 
tayyarcside yerlerde ~hasara uk
ratılmıştır. Akdenizdc ve Afrika· 
da cereyan eden bütün bu hare
ltıtt esnasında yalnız onbir İngiliz 
tayyaresi üslerine dönmemiştir. 

· Eondra: 17 (A. A.) - 17 
lllayısta biten lhafta içinde Al

~ filanlar İngiltere üzerinde 65 t~-
. tf.ıı Y•re lcayb c. tmişlerdir. 

işinin harekatı 
(Birinci sahifeden artan) 

bitnölçüde cürüm ortağı olacağını 
töstermektedir. 
.. Londra: 17 (A.A.) - Suriye 
Uslerinin Almanya tarafından kul
l~nılınası münasebetiyle hükumetin 
tddetıc hareket için verdiği karar 
• 0 ndrada ittifakla tasvib edi:miş-

. ,.;,, ~· Dcylı Telgraf gazetesi yazıyor: 
~ tncral Demhı'in Suriyede takı

nacaQ-ı hattı hareket vaziyeti daha 
~~ ~i görmeğe imkinı . vere~ekti~. 
~ deenc~a~ Demhz'in Surıye gokl~rın· 

it iOrulecek lngiliz tayyarelerıne 
rıf trşı da Alman tayyarelerine kar-

:•. iösterilen muameleyi tatbik e · 
bıp etmiyeceği anlaşılacaktır. Her 
h tide general Demhz Suriyenin 
• ~rp sahnesi olmasına mani olmak 
•çın Y• • . Al ' t .. gane çarenın man mu a-
~rllıdan uzak kalmak olduğuna 

~--~~~ 

19 Mayıs 
(D (Birinci sahifeden artan) 
.ı · a~ haşı) marşını söyliyecekler
"''r. 
it 1 

6 • Vali ve onu takiben 0-
ltı~ lar v~ sporcular adına seçil
cc'~1 iki .genç birer söylev vere

trdır. 

\'ela 7 • Söylevlerden sonra: Ev· 
J lehe Kız talebe sonra erkek ta
~ l\u16 Ve ~aha sonra da Gençlik 

1.. Plerı Spor müsabakaları ve 
0
'terileri yapacaklardır. 

la 8 • Tören sırasında ıpor a
nında t 

c:iı 
1 

ayyareler tarafından ve-
c er atılacaktır. 

9 T" · 1 . C:ek - . orene bızzat gc mıye-
tôb Vaı.ıyctte bulunan ihtiyar ve 
kut;ctıi sporculara oğretmenlere 
bir ~ına k~misyonunca seçilm~ş 
YııretİY~t gonderilerek sayaı zı-

1 erı yapılacaktır. 
lta

1 
O • Spor müsabakalarında 

C:a1ttrıılrn11 mükif atlar datıtılar. 

bir 11 • Gece Halkevi tarafından 
lerıçlik toplantısı yapılacaktır. 

'J' Crb~2 ·.Bayram Onuruna Beden 
fınd 1Yeaı Seyhan Böltesi tara

an b' 

8eıılpnv•;=:~~· 
t'b~ mecbarl1ett 
lbay (Bırınci sayfadan artan) 
lbty 

8 
ve au iıtiliaınm önünü al· 

İle t:h~_lver~tli her türl6 malzeme 
Yere . 1kenın mevcud bulundu~ 
bur iıderck hizmet etmete mec · 

aolacaklardır. 
dird u kuvvet kafi gelmediti tak· 

- ~ ıncW: trıahallin en büyük mülkiye 
1"J lcket~tunun emriyle civar mem-
f'.. ı lcr g~~~en de kabiliyetli kimse-
'/. Su ~rılcrek çalıştırılacaktır. 

••rıan1a:•lerde çalıştırılırken aakat-
~ tc le ~ •altatlık derecelerine gö· 
' l endıJc . Crinc rıne ve ölenlerin aile-

~Ctilen ~liı ~e jandarma efradına 
~ta ~ıınınat kadar hük<imetçe 

8 Verılecelctir u . 1 • 
'1c18iı ıı _ erde çalıştırılanlara bu 

. erıne ınulc b'l - . 1Yecelt a ı ucret verıl· 
detçe k~/~lnı~ çalıştıkları müd
~e ltatılı; dıl~rıne parasız ekmek 

Mah tcmın edilecektir . 
tib· allı h "'-r. . • ı Ye 1 Uıı;uınetın emrıyle bu 

r halt~ erde çalıfmak iıtemiyen 
dar h 

1~.da 5 liradan 10 liraya 
ittir . 

1 ıf pıra ceıa11 verile· 

Garbi Almanya 
bombardımanı 
Berlin: 17 (A. A.)- D. N. B. 

Dün gece düşman hava kuvvet
leri garbi Almanya üstünde mü
teaddit akınlar yapmışl8rdır. A
tılan infilak ve yangın bombaları 
evlerde, çok ehemmiyetsiz olma· 
yan bir fabrikada hasara :sebebi
yet vermişlerdir. Mütaaddıt sivil 
ölmüştür. Asker veya askerlik ba 
kımından ehemmiyetli [olan he
deflere isabet olmamıştır . 

IRAKA SOVYET 

GÖNÜllOSO S[VKİ 
BU HABER YALANDIR 

Moskova: 17 (A.A.) - Tass 
Ajansı bil :füiyo:: Tass ajansı Sov
yet hükumetinin Irak hava kuvvet· 
!erine Sovyet gönüllülerinin kay· 
dına müsaade etmiş olduğ'una dair 
Batdat radyosu tarafından verilen 
haberlerin tamamiyle uydurma ol· 
dutunu beyana mezundur· 

Vişinin düsncesi 
Bay Ruzvelt 

Vişi : 17 (A.A) - Ofi ajansı 
aşa~ıdaki tebliği neşretmiştir: Bay 
Ruzveltin Mt reşal Peten tarafından 
yapılan hitabenin Fransız müı· 
temlekelerini Almanyauın emrine 
vermek fikrini te1.ammun etıikine 
inandırmayı istihdaf eden beya
natı resmi Fransız mahfıllerinde 
hayretle karşılanmıştır. Hususile 
ki Fransız devlet reisin in hitabe
sine veriten bu tefsir garp yarım 
küresinde bulunan Fransaya ait 
gGyane , sindy~ ve martini~in 
Birleşik Amerika tarafından ış· 
galini ve aralarında norma~di d.e 
olmak üzere Birleşik Amerıka lı
manıdaki on Fransız gemisinin 
müsaderesini derpiş eden resmi 
beyanatla aynı zamanda vuku· 
bulmuştur. 

aazweltlD 01tanaa 
Mılll', Yanan ve Ya· 
goaıav sraııarı1ıe 

1aptıll glrı,meıer 
(Birinci sayfadan artan) 

Hanya : 17 (A.A) - Birleşik 
Amerika Devlet Reisinin o~lu 
Ceymis Ruıvelt 13 m.ayısta tay· 
yare ile Hanyaya gelmış ve Y.u
yan Kralı tarafından kabul edıl
miştir. Ceymis Suzvelt Ktala Re 
isıcumhur Ruzveltiu 12 nisan 941 
tarili mektubunu tevdi etmiştir. 

Orta ıarkta bir yer : 16 (AA)
Yüzbafı Ceymis Ruıvelt dün Yu
goslav Kralı Riyer tarafınd~n ka
bul edilmiştir. Verilen malu~ata 
göre, bu mülakatta Kr~I Pıyer 
Ceymis Ruzveltten Birleşık Ame 
rikanın Yugoslav hava filosun~n 
tekrar tctkili için tayyare verı~ 
veremiyecekini sorm~ş.tur •. Cey.m_ıs 
R ıvelt " Majestelermın ıııtedığı 
k:dar ,, cevabını verdiği bildi-

rilmehtedir · 

lran. Iralı 
ucarl vaz11ett 

Tahran : 17 (A.A) - lran 
hükumeti, ticaret ltonuşmala~ında 
bulunmam üıere Bağdada bır he
yet göndermiştir . Bu heyet o~ada 
lran· lrak ticaret işlereri üzerınde 
milıakerelerde bulunacaktır. 

TÜRKSôZO 

SURİYE VAZİYETİ İ~İH 
TELA~A Oü~OlEMEZ 
Londra: 17 (A. A.) - Lond

rada te.} id edildiğine göre, Suri
yedeki vaziyet hakkında telaşa 
düşmeğe mahal yokıur . Vaziyet 
göz önünde tutulmakta ve İngiliz 
kon oloslukları suriyede kalmak
tadır. Askeri muharrirlere göre 
na1iler ister Almanya, ister A-
vusturyadaki üslerinden harektt 
ederek 4000 kilometreye yakın 
bir muvaşala hattı bo.} unca ha. 
reket etmek mecburiyetindedırler. 

Mare,aı Blombergln 
otla din ildi 

Genç Blomberg Irak hava 
muharebe.inde öldü 

Ankara: 17 (Radyo gazetesin· 
den) - Mareşal Fon Blombergin 
oğlu Irakta hava muharebesinde 
ölmüştür. Gt!ııç Blomberg'in ce-
nazesi törenle kalclırılmıştır. Tö· 
rende Raşid Ali GeyJini de bu· 
lunmuştur. 

ltalya Krab 
tetkiklerde 

Roma: 17 (A. A.) - İtalya 
Kralı dün Karadağ'ın merkezi o

lan Çctineyi ıiyaret etmiştir. 

Beden terbl1eıı lef· 
ban bilgesi ba,llan· t 
blıadu: 

19 Mayıs Spor ve Gençlik 
bayramına iştirak etmek üzere 
Beden terbiyesi mükelleflerinin 
19 Mayıs 194 t Pazartesi günü 
tam saat ( 14 ) de bölgemiz 
binasında bulunmaları ilan o
lunur . 13029 

Beden terbiyesi ser· 
bu bilgesi batJEaa· 
btuıdaa: 

19 Mayıs Spor ve Gençlik 
bayramı onuruna tertib etti
ğ'imiz suvareye vaktin darlı
ğından ötürü davetiye gönde
rilemiyeceğinden spor sever
lerin 19 Mayıs 1941 Pazar· 
tesi günü saat 21 de eşleriyle 
birlikte Beden Ter biyesi Sey
han bölgesi binasına onur ver

.meleri rica olunur • Kıyafet 
serbesttir.13030 
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PAMUK - HUBUBAT 
-

KiLO F7ATI 
CiNSi En az En çok 

l ı K. ş. _j_ _!<._ s._ 
Koza 
Klevland l 

1 Klevland JI --M. Parlağı 
ı P. Temizi 
Kapı malı 
Y. Çiğidi 4,00 
!<.Çiğidi - s.ou 5,00 

Susam -- --
Buğday 

Buğday TO. 
1 Buğday yerli 

Arpa 5,125 

1, Yulaf 

~ - -
17- 5 - 1941 

~~·ı 

KAMBiYO VE BORSA 
/ş bankasından alınmı~/ır. 1 

il ·-- -·-

(Frank) İsviçre ' 
(Sterlin) İngiliz 5.24 1 

(Frank) Fransız ~ 

!l_(Dolar) Amerika'! .J 32.~_ i 

Dün Borsada muamele olma
mıştır. 

ADANA ASlİYE 2 NCİ HU

KUK HlKiMliGiNDEN · 
Esas . : 44 

Karar : '.203 

Adanada Tarsuskapısında Mcr· 
kez Oteli altında 1 No. lu dük
kanda tütün bayii Vehbi oğlu Nu· 
rettin Dıkmenin Adanada Naca· 
ran mahallesinde Tekeli Bay Hacı 
hanesi arkasında 2 1/ J9/ 17 No lu 
Hanife evinde oturan Ali kızı Hav
va, namıdiğeri Nermin aleyhine 
açtığı boşanma davasının yapılan 

duruşması sonuııda aralarındaki 
nikah rabıtasının çözülerek bo 
şanmalarına ve mezburer. İn bir 
s~ne müddetle evlenmemesine ve 
takdir olunan 12 lira tedbir rıafa 
kasının kal'ına ve masarifi muha 
kemenin davalıya tahmiline kabili 
temyiz olmak üzere 7/41941 tari· 
hinde verilen karar davalı meıbu· 
renin ikametgAhını terk ile nereye 
gittiği bilinemediğ'i gerek tebliğ 

ıarfı zahrındaki şerhden ve ge· 
rekse posla müdürlüğ'ünün 10/5/ 
941 tarihinde yazısından anlaşıldı· 
ğından ve bu suretle kendisine 
tebligat icrası mümkün olamadı· 
ğından tebliğ' makamına kaim ol· 
mak üzere keyfiyet ilin olunur. 

13028 
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TORKIYE CUMHURiYETİ 

Ziraat Bankası 
Kuruluf t•r ihl : 1888 

Sermay e•i : 100.000.000 Türk Lira•ı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziı aat Bankasında kumbaralı ve ihbarsıı tasarruf hesaplarına en 1 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşatJdaki plana iÖre ikramiye darıtı acaktır. 

.. Adet 1000 Llralık 4000 Lira 
4 • ~ • 2000 

" 4 il 250 il 1000 il 

40 il 100 il 4000 
il 

100 il 50 .. 5000 
" 120 il 40 il 4800 
il 

160 il 20 il 3200 il 

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

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
11 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Sayla 3 

........ ........ 8 • • • 
••••••••• 

1 
1 

Dablll, mlteaddlt vantllatörlerıe 
yayla gibi ıerınıettlrllen 

ASRi EMA 
NIN V ASI SALONUNDA 

• • 

• • 1 s~~;;E 8 U AK Ş A M su;~~E 1 
• - 1 - • 

1 Mlıllılz zafer ı .. Balkın akın ettlftl 1 
e BEDY ROBE ~T e • • 1 To~o~n~o~ !!. .. für S uretle Yorol~a~ y l o R İ 
:I• S E i 
1 ~' v i 
1 E I 
İ KADIN 1 

1 ~~LAo~~ D or~f y Lamour 1 
1 1 

Ttlrkçe Sizli 
• Filmlerinin gördüf ü raf bet ılzerine birkaç gün temdit edilmiştir . • 

• BUGÜN GÜNDÜZ MATiNEDE • 

1 Seven kadın • Dişi Tarzan i 
1 GELECEK PROGRAM • 

I JEAN GABİ .. ' in şaheseri • 

f SON ÜMİT 1 
.................... ...... 1 

i 1 an 
iNHISARlAR ADANA BAŞM000Rl060HOEN · 

lnhisar1ar Adana Başmüdürlüğü anbarlarile tütün Fabri
kasından inhisarlar Karaisalı idaresine 941 mali yılı içinde 
nak'olunacak tahminen (50000) Kilo mamul tütün, içki ve di
ğer biı'umum Mevaddın taşınması inhisarlar Adana Başmü
dürlüğünde mevcut şartnamesi mucibince on gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 26 5-941 Pazartesi günü saat 16 da % 7,5 
Güven paralari e Başmüdürlüğe müracaatları ilan olunur. 

18-21 - 25 1 303 1 

1 LAN 
iNHİSARlAR ADANA BA~ MÜDÜRlOGONOEN : 

Ceyhan inhisarlar idaresi anbarile şimendifer istasyonu a
rasında tahminen (250.000) kilo ve keza istasyonla idare an
barından Yumurlalık idaresi anbarına taşınacak tahminen 
(20.000) kilo mamul tütün, içki ve bil'umum mevaddın 941 
mali yılı nakliyat işi 12-5-941 tarihinden 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 İnhisarlar Ceyhan Baş memurluğuna müra-
caatları ilna olunur. 15- 18-22 13015 

iNHİSARlAR ADANA BA~ MODORlO~ONOEN : 
Ceyhan şimendifer istasyonundan inhisarlar Kozan ve Ka

dirli idareleri anbarlarına ve mezkür idarelerden Ceyhan şi
mendifer istasyonuna mütekabilen sevk ve nakledilecek tah
minen (160.000) kilo mamul tütün, içki, boş zuruf v bilümum 
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 0
o 7,5 gü

ven paralarile inhisarlar Ceyhan Baş rııeınurluğuna müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 15-18-21 13014 
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!ayfe 4 TÜRKSôZO 

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

i HER HEYİ MATBAA 1 
İ İ$LERiNiZI GAYET TEMİZ 1 
i YE UCUZ OlARAK i 
iTÜRKSÖZÜf 
i MATBAASINDA i 
f YAPTIRABILıRSIHIZ j 
.......................... 
ı ........................ ı 
ı ı 
ı Satılık Tarla ı 
ı ı 
ı Tarsusun Yaramış köyün- ı 
ı de boyacı Abdullah ağa ve ı 
ı Yusuf ağa tarlalarına yakın ı 
ı üç dröt parçadan ibaret olan ı 
ı tarlalar satılıktır . Almak isti· ı 
ı yenlarin idarehanemizde Meh- ı 
ı medGörene mür acaatları . C. ı 
ı ı 
ı ........................ ı 
ı ........................ ı 
ıaızmetçlAranıyor ı 
ı r" • l . - .. b"l k ı ı LV 'f erını gore ı ece ı 

ı bir kadın hizmetçi ara· ı 
ı yor. Matbaamıza müra· ı 
ı caat etmeleri ı 
ı ........................ ı 

llaUtet11ıe Ye sesinin temizliğiyle ber kesi bayrete 
da,area radyo --......................... ... 

Nöbetçi eczane 
MUHARREM HiLMi REMO f UAO ECZAHANE Si 

Tlcaretbaneılnden abnız 
Veni Postahane yanında 

ABIOiNPAŞA CADDESİ ffO. 112 - TElGRAf : REMO ADANA - TElEfON : 112 

inblıarıar AdanaBaş Mtldlrllllnden : 
inhisarlar Adana başmüdürlüğünün eski ve yeni istasyonlar, ida · 

rehane, gazhane, imalathane, barut deposu ve indelhace mezbahadaki 
depolan arasında sevk ve naklolunacak tahminen (Beş milyon) kilo 
balya halinde yaprak tütün, sandık içerisinde mamul tütün, müskirat 
barut ve patlayıcı mevat ve çuvallı tuzlar ve boş mahfazalar ve bil
cümle idareye ait eşyanın nakli ışleri (idarede mevcut şartnamesi muci
bince) Mukavele akdi tarihinden itibaren bir sene müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 21/5/941 tarihine müsadif cuma günü saat 16 da inhisar· 
)ar Başmüdürlüğü binazında Komisyon huzurunda yapılacaktır. Şartna· 
meyi görmek ve fazla izahat almak isteyenler satış şubesine müracaat 
etmelidir. 

Eksiltmeye iştirak etmek isteyenler ihaleden evvel %7,5 güven pa· 
rası olan (150) Lirayı makbuz mukabilinde Başmüdiriyet veznesine ya· 
brmahdırlar. 1-9-18 12982 

, 
FEMil 

~ayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi, aylık temizlikle· 
rinde gösterdikleri 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 
(FEM/L) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay· 
lıktır. (FEM/L) in hususiBAGLARI da vardır. 

ECZAHElERDEH VE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARIHDAH ARAYINIZ 

Cenup Mıntakası deposu : Bahri Diril Ticarethaneai 
Yaicamii civarı No.~ L--

• 
iş Bankası 

Ktlçlk tasarral besapları 

1941 
İkramiye plAnı 

KEŞlDELER 

4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Ağu&tos, 3 lkinciteırin 
tarihlerinde yapılır 

1941 ik 
• 

1 1 1 ram ye er 
1 Adet 2000 Liralık - 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 > 

Türkiye ı, Bankasına para yatırmakla yalnız para 
biriktirme olmaz, aynı zamanda talihinizi 

denemiş olursunuz 

18 ma~ t9'JJ 

.__D_.;;~R HAL I< ESE~-·~ 

Her eczahanede bulu~ 

NEZLE 
Kirıklık, B•

1
ft 

Diı ve ad• 1 

ağrıları 
En seri ve en kati f" 

kildo yılnıı k"8 

GRIPIN 
ile geçer. 

Havalann serinledil'
günlerde alıcaitD11 

tedbir evini~de birkaç GRİPI N bulundurıı1ak olmılıdaı'· 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

~ 

Lüzumunda ıünde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakırı1011 
}\er yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniı. 

#A#A 

TİMOFÜJ 

(ABDEST BOZAN) DEDIGiMiZ ŞERiTLER 
Bunların uzunlukları, dört metreden on metreY' ~ 

~ olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek i.ştib'~ 
~ ser, karında ağrılar, sancılar yapar. Zayıf, kansıı, d.~ 1 

1 
sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Ted•\11 

~ cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

~l TIMOFÜJ 
>I 
>I 
>l 
1 
1 

1 
J~ 
I~ ~ - . ~ 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların i~ 
!anış tarzı yazılıdır. Her Eczanede bulunur sıhhat 
nin müsaadesini haizciir. 
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. Sahip ve 801f1l .,,...-

Senclili ... 1400 Kr. FERiD CELAL G .~,ı 
1 Aylıtı . . . 125 • -- JIP'-

ı Umumi N•1rig~ç1,.0 

l lıınıar için idareye MAClD G ~ 
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