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19 MAYIS BAYRAMINI DON 
TEZAHURATLA KUTLADIK 

Şelırimizde:ve Ankaradak i büyük törenle~ 
MAARiF VEKiLiNiN NUTKU - VALiMiZ DUN ADANA STADINDA BiR NUTUK SÔYLED/ ..... ,. ! ·- ·-·- ·- "- ·- ·- ·-1 • • 

i Milli Sff ! 
• 
: GENÇLiK ARASINDA 

A..kara : 19 (Türk

~zil mulıablrinden ) -

19 Mayıs Bayram! mü 

rıaıebetiyle A11kara Sta· 
dında yapılan bı1911k Tö 

! rtttl Milli Şefimiz - / nöniJ 

! ••refl•ndlrmişlerdir. Genç
! lik, ~Şefe. büyük _sev,,i t•- t . . .. . . 
i zahuratı yapmqtır. ! 
• • ' . ...... . 

. ..,. ~ •4lt • <ı9 • 99'•~ 49 •-- -

8 Dün 19 Mayıs Spor Gençlik 
t ~Yramı şehrimiıde büyük teza· 
IUr~ . • d ı . 

IO)( •Çın e .. utıanmıftJr. Şehrin 
. •~larına ve tören yerlerine ve-

~ııe1- • 
1 ~r konulmuı, müeıseseler süı-
tnaı· s ... aece tenvirat yapılmıŞtır. 

1 
~r tttClckülleri ve okullardan 
'Çılon bir frup .saat 16 da be· 

den tc b" . ~ r ıycsı böl;e bioaamda top· 
ak hazırlarıan çelenkleri al 

-----~----.....;.....,_;,,,~------~--

Hırvat Tacı 
ltatyan prensine 

takdim edildi 
Ankıra: 19 (Radyo gazetesin· 

den) -
1
. - Hırvat devlet reisi Pav· 
~ç lşpolcto dü"ü adlı ltalyan 
rrcn . 

•ıne Hırvat Tacuu teslim et· 
lrllft• 
t ır. ifpoleto dfikü Afrikada 
'•liın olan Dük Dautsanın karde· 
tİdir 

ıraktaki 
Muharebeler 

• 
ter ~abaniye: 19 (a.a.) - Roy
" 

8Jlll\Snun muhabiri bildiriyor· 
v:~re ile lnpiz kıtaatının mu
l'lleııa itı . üzerine lrakta vaziyet 
iıti~Nyeti mucib bir tarıda 
, .. _ lle etraektedir. :Buraya sür· 

....: tak . 
ttdıi vı:re kıtalarunn muvasalat 
te,· 'ı olması hiç şüphesiz çok iyi 

ır er k . 
"•zi e yapıca tır. Batdaddakı 
llıt1~~ karanlıktır. Zira telegraf 
lltı k . 8~1 ve dcmiryolu mü!'\aka· 
lnaili ~ıktır. Fakat orada bulunan 
ve z. elçisi ile memurlarının sağ-
lor·~- oldukları bilinmektedir. 
.__, ı •z tayyareleri Irak kuvvetleri 
~aya .. 
t•Yretı sı~ı mefluç bırakmak ıçın 
dev en ne fasılasız bir surette 

lln ediyorlar. 

Beyrut: 19 (a.a.) - Irak teb

~eriai Gçlincü aayfada) 

Bay Ru~eltin 
Mtılairn Nutlru 

•iodc~nkara: 19 (Radyo gazete
bir - Ruıvett 27 Mayısta 

nutuk - . 
büy(ilc h ıoyl.ıyecektir. Bu nutka 
........... c tınmıyet verilmektedir. 

Milli Şef imiz Ebedi' 
Şefin huzurunda 

rnışlar ve önde bando oldu~u 
halde Atatürk Parkına gelerek 
Atatürk anıtına merasimle koy 
muşlardır. 

Saat 17 de bütün okul tolelori, 
spor teolc'ilAtı mensupları ve bin· 
!erce halk şehir stadında toplan· 
mış halde idi. Saat tam 17, ıs le 
geçid resmi başlamış Ve bundan 
sanı a Vali, Komutan, Parti Re
isi, Belediye Reisi, Halkevi Re
iıi, Maarif Müdürü, Beden Ter· 
bi)dsi Müdürü talebe ve spor· 
cuları selamlamışlardır. Bundan 
sonra bütün talebe ve sporcular 
bando ile birlikte istiklal maışını 

söylemişler ve alana törenle bay· 
ıak çekmiş1erdir. Bayrak çekme 
töreninden sonra bütün gençler 
"D&ğ taşını duman almış., mar
şını söylemişlerdir. Bunu Vali 
Bay Fai\ı: Üstünün ve iki gencin 
nutukları tukip etmiştir. 

Nutu1dardan sonra kız, erkek 
talebelerle skorcular spor müsa· 
baltaları ve gösteriletı yapmışlar· 
dır. Bu esnade stadın üzerinden 
bir tayyaremiz uçuyor ve veci· 
zclcr atıyordu. 

Spor müsabakalarında kazanan 
gençlere hediyeler verilmiş ve 
oaki sporculara bir heyet saygı 

ı.iyareti yapmıştır, Dün akşıım 
Hallcevinde ve Beden Terbiyesi 
Seyhan: liölgesinde de birer genç
lik toplantı ı yapılmıştır. 

Ankara : 19 tTürksör.ü Muha
birinden) - 19 Mayıs gençlik 
bayramı Ankarada büyük tezahü
rat içinde kutlanmıştır. Maarif 
Vekilimiz stad da gcrıçlı~e çok 
öı.'ü bir hıtabede bulunmuıtur. 
Şehir baştan başa donanmış ve 
tenvir edilmış haldedir. Bir hiyct 
Atatürkün muvakkat kabrini zi· 
yaret ederek bükdler konmuştur: 

Diğer tarartan Milli Şefımiı. ismet 
lnönüde Ebedi Şefin muv;ıkkat 
kabrini ziyaret etmişler ve büket 
köymuşlardırdır. 

Ankara : 19 (Türksöı.ü Muha
bitinden Samsundan hareketle el
den ele atlctlerimi1. tarafından 

getirilen bayrak genç bir atlet ta
rafından Ankara 19 Ma} ıs sta· 
dına getirilerek do~ruca ıercf 
tribününde bulunan Milli şefe tes-
lim edilmiştir. Milli Şef, bayra~ı 
mahfazasından çıkararak halka 
göstermiş ve bu anda büyük te
:ıahürler: yapılmııtır. 

Milli Şefimiz gençliğin bugün 
kü hareketlerinden çok mütehas 
sis olmnşlar ve gençlik şeflerine 

takdirlerini iıhar buyurmuşlardır. 

MaktôVergi __________ _. .... __________ _ 

Fabrika ve Matbaalar •• Dlıbatta 
vergi verecekler ? 

lstanbul: 14 (Türksö1ü mu· 
habirinden) - Fabrika ve mat
baaların 941 yılına ait maktu ver· 
gileıi Maliye Vekiletince tubit 
edilmiştir. 

Teşviki sanayi kanununa göre 

birinci sınıf müesseseler :.100, ikin· 
ci sınıflar 90, üçüncü sınıflar 80, 

dördüncü sınıflar 70 ve daha a· 
şağı sınıflar 60 lira vergi verecelc

lerdir. 
.Mütehavvil vergiler, sınıfları-

na göre ııraıil~ 3.- 2, 70-2, 40- 2 
l0-1, 80 dir. Nisbi Yergileri sı

nıflara göre sırasile yüıde 4,50, 

4, 3,50 ve yüıde 3 tür. 

lngiliz - Fransız 
Harbine hazırlıK 

Fransa Suriyeyi 
AbllaaJ&Ja verı1or 

Ankara: 19 (Radyo gazetesin· 
den) - Gelen haberlere göre 
lngiltere - Fransa arasında va
ziyet çok gerginlqmiıtir. 

Hatta bu, si!Ahlı bır ihtilAfa 
(Geriıi üçüncü 11yf ada) 

Ambalagide 
ltalyanlar 
teslim oldu 

Dtlll Daasta•da ba 
Aldlleta ı1t1rü etU 

Dük O'ousto 

Roma: 19 (A.A.) - İtalyan 
resmt tebliA'i Ambalagide bulunan 
İtalyan kuvvetlerinin teslim oldu. 
~unu ve Dük Daustanın Jtal} an 
kuvvetlerinin akibetine iştirak et· 
ti~ini bildirmekte, Rinima ve 
Gondar böJgeıinde mukavemetin 
devam etti~iııl hydc} !emekte
dir. 

Kahire: 19 (A.A.) - Dük 
ı;>a~atanın İtalyan kıtalarının teı
lımı meselesini müzakere için 
murahasfar göndermiş olması 
~akkında tefairatta bulunan lngi
lıı askert sözcüsü ıöylo demişt ir: 

Ambalagi i şinin tasfiye edil
mek üzere olduğu anlaşılıyor . 
ltalyanlara bildirilen teslim şart· 
larının mahiyeti malüm olmam ak
la beraber çok muhtemel olarak 
Dük Dausta ile Baş kumandan 
general Truısi'din ve bu ,bölgede 
bulunan 7000 ltatyanın teslim ol 
masını tazammun eylemektedir. 
Kahiredeki Müşahidler Ambalagi
de kıtalar teslim olduktan sonra 
tecrid edilmiı bir vaıiyette bu-
lunan Gondar ve Cimim garni
ıonlarının uıun müddet mukavo· 

(Gerai OçilncQ ıahifıdo ) 

PİYASAMIZDA 
GENİŞFAALİYET 

Birçok yabancı firmalar 
mübayaa yapıyor 

Jstanbul: 19 (Türlcsözü mu
habirinden) - Yabancı memle
ketlere yapılan ihracat malları 
miktarı 270 bin lırayn baliğ- oı . 
muştur. Bu partide Fılistin, ltalyo, 
Bulgaristan, Roman~ aya külliyet
li miUorda taze' torik balığı, Al
manyaya tiftik ve Finlnndiyaya 
ela ıütnn satılmıştır. 

Bu Fiıılendiyo grupu aldığı 
lıu partiden haşka: büj ük~bir tü · 

tün partiııi dıtha almak üzere li· 

IAl.:ııdarlarln tt~masta~ bulunm&kta
dıı. Di~er bir Finlandiya gnıpu 

da fındık ve üıilm urnmaktadır. 

Bir Romanya f ırmnsı alaca~ı 

külliyetli miktardaki torik laker
daın için alikadarlarla aııleşmış 

ve bunların ıınlcli için bir çok 
tahta fıçı ısmarlamıştır. 

Son:güıılerue piyasanın cep· 
feneri ve pil ihtiyacı mebzul bir 

~ekilde temin edilmiştir. Getirti

len bu fener ve pıUer, murakabe 
\wmisyenu tarafından fiyatlaı ı 

tesbit edildikten sonra, piyasaya 

çıkarılacaktır. 

Son zamanlarda Japonyadan 
gelen Türkler tarafından mcmlc· 
ketimiıc getirilen pamuklu men· 
sucatın ithaline aıt rnuaaade ve
rilmiftir. Bu mallar Manifatura 
Birliği tarafından alınacalc ve pi
yasaya tevzi olunacaktır. 

Çin - Japon 
muharebeleri 

---
J •ponlar onbin Çin 

Tok,> o : 19 (A.A.) - Japonla 
Honnn!e Ş0ı1si .om anda hudut 
üzer iııde .. bü} ulc:rııuva(f ak i.> rt ka
ıaıımışlordır . Bir Japon Tebliğin
de hi ldirildi~inc gört-, oııhinden 
fazla Gin C'siri Alınm ıştır. Bunlar 
arasında iki Kurmay Suba.) ı var· 
dır. Yine bir tebliğe~goıe, Çın1ileı 

93,000 moktül \er mişlerdir. Seki· 
zinci Çin onlu unun kumandan 
vekili general Kateşurıe maktuller 
arasındadır. 

Alman üsleri 
bombalandı 
Londra : 19 (A. A.) ~ lngi

liz kuvvetleri dün gece Almanla· 
nn Kiyel Liman tezgahlannda ye
ni hasarlar yapmışlardır. Emden 
limanıda bombardıman edilmiştir. 
Bahriye tayyareleri sahil teşkilatı
na aid tayyarelerle işbirli~i yapa· 
rak Şerburg havuzlanna taarruz 
etmişlerdir. Bu hareketlerde hiç 
bir tayyaıemiz zayi olmamıştır. 

Berlin Radyosunun 
bir saçması dalı.al 
Ankara: 19 (Radyo gıudesin

den) - Berlin radyo una göre, 
Burhan Belge, Radyo konuşma· 

larıntla lngilterenin Orta Şarkta 
pek f cna vadyette olclu~unu söy
lemiş! Halbuki Burhan Belge, bu 
konuşmasında <Hatta lngiltere 
mağlup olsa bile harp Amerika
Almanya arasında ıonuna kadar 
devam edecektir.> demiştir. 

Dö6ol ~tar of tarlarına 
Vifinin cezaları 

:Sem : 19 (A.A) - Viıiden 
alınan hir kabere gore General 
Dög<>Jle taraftarlarına 'çok ağır 
ceıalar:verilmiıtir . .,Klermon Fe
r~ı~ rı:ıahkemes:nin üç küçük u
bıtı ıdama, l 7 :küçük zabiti de 
on seneden müebbet küreğe ka
dar giden ceıalara nıahkam et
ti2'i söylenmeUedır. 

PİYANG O 
--

Tam liste aşağıdadır 
Numara l ira Numara l ira 

141893 50.000 271499 5.ooo 
111104 10.000 081184 50.000 

197011 50.000 
291282 10.000 033784 50.000 

( 0635 ) ile nihayetlenen biletler ( 2000 ) er lira alaca le 
( 7829 ) ile nihayetlenen bıletler ( 1000 ) er lira alacak 
( 3103 ) İle nihayetlenen biletlerJ:( 1000 ) er lira alacak 
( 2553 ) lte nihayetlenen biletler ( 500 ) er lira alacak 

( 2100 ) ile niba~etlenen biletler~ 1( 500 ) er lira alaca le 
( 057 ) Jıe nihayetlenen biletler ( 100 ) er lira alacak 
( 60 )] ,lıe nihayetlenen..:. biletler ( 10 ) ar lira nlacak 
l o ) ile nıhayctlcnen biletler ( 2 ) şer lira alacak 
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Amerikalının 
"aceba,, merakı 
OBÜS iLE BOMBANIN FARKI - ŞiŞE BUHRAN/ 

MAKEDONYADA MADEN ZENGINLICI 

Bütün ihtiyaç ve hareketleri 
rasyonal bir esasa bağlıyan mem
leketlerin birinc isi Amerika değil
se de başlıcası olduğu muhakkak
tır. Amerika hiçbir meseleyi ge
lişi güzel kararlarla halletmeye 
yanaşmamıştır . BiUiki:, her hadi
seyi bir prensibe irca etmeğe ça
lışmıştır. Avrupaya nisbetle daha 
az uüfuslu olmasına rağmen bir 
çok sahalarda onu geride bırak

masının başlıca sebebi budur. 
Bunda, Amerikanın federal bir 

memleket:oıuşunun faydası görüldü· 
ğn muhakkaktır. Rasyonel çalışma, 
onda, istatistik zevkini adeta bir 

ruret, bir ikinci tabiat haline 
getirmiştir. Meselaj\merikada kaç 
obur vardır. Bunu size öğretecek 
karamı bulabilirsiniz. Tiryakilerin 
sayısı, şu veya bu sakızın mübte
laları hep tasnif edilmişlerdir. Bu 
kadar abes rakamları toplıyan bu 
iilemin ciddi ve millt hayatta rolü 
olabilecek sayılara ayrıca büyük 
ehemmiyet verdiği süphesizdir. 
Bu suretle öğreni} oruz ki Birleşik 
Amerikada her yirmi bir saniyede 
mühim sayılabilecek bir cürüm 
veya cinayet işlenmektedir, Va
sıflı hırsızlıklardan her kırk sani
yede bir nümune kaydedildiği gibi 
her otuz beş saniyede bir hırsız· 
tık vuku bulmaktadır. Üç dakikada 
bir otomobil hırsızlığı, kırk dört 
dakikada bir de bir intihar vak'· 
ası, artık bu alemin bugün alışmış 
olduğu ruzmerre vukuattandır. 

• 
Bundan evvelki harplerde umu-

miyetle top mermisinden, obüs
ten, şarepnelden bahsedilirdi. Bu 
harpte hemen hemen şarapnelden 
hiç bahsolunmuyor. Daha ziyade 
obüs kullanıldığına ve bombadan 
istifade olunduğuna işaret edi
liyor. 

Bu ~el-eple de insanın obüs 
nedir? Bombanın böyle bir mer
miden ne farkı vardır? Sualini 
sorması kadar tabii bir şey yok
tur. 

Gerek bombanın, gerek obü
sün ayrı ayrı birer tahrip mermisi 
oldukları şüphesizdir . Şu farkla ki 
bombada daha ziyade patlayıcı 
madde, obüste ise daha fazla 
maden ve tercihen çelik verdır. 
Binnetice bombanın hava üzerinde 
husule getirdiği tazyık daha ge
niştir. Tahrip sahası daha şümul
lüdür. Buna mukabil kuvvetli ma· 
nialara ve mesela sağlam yapılmış 
duvaklara ve zırhlara karşı obü
sün nüfuz kabiliyeti çogtur. Bom
ba sıkleıt surati bakımından mürec
cehtir ve bir yere nüfuz edebil
mesi için, bütün ağırlığiyle bir ma
niaya, bir gemi güvertesine veya 
bir dama çarpması icabeder. 

Obüs ise, infilakının husule ge
tirdiği dehşetten başka onu atan 
topun fırlatış kuvvetini de bera
ber taşır . Bütü bu esbabdan ötürü 
obüs daha dehşet verici bir tah
rip vasıtasıdır . 

• 

Kromu ihtiva eden büyük sa
haların şimdiye 'kadar rasyonel 
bir surette çalışmamış olmaları 
Yugoslavyanın krom istihsal eden 
bir Q'lemleket olarak tanınmasına 

imkan vermemiştir . Fakat şimali 
Yugoslavyadaki mad enlerin muh
tevası yüzde ( 40 • 42 ) , cenup
takilerinki ise yüzde ( 50 • 54 ) e 
kadar çıkmaktadır . 

Komanova v~ Üsküp civarın
daki antimuvan ,l Ohri yakınında
ki manganez madenleri ic;e bir 
hayli zengindirler . Bunların ha
ricinde Yugoslav Makedonyasın
dan ayrıca manyezi, gümüş , kü
kürt , potas ve kırmızı mermer 
de istihsal olunmakta idi . 

* 
Norveçin işgalinden so nra bu 

memlekette büyük bir şişe buh
ranı baş göstermiştir . Bunun se
bebi, zenginliği ile meşhur olan 
bir kısım Norveç kömür ocakla
rının muattal bir halde kalması

dır ki binnetice Norveç cam ve 
şişe fabrikalarının da kısmen faa
liyetlerini tatil etmelerine sebeb 
olmuştur . 

Bu yüzden Nerveçte bir şişe 
maden suyu veya şarab almak 
istiyenler evvelce aldıkları maden 
suyu veya şarab şişesinin boş o
larak iade edilmesine mecbur tu
tulmaktadırlar . Bu usul çok iyi 
netice vermiş ve bir çok fabri
kalarda kömür tasarrufunu temin 
eylem iştir . 

Olçmenıerln iaşesi· 

ne dair bir karar 
Ankaradaıı gelen bir habere 

göre, Vekiller Heyetince kabul 

edilen bir kararnamede, göçmen

lerle nakledilen kimselerin iaşesi 

ne, bunlara verilecek yemeklik ve 

tohumluk buğdaya dair olan tali

matnamenin ikinci maddesinin 

ikinci fıkrasındaki 15 kuruşu ge· 

çemez, ibaresi, yevmiye yirmi beş 

kuruşu geçemez, şeklinde ve ü· 

çüncü fıkradaki, büyüklere J 5 ve 

13 yaşlarından aşağı olan küçük· 

lere on kuraş hesabile, ibaresi de, 

büyüklere 25 ve on üç yaşından 
aşağı olan küçüklere 1 O kuruş

hesabiyle, şeklinde ve yine bu fık 

rada yazılı, günde büyüklere 10 
ve 13 yaşından aşağı küçüklere 

6 kuruş, ibaresi günde büyüklere 

25 ve 13 yaşından aşağı küçükle

re 15 kuruş, şeklinde tedil edil 

miştir. 

Franaa • Almanya vaziyeti 
1913 te Yugoslavya, Yunaniı-

Fransa - Almanya münasebet
tan ve Bulgaristan arasında tak-
sime-;. uğrayan Makedonya son !eri günün en mühim mevzu unu 
harpte bir defa daha parçalandı. teşkil etmekte devam ediyor . 
Bir zamanlar komitecilerin niha- Fransız • Alman yakınlığını bir 
yeti gelmez faaliyetlerine sahne çok amiller kolaylaştırmıştır . Bun. 
olan bu memleketin bu derece lardan baılıcası ltalyaya Fransız 
tamah uyandırmasının sebebi, bil- I . topraklarından pay istemesi ar. 
hassa toprak altı servetlerinin zen I zusunun Almanya tarafından vaz 

ginli~i olmuştur. Filvaki Yugoslavya geçirilmesidir . Artık ltalya Fran-
Makedonyası şimal ve cenubunda sanın peşini bırakmış bulunuyor . 
meydana çıkan bakır madenlerile Fransız • Alman görüşmeleri 
töhret almıştır. henüz nihayetlenmiş değildir . An-

Çinko ve kurşun madenleri 
o kadar zenıindir ki toprak al
tında galeriler kazmaya hacet 
yoktur. Fakat bugüne kadar bun
lar itlenmemiflerdi r . 

taşma esaslarına göre , Fransa 
Alsas Lorenden başka Avrupa
daki bütün topraklarına sahih 
kalacaktır . Fransa Suriyeyi terk 

TORKSOZO 

Akar sular ve 
zararları 

Nalla VekAletlnln 
hazırladığı yeni 
IAylbanın esasları 

Nafia Vekaleti tarafından ha
zırlanan taşkın ve su hücumları· 
na karşı korunma kanun layihası 

Meclis dahiliye encümeninde tet
kik olunmaktadır . 

Kanunun mucib sebebler layi
hasında ezcümle şöyle denilmek
tedir : 

< Memleketimizin iklim ve me
teorolojik şartları icabı olarak 
kapalı ve akar suların zaman za
man husule getirdiği taşkınlar 

tesiriyle geniş sahalar su altında 
kalmakta ve bu yü7.den maddi 
ve manevi büyük zarar ve ha
sarlar vukua gelmektedir . > 

c Son iki yıl içinde yurdun 
baı.ı mıııtakalarında vukua gelen 
taşkınların umumiy~t ve ekseri
yetle bazı sunt amiller tesiriyle 
tahrib sahasını artırmış olduğu 

görülmektedir. > 
< Taşkınlara karşı vücuda ge· 

tirilen tesiratın işlemesi , gerek 
hükumet ve gerekse bunlarla ala
kalı hakiki ve hükmi şahıslara 

bir çok vazifeler tahmil etmekte, 
yapmak ve yapmamak şeklinde 

ifade ed ilen ve bugünkü vaziyeti 
ile ahlaki ve içtimai birer vecibe 
halinde bulunan bu hareket ve 
faaliyetlerin organize edilerek mü-
eyyidelere bağlanmasını zaruri 
kılmış bulunmaktadır . 

Yıllardanberi yurdumuı. için 
bire r afet halinde devam ve te
kerrür eden bu hadiselerin bilhas
sa son iki yıl içinde açtığı rah
neler bunun süratle yapılmasını 

icabettirmektedir. · 
Bu suretle hükumet ve ala

kalı olan vatandaşlar albirliğiyle 

bu mücadelede müştereken çalı

şacak ve büyük külfet ve feda
karlıldarla vücuda getirilen inşaat 

ve tesisatın muhafazası , ve ıslahı 
işlerinde hisselerine düşen vazi
feyi yapacak ve taşkın anında da 
suların istilasına mani tedbirlerin 
alınması için kendilerine verilen 
ve düşen vazifeleri yapmakla mü
kellef tutulacaklardır . > 

Layiha esaslarına göre hüku
met, yüksek seviye gösteren umu- 1 
mi ve hususi kapalı ve ya akar 
suların taşkını altında kalan ve ya 
su hücumlarına maruz bulunan 
arazi sınırlarını tesbit ve ilan et
tirecektir . 

Bu sınırla r içinde hükumetin 
müsaadesi olmaksızın şahıslar , 
cemiyetler , vakıflar , belediyeler 
ve mahalli hükumet idareleri ta
rafından suyun akmasına veya 
seviyesinin yükselmesine tesiri o-

ediyor . Diger müstemlekeler ise 
Fransaya kalıyor. 

lngiltere - Fransa arasında 
vaziyet çok gerginleşmiştir. Hatta 
bu g~rginlik iki memleket ara
sında harbe kadar gidebilir . Bil
hassa Darlan lngiltere ile harbe 
bile hazırlanmaktad ır . Fakat Pe
ten İngiltere ile silahlı bir ihti
lafa girmek niyetinde değildir . 
Fransa dışındaki Fransızlar ise 
Alman • Fransız anlaşmasını tak
bih ediyor. Bir kısım Fransızlara 

göre Darlan vatan hainidir ve 
Peten bunamıştır . 

Birleş; k Amerikada bu vazi· 
yete büyük iğbirar göstermekte-

dir. ltalyada Alman - Fransız an 

-·: ·~R- ·ı .~. 
.. ' L. 

Mal Mübadelemiz 
Yeniden kırk beş milyon Urabk 

mal mlbadelesı yapacaaız 

HAPİSANElERİN 
İDARE MESElESİ 

Hapisane ve te\,kifanelerin su
reti idaresi hakkındaki kanunun 
ikinci maddesinin tadiline dair ka
nun layihasını hükumet Büyük Mil
let Meclisine takdim etmiştir. 

Maddenin yeni şekli şudur: 
"a) Mahbusların hapisanelere 

dağıtılın iSl1 

b) Mdhbus ve mevkufların giy· 
dirilmesi ve yedirilmesi, yatırılma
sı , okutulması ve çalıştırılması, 

c) iş kazançlarından çalışanla· 
ra pay ve ailelerine nafaka ayrıl
ması, 

d) mahbus ve mevkuflar hak
kında kimler tarafından, ne gibi 
inzibat muameleleri tatbik oluna· 
cağı. 

e) Hapisanelerin emniyeti ba
kımından mahkumların kendilerini 
ziyarete gelenlerin konuşmalarının 
ve hariçle muhaberelerinin ne su
retle tanzim ve kontrol edileceği. 

f) Hapisane ve tevkifane me. 
mur ve müstahdemlerinin vazife 
ve selahiyctleri ve haklarında kim· 
ler tarafından ne gibi inzibati mu
ameleler yapılacağı hakkında bir 
nizamname tanzim olunacaktır. 

Bu nizamnamenin sıhhi hususla
ra müteallik maddeleri Sıhhat Ve· 
kaleliyle müştereken hazırlanacak
tır. ,, 

Kanunun mucip sebepler IAyi-
hasında şöyle dinilmektedir: 

"Hapisanelere mahklimlar na
mına hariçten gelen mektup ve 
her nevi mersulelerin ve mahkum
ların harice gönderecekleri bu gi
bi muhabere vasıtalarının tetkik 
edilmemesi ve münderecatmın ida· 
rece meçhul kalması ve hapisane· 
de ziyaı elçilerle konuşmasının kont
rolsüz bırakılması bir takım gizli 
muhaberatın mahzurlu neticeler 
tevlit edebileceği nazara alınarak 
hapisanelerin emniyeti bakımından 
mahkumların :kendilerini ziyarete 
gelenlerin konuşmalarını kontrola 
imkan verecek bir usule raptedil
mesi gerekli görüldüğü gibi, ge
rek namlarına gelen ve gerek ha· 
rice gönderecekleri mektup vesair 
her nevi muhabere vasıtalarının 

da kontrole tabi bulunması zaruri 
bulunmuştur.,, 

labilecek tesisat, inşaat ve tadilat 
yapmak yasak olacaktır. 

Fenni lüzum hasıl olduğu tak
dirde tesbit ve ilan edileceği be
yan olunan sınırlar içinde suyun 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

!aşmasına hiç de taraftar değil

dir. İtalya Adriyatik toprakların. 
da yerleşmekle meşguldür. 

Ruzvelt 27 Mayısta bir nutuk 
söyliyecektir . Bu nutka husust 
bir ehemmiyet verilmektedir . 

Kaçan Mııır kumandanı 

Mısır hava kuvvetleri kuman
danı Aziz paşa kaçmağa teşeb
büs etmiş ve tayyaresi düşürül
müştür. Fakat Aziz paıa kurtul
muş ve kaçmıştır . İngilizler Aziz 
paşayı haber verene bin İngiliz 
lirası vadetmektedirler . 

Aziz paşa Osmanlı hükümeti 
tarafından vaktiyle idama mah
kOm edilmişti . 

lstanbul : 19 (Türksözü mu· 
habirinden) - Almanya ile imza
lanan 13 milyon liralık muvakkat 
ticaret anlaşmasından sonra yeni· 
den 45 milyon liralık karşılıklı mal 
mübadelesine istinat eden bir ti· 
caret anlaşmasının derpiş edilditi
ne dair haberler gelmektedir. 

Anlaşmanın klering esaslarmı 
göre yapılması muhtemeldir. 

Maamafih bu hususta şehri

mizdeki resmi makamata hiç bir 
malumat gelmemiştir. Anlaşma 

yapıldı~ takdfrde Almanyadan 
geniş mikyasta sınai mamulat it-
hal edebileceğimiz söylenmekte
dir. 

MERSİN HALKEVINiH 

KÖY ~All~MAlARI 
Mersin HaJkevi tarafından (Te

ce) Köyü civannda bulunan çam· 
lık mevkiine bir gezi tertip edile· 
rek tedarik edilen otomobil ve 
kamyonlarla Evimiı kollarına men
sup (200) e yakın bir kalile ile 
hareket edilmiş ve bu geziye ha· 
riçten birçok yurddaşlar kendi 
vesaitleriyle iştirak etmişlerdir. Bu 
ieziye valimiz ve o civarın nahi
müdürü de dahil olmuştur. 

Tece, çeşmeli, karğ'ıpınan, El
vanlı, Karacak, Mezitli,:Davultepe 
ve T ömük köylerinden gelen yüz
lerce köylüye Evimiz temsil kolu 
tarafından hazırlanan (E1ıitmen pi· 
yesi temsil edilmiş ve köylüleri· 
miz büyük alaka ile takip~ edil· 
miştir. 

Bandomuzun mütemadiyen çal
dık! Milli havalar ve arkadaşlar 
tarafından söylenen Milli türkü ve 
oyunlar köylü üzerinde büyük 
neş'e uyandırmış ve köylülerde 
kendi oyunlarını oynamışlardır. 

Sosyal yardım şübemize men· 
sup doktor arkadaşlar tarafından 
(142) hastaya bakılmış :ve'_bunlara 
lazımgelen iğneler vurulmuş ve 
reçeteleri verilmiştir. Muayene e· 
dilen hastalar içinde ve köyünde 
ted; vi edilemiyecek vaziyette bu· 
lunarı (14) hasta şehrimize getiri 

terek Hastaneye yatırılmıştır. Bun
lann tedavisine ehemmiyet veril• 
nıektedir. Yine Doktorlarımız ta-

rafından köylülerimizle sıtma ve 
diğer hastalıklar hakkında faydalı 
konuşmalar yapılmış ve komiteye 
mensup di~er arkadaşlarda köylü
nün mühim ihtiyaç ve arzuları Ü· 

zerine hasbihal yapılarak icabe
den bazi dilekleri hakkında alaka· 
dar makamlar nezdinde teşebbü
satta bulunulması vadinde bulu-
nulmuştur. 

Bundan başka dünya ahvali 
ve türkiyenin durumu ve milleti
mizin sarsılmaz azim ve iradesi 
hakkında köylülere kısa:bir söy
lev verilmiş ve köylülerimizin yü-
rekden gelen alkış tufaniyle kar
ş:lanan bu konuşma köylülerimizin 
aziz Şeflerine ve Cumhuriyet ida
resine olan ba~lılık ve imanlan· 
nı tekrara ve çoşkun tezahürlere 
vesile olmuştur. 

Köylerden ve şehirlerden ielen 
Halk geç vakit iyi bir intiba ile 
avdet etmişlerdir. 

Mabk1lmlar lçla 
ayrılan para 

Adliye Vekaleti yeniden in~a 
edilen ecza ve tevkif evl~rindeki 

mahkOmlar için mübayaa :~oluna
cak karyola ve .... sairenin bedeli o-

larak 57 .000 lira ili ve tahsisatı 
kabul etmiş ve Ankara'da inşaab 
sona ermiş olan . mahkum çocuk 
islah evinin ikinci pavyonuna alı
nacak mahküm çocuklann masraf
larıoa mukabil de on bin lira ayır• 
mıotır. 

20 mayıs 194!.ı; 

BiLGiLER : 

llEBil 

Yıldızlarda insen var mıdı~ 
Bu sual insanların, yıl ·.fi 

göğe çivilenmiş albndan ~ f 
olmadı~nı, bunlann, ~ biziın dıl~ 
mız gıbi ve da~a bü~k f" 
dünya oldutunu anladıklatl .JIJI 
lerdenber; zihinleri kurcala11"" 
dır. _ _JJJ 

Yıldızları, dolaşan ve Pttr h 
kalan diye iki kısma ayırırl'1· IJ/ 

1 
8 

kikatte hiçbir yıldız yerindeJ _.lif ~ 
t . puel":. t 1 

maz, hepsı dolaşan nevı ~ 
Fakat birbirine nisbetle . ; aa 
duran dedikleri mevJ<llertll·~ la 
uzun zamanda değiştirirler.;,s 1 ot 
şan dedikleri bizim dün~~ ·ııiJ de 
olandır. Dünya siz de bılır~~ rn 
güneşin etrafı ı dolaşır. ~tı'f. tll 
etrafını dolaşan daha dah• tJI_ 
dünyalar da vardır. Uıak t" 8 
çok uzak yıldızları bir ta~'~ 
kalım, bize yakın, bizim _dı111r! 
tarzında olanları düşüneJırrı, 
da insan var mıdır? ~ 

Bunlardan bir kısrnl -r/. 
çok yakındırlar. Bu sebeblt ~ h 
ret derecesj insanın ve ::~.ı b' h 
yaşayamıyacaj'ı, onların Si' ~ Sc 
lamıyacağı kadar fazladır. ~ ki 
mı da güneşe uzakbrlar. a~ l'llı 
ise hararet derecesi çok de ~ ti 
Bu yüzden ne nebat ne ot 
mahluk bulunabilir. ~ti t 

Bizi"! dünyamıza en ~~ tiı 
ziyen Merihtir. Rasat jlı .,,1. ta 
hesaplanna iÖre, sıcak ye~ / bi 
hararet nakıs 10 derece ~ti, ijl 

20 derece arasında defİJırıe ~ rU 
So~k yerlerinde i~ııt' 

nakıs yetmiş derece ve ) 

ııfır derecedir. .J! A 
Dürbünlerle yapılan r ~ 

etrafının dünyanın oJdu~ıı ıer 
tini vermiştir: Baıı •':'n• ~ •k 
yıldızla konuşmak arıu~e ~ H 
pılmııtar, evvelA ışıkla ~ la 
dan da telıiıle işaretler 11'..J 
ler, fakat cevap alarD8~,otj la 
Bu, orada yaŞayanJar 0 ~Jl'.11 ~ 1 
delil ıösterilcmez, betld 0 .. 

'b' .o 
lar vardır da insan 11 1,etfcl' •u 
lcr. Belki insana beP ıc· ~ 
telsiı orada yoktur. sel ~r•d' 
tün tahminler hilafın• 
canlı mahlOk bulunınaJ· 

lu 
lı 
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lnoiltereye 
son hücumlar 

~ h Londra: 19 (A.A.) - İngiliz 
. ava ve d h·ı· . t V ı ·. . a ı ı emnıyet nezare • 
eri_. ~rının tebliği: Düşman tayyarele
. rı dün~gece İngilterenin Cenubu 

.,,t 2arb' · f'" ııınde iki yere bomba atmış-
.dl tardır. Hasar ve insanca zayiat 
ı l. ~hnamıştır. bunlardan başka kay
oiı ~ c dc~er bir hadise cereyan et
~°" ll'lenıiştir. DQn gece bir düşman 
~ tayyaresi dü,iirülmilştür. 

• ~ •11ıar Meclisi reisi 
0~ '111ıverln TazylkUe 
~ Çekilmiş 
ti. Londra : 19 (A. A.) - Sof-
~ Yldan bildirildi~ine göre, Sobran
y~ f ~ ~e~si Logopopof 'un istifasına 

iJ ıl k ,larukte dahil olmak üzere Ma
J tdonyada Arnavutluğun bir kıs

ş'';f ~ının Bulgaristana verilmesini is
e •ren Bulgar Maksimalistleri s~bep 

'rl 0 rııuşlardır. Logopopof üç gün 
~ıl. c.vveı halya ile Almanyayı Bulga

IP"'",J ~••lanın emellerini azami derecede 
rl'1I :tırıin etmedikleri için yan kapalı 
ıe ~ ~ ır şekilde tenkit etmişti. Bunun 
~ ~ ~:r~ne Logopopof mihverin em

,110 ~aya mecbur kalmıştır. 

~ AKAR SULAR VE IARARLARI 
ıet l (Birinci sahifeden artan) , 
~ ;;nıaaına engel olan büyük, küçük 
~ 1 açt~r, fidanlar ve binalar kaldın 
~ llCtlttır. 
~ le 

1 
Sahil ve sedlerin taşkın su

'.,~ k r 8 Y•kı rma tehlikesine veya hal
' ' 2

1~ ıu altınına rnaruı bulunduğunu 
c <>renlcr, bunu derhal mahallin •u . 

de t ••l~ri veya nafıa müdürlükle
dJ •ne r• <la veya en yakın muhtar, jan 

,,}ırıa daireleri veya• mülkiye ti-.. ,ırı · ... 
01 erıne haber verme~e mecbur 
•caklardır. 

kubBu gibi hallerde bAdisenin vu
k' Uldu~u mahallin en büyük mül-

/ ~Ye memurunun emriyle tahliyeye 
t ı •tuı bulunan köy ve kasabala-

~' d: 18 Yqını bitirip 50 yaşını dol
eıı:~amıı bütün erkek nüfusu, 
kG ınde bulunan balta, kaıma, 
i ib·elc, keıcr, el arabası ve saire 

" ' ~uı' lll11lzemelerıe:tahliyeye maruz 
Ya.r~~a~ yerlere giderek hizmet ve 
latd m _etme~c mecbur olacak-

el ır. 

diıdBu kuvvet kifi gelmediği tak
ltıe: mahallin en büyük mülkiye 
lanı uru tehlike dışında kalan 
de ~u halktan kabiliyetli olanlan 
tnaıe lerinde bulunak her türlü 

fl.'I bit teme ile bu yerlere ça~ırıla-
/, 

eceıt1crd . 'f ır. 

1 •arı llfktnhklardan mütevellit ha 
~e atat &tda vazife gören kimselerin 

bunı "e edevatına zarar vukuunc~a 
11/ lllet arı~ bedelleri mahaııt hükü-
1 ~e Odenecektir. uu . 
,,J •eile . 1fte çatııtırılanlara bu me-

~İ. :Yece~ne mukabil ücret verilmi
lerıdilc ~alnız çalıştıkları müddetçe 

il" tık te :ıne parasıı ekmek ve ka-
l b mın edilecektir. ou. 
,J lı.atı 1flerde ~lıştırılırken sa-
yır ananla 

Röre 1c. :a, .sakatlık derecesine 
tin. endılerıne ve ölenlerin aile

.. Por 
\!erile 18 ve jandarma efradına 
ı>ara n t~:ı.minat kadar hükumetçe 
hlı.ırı v~ılecektir, Yaralananlar en 
ler b~ a.tanelerc ıevkedilecek-

' UtQ tı •alcıı.tı n ~t•neler bu yaralı ve 
lnecbuarı hemen kabul ve tedaviye 

ti 'f r olacaklardır. 
lıları ~kıntıkları önlemek ve yıkın· 
lrtelllur~Pamak üı.erc salahiyetli 
hellirı ": tarl\fından hadise ma
latdc e. :_ıtınetcri ernrolunanlar, has 

~ ••tın ; .•t 1 meşru bir sebep olm 'lk· 
tıı tıac:a1cı 1 me:ı.terı;e cebren sevkolu-
1~ ttnıiye:t~· Bu gibi davete icabet 

lirada ımıelerden ayrıca beş 
tı ()tı l' 

Ctta81 1 
ıraya kadar hafif para 

~alı.ın~ 8 •nacaktır . Vermiyenler 
n ~a tah ·r 

~ Gkuı:rıı • 11 ı enıval kanununun 
ı;1 erı tatbik olunacaktır. 

r"SôVvü .. nRöuüiı .... I 
i MANEVRAYA BA~LADI i 
ı ı 
ı Moskova: 19 (A .A)- ı 
ı Ofl ajansı b lldlrlyor: Ki ı 
ı zıl ordunun Lenlngırad ı 
ı Mral , Harkof , Odosa, ı 
ı Klyef, Taşkent ve Bay- ı 
ı kal askeri bölgelerlnde ı 
ı ilk bahar manevraları ı 
ı baflamı,hr. • ı : ........................ : 

HESİN İf ~AATTA 
BULUNDU~U SÖYl[NİYOR 

Ankara: 19 (Radyo Gaıete

sinden) ·- Hes meselesi hakkında 
merak hala devam ediyor.· : Söy· 
lendiğinc göre Hesle :Hamiltonun 
konuşmaları plaklara alınmıştır. 

Hesin ba:ı.ı ifşaatta bulunduğu da 
söyleniyor. 

İngiliz bava 
laallyetlerl 

Kahire : 19 (A. A.) - Orta
şaık hava kuvvetleri tebliki: lngi 
liz ve Cenubi Afrika tayyarelerin
den müteşekkil bir filo Kaputzo 
ile Halbaya arasında düşman tank
larına taarruzlarda bulunmuşlardır. 
Bir mikdar tank kullanılamıyacak 

hale getirilmiş ve bir çok nakliye 
kollarına hasarlar verdirmişlerdir. 

Bingazi ve Dernede bonba'an
mıştır. Üç düşman tayyaresi dü
şürülmüştür. 

Maliye ve iktisat 

Vekillerimiz 
İstanbul: 19 (Türksözü mu

habirinden) - Maliye Vekili Fu
at Agralı ile Jktisat Vt'kili Hüsnü 
Çakır dün sabah ekspresle An
karadan şehrimi:ı.e gelmişlerdir. 

Tana lzerlnde 
yeni bir kanal 

Roma : 19 ( A. A. )- Stefani 
ajaıısı : Tuna üzerindeki Çerna
vodayı Köstenceye bağla}acak 
38 mil uzunluğunda bir kanal inşa 
edileceğini bildirmektedir . Ro
men hükümeti tarafından Alman
ya ile mutabık olarak evvelce 
karar verilmiş _olan bu inşaata 

hemen başlanacaktır. 

Ambalaglde İtalyan
lar tesllm oldu 
(Birinci sayfadan artan) 

met etmiyecekleri zannolunmak· 
tadır. 

Kehire: 19 (A.A.) - Oı taşark 
İngiliz tebliği: Libyada: Toprukta 
vaziyette hiçbir değişiklik yoktu r. 
Sollumun cenubundaki mıntakada 
iki düşman kolu birçok tankın 
müıaheretiyle hududu geçmiş ve 
motôrlü kıtalarımızın hücumun
dan sonra geri çekilmişlerdir. 
Habeşistanda: Amba - Alagide 
İtalyan kuvvetlerine yaralılarını 
toplamak için tam bir gün veril
dikten sonra bu mıntakadaki 1-
talyan kuvvetlerinin heyeti me_c
muasının tam teslimiyeti bugun 
vuku bulmaktadır. Esir miktarının 
7000 kişi olacağı tahmin olun· 
maktadır. Muazzam miktarda top 
ve malzeme iğtinam edilecektir. 
Bundan başka müstacel talebi 
üzerine Dük Oautsa'nın refakatin· 
de general Nessome ve Genel
kurmayın büiün subayları bulun
duğu halde yarın öğle üzeri tes· 
Hm olması takarrür etmiştir. Sil · 
dan müdafaa kuvveti cüı.ütamları 
Habeş vatanperverlerinin müza
haretiyle Gondar mıntakasında 
mühim bir mevzii zabtetmiş ve 
diişmana büyük zayiat verdirmi~
lerdir. Harekat şayanı memnu~ı
yet bir tanda devam etmektedır. 

TÜRKSôZO 

GENERAl DÖ GOL'ÜH 
. HEY[CAHU HiTABESİ 

" ı·syan edı·n 
" Londra : 19 ( A. A. )- Ge

neral Dö gol iradettiği heyecanlı 

bir hitabedel Fransızların vatan
larını sattıktan sonra şimdi de 
lmparatorlu~u teslim • eden hain
lere~ karşı_i syana davet etmiştir . 
General ezcümle İmparatorluk 
arazisindeki bütün Fransızlar fır

sat zuhur eder etmez silahlarını 
düşmana karşı kullanmalıdırlar . 
Fransa bizimle beraberdir. Bütün 
Afr ikanın Alman kontrolü altına 
alınacağını ilan etlen müı;tevliye 

karşı lmı:.a ratorlu ğun büyük bir 
kısmı harekete geçen FraıısıL.lar 
Fransayı haysiyet kırıcı bir an
laşmadan ku rtarmışlardır . Fran
sanın işgalini silahlarını ellerinde 
tutanlar tayin edeceklerdir demiş
tir . 

Fransız sömürgeleri 
ve:Amerlkalıların 
karacagı,teşkllAt 

Nev:vork : 19 ( A. A. )- A
sosyeti Pre)'Şin Vaşingtondaki sa
lahiyettar bir menbadan öğren

diğine göre, Fransa ile Almanya 
arasındaki iş birliği Amerika kıt
ası aleyhine tevcih edildiği tak
dirde Amerikadaki Fransız "müs· 
temlekelerini idare etmek üzere 
muvakkat bir teşkilat vücuda ge· 
tirilmesi hususundıt yirmı bir A
merika Cümhuriyeti şimdiden ha
zırlanmış bulunmaktadır. Alman • 
Fransız iş birliği tavazzuh edin
ceye kadar bu hususta hiç bir 
harekete geçilmiyecektir . 

IRAKTAKİ MUHAREBElER 
(Birinci sahifeden artan) 

liği: Garp cebhesinde devriyeleri
miz mahalli kabilelerin tezahüratı 
ile düşman tanklarına hücum et
miş ve düşmana ağır zayiat ver
dirdikten sonra kaçmaya mecbur 
etmişlerdir. Cenub cebhesinde 
kuvvetlerimiı Makeliye civarında 
Alşuayyile de düşman kamplarına 
hücum etmişlerdir. Düşman büyük 
zayiat vermiştir. Bizim hiç bir za
yiatımız olmamıştır. Kıtaatımız 
düşmanı hareket noktasına dön
meğe mecbur etmişlerdir, Düşman 
tayyareleri bağdad üzerinde uça
rak Raşid kampına bir kaç bom
ba atmışlardır. Atılan bombalar 
ağır hasara sebebiyet vermemişler

dir. 

İngiliz. rranıız 
harbine hazırbk 

(Birinci sahifeden artan) 
bile varmak üzeredir. Darlan'ın 

İngillereye karşı harp ha:ı.ırlıkları 
yaptığı da söyleniyor. Fransa -
Almanya arasındaki bu anlaşma

ya göre Fransa Suriyeyi Alman
lara terketmektedir. 
- Tafsil at Radyo gazetesinde-

Adana Askerlik 
Şubesinden : 
ı-:327, 328, 329'yerli do 

~umlu 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 ernsalı silah 
albnda bulunan 332, 333, 334, 
335, 336 dokumlu sakatlar si
lah altına çakırılmı şlardır. 

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

Adana Aıkerllk 
Şubesinden : 
ı - 312 dabil-332 dahil 

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

26/5/941 günü şubeye nüfus 
hüviyet cüzdanı, askert vesi
kası ve raporlarile müracaat 
etmeleri. 

2- Bu doğumlulardan 
ayni şeraiti haiz olup da her 
ne sebeple olursa olsun çakı· 
rıldığı halde istenilen günde 
gelmeyip de sonradan gelen
ler haklarında askerlik kanu
nunun 90 ncı maddesine gö· 

l 
re muamele yapılacağı ilan 
olunur. 

~~ 

Dl nkl ihracat 
Aldığımız malumata ğöre is

tanbuldan dünki ihracatın yekunu 
200 bin l iradır . lsviçreye ceviz ve 
balık, Finlandiyaya tütün, Alman
yaya deri, lıa\ya ve Romanyaya 
bahk satılmıştır. 

Sovyetıerln &erlin .. 
elçisi dindi 

Berlin ::ı9~(A.A) - Sovyet
ler Birliğin., Berlin büyülı: elçisi 
Vıladuir Dekazonof Berlirıe döne
rek vazifesine tekrar başlamıştır. 

Kayıp ,abadetname 
Arabgir Nümune iptidai mek

tebinden 333 de aldığım şa

badetnameyi kaybettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hük
mü olmadığ(ilan olunur. 

Kalekapısında Savatlı 
Halil kitibi Arabgirli 

Fevzi Kadıoğlu 

: ........................ : 
fBlzmetçl Aranıyor J 
ı Ev iılerini 6Örebilecek ı 
ı bir kadın hizmetçi ara· ı 
ı yor. Matbaamıza müra· ı 
ı caat etmeleri ı 
ı ........................ ı 

.......................... 
Nlbetçl eczane 

İSTİKAMET ECZANESİ 
1 

HUkOmet yan1nda -----
1 LAN 

SEYHAN VllAYETi DAİMİ lNC~MENINDEH: 
941 Mali yı'ı içinde Adana Memleket Hastanesi ihtiyacı 

olan 3155 lira muhammen bedelli aşağıda müfredatı yazılı mal
zemesi tabbiye 15gün müddetle mevkii münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 29/5/941 Perşenbe günü Saat 1 O da Encümeni· 
mizde yapılacaktır. isteklilerin Şartnameyi görmek üzere her
gün Hastane idaresine ve Eksiltme günü de evvelden yatır
mış oldukları muvakkat teminat akçası makbuzlariyle Vilayet 
Daimi encümenine muracaatları ilan olunur. 

600 Metre Tarlatan sargı 
4000 ,, Gaz Saf 

350 Kilo Pamuk Saf 
3500 Metre Sargılık Bez. 

13- 16- 20-25 13007 

Sayla 3 

••••••••••••••••••••••••••• • • : Dablll, müteaddit vantilatörlerle 1 
• yayla gibi serlnlettlrilen • 

İ ASRi SiNEMA 1 
·ı NIN VASl SALONUNDA : 
• SUVARE K ş A M SUVARE • 

• s.4s B U A s.4s • 
• - 1 - : 

1 Mlıllılz zaler ı .. Balkın akın ettiği • 
: REDY ROBE T : 
1 lAMAR R TAYlDR 1 
ı Tarn/mdan Şahane Bir Sureııe Yarai•lan : 

• s • • • 
1 E : 
1 ~\ v : 
1 E 1 
1 KA D IN 1 • • • • • -2- • 

e İ LAHI • 
ı vıLoız Doroty Lamour : 
1 : 
! -DiŞi TARZAN !~ ! 
: -" ı ·- i 
• Türkçe SlzUl • 
• Filmlerinin gördülü ra~bet üzerine birkaç gün temdit eclilmiştir . • 1 BUGÜN GÜNDÜZ MATiNEDE : 1 Seven kadın • Dişi Tarzın 1 
: GELECEK PROGRAM 1 
• JEAN GABİ i\' in şalıeıerı • 

İ SON ÜMİT 1 
• • . ......................... . 

İLAN 
Devlet Demlryolları 6. ncı İşletme Art

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

Deposuna gelecek 25.000 ton maden kömürünün tahmil ve tahliye işi 
27/5/94 l Salı günü saat 11. de açık eksiltme suretiyle Adanada işlet
me Müdürlüğü binasında ihale edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3 ı 8.75 liralık muvakkat teminat akçaları 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları hamilen tam vaktinde eksiltmede 
bulunmaları lazımd:r. 

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

SEYHAN VilAY~Ti DAİM İ ENCÜMENİNDEN: 
Adana Memleket Hastanesi 941 mali yıla ihtiyacı olan 2000 Metre 
Dimi Bezi açlk eksiltme suretiyle alınacaktır. Beher metresinin 
muhammen fiyatı 35 kuruş olan bu bezin eksiltmesi 22 - 5 -
941 Perşenbe saat 10 da encümenimizde yapllacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek üzere Muvakkat teminat olarak 52 
lira 50 kuruşun eksiltme gününden üç gün mukaddem Hususi 
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 ............. . ._. ........ ................. ~ .... \~ .., ..... ~.,..,.~. ,.,. .... ~,i 

f DOKTOR i . . 

j Yalçın Mustafa Ozel ! . . 
! Dablll Baıtabklar Mütebassısı ı 
• • i Kızılay Ulucami caddesi istiklal ilkokulu karşısın· ! 
! daki muayenehanesinde her gün hastalarını kabul eder. ! 
• t 
i S. P. Cs. 9-30 i . . 
~- ·- ·-···-·- ·-·- ·-·- ·-·-···- ·-·-·-···-·-·-·- ·· ·-·-·! 



TÜRKSÖZÔ 
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i HER NEVİ MATBAA i 
İ iSlERiHiZi GAYET TEMİZİ 
i VE UCUZ OLARAK i 
iTÜRKSÖZÜi 
i MATBAASINOA i 
f YAPTIRABllıRSINIZ İ 
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SEYHAN Vill YETİ VAKlf lAR 
MODORlüGONDEN: 

Asfalt ~ cadde üzerindeki 
Avukat Nazif Kurdoğlunun o
turduğu vakıf hanenin şimalin
deki arsa kiraya verileceğin
den on gün müddetle müzaye
deye çıkarılmıştır. ihalesi 26 
5/941 Pazartesi günü ·saat 14 
de yapılacağından isteklilerin 
Vakıflar idaresine müracaat
ları. 17-20-23 13024 

ZAYi MOHOR 

Kalltnı,ıe ve ıellaln temlzllllyle bar ilesi hayrete 
dtııren radyo 

On seneyi mütecaviz zaman· 
danberi kullanmakla olduğum Ha· 
!im yazılı imza mührümü ziyaa 
uğrattım. Ne Adanada ve ne de 
başka bir mahalde bu imza ile 
hiç kimseye borcum da yoktur. 
Yenisini kazdıracağımdan hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

MUHARREM HiLMi REMO 
Tlcaretllaneılndea abllız 

ABIOİNPA$A CADDESİ NO. 112 - TElGRAf : REMO ADANA - TElEf ON : 112 

Adanaı ın Sofu Bahçe 
mahallesinde oturan Geredeli 

12329 Halim Öz 

---

SEYHAH Vlll YETi DAiMi EHCOMEHİHOEN : 
Adana Memleket Hastanesi 94 l mali yılı ihtiyacı olan yatak 

ve yasbklan için 3000 kilo Dağ Malı pamuk açık eksiltmeye 

konulmuştur. 
Beher kilosunun muhammen fiyatı 53 kuruş olarak tesbit 

edilen bu pamuk eksiltmesi 22.5.941 perşembe günü saat 10 
da Encümenimizde yapılacakbr. 

Eksiltmeye iştirak edebilmek üzere muvakkat teminat 11~ 
lira 25 kuruşun eksiltme gününden üç gün mukaddem Hususı 
Muhasebe veznesine teslim edilmesi ve eksiltmeden önce şart
nameyi görmek isteyenlerin her gün Hastane İdaresine, eksilt
me günü ve saatinde de Vilayet Daimi Encümenine müracaat-
ları ilin olunur. 12996 9-13 15-20 

, 
FEM i L 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
-- · Birçok bayanların 

sıhhi, aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
lakasızlık, mühim ra
hatsızlık ve hastalık
lara yol açmıştır. işte 
bundan dolayı, her sa
-ym bayan, adet za

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

ECZAHEl[ftO[N V[ TUHAfiYE, ITRİYAT 
MAGAZjlARINDAH ARAYINIZ 

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

• 
iş Bankası 

Klçlk tasarral hesapları 

1941 
ikramiye plAaı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustoı, 3 lkincite,rin 
tarihlerinde yapılır 

-
1941 İk amı ele ı r ' r 

1 Adet 2000 Liralı le - 2,000 Lira 

3 > 1000 > - 3,000 ) 

2 > 750 :f - 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•ma para yatırmakla yalnız para 
biriktirme olmaz, aynı zamanda tallhlnlzl 

denemlf olursunuz 

, 

" M 

Aziz yurd )opraklanmızın mahaullbnı memleket 

rına en mükemmel bir tarzda gıda kaynatina 

ÇAPA MARK 
ve onunla beslenen bir yavru ... 

Yavrularınızı mutlak ÇAPA MARKA mü.ulllalP-: 
besleyiniz. En müşkülpesendleri dahi yegane'., 
ve bu uğura hayatını vakfeden bir Türk esdtdir. 
bilgile yetiştirilen her varlığın verim kudreti • 
daima yüksek netice verir. işte bu sebepledir ki 
runuzun her bünyeye göre ölçülü veıtayasını 

mal etmeyiniz. Israrla : 

ÇAPA MARK 
Mlltlliıaratllll llt•Jbdl 

HER YERDE VARDIR 

Bitin Atnıana pas~ 

ft Beyhude ıstırap çe 
~ BIB TIB 8 All 

~i Bu~•=~~~?.!~~•· 
nnı sür'atle izaleye kafidir. Ro-
matizma evca1, sinir, mafsal ve 
adele ıshrapları NEVROZIN'lc 

tedavi edilir. Müessir illç : 

N E V R O Z 1 N • dir 

NEVROZiNnd 
hftinila Oilnde J Kaıe !41ınoiillr. 

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

DiBBATI.. DiKKATi •. 

Saatçı Vehbi 

.......... .. 
JfAboae ve iN• 
ı tartıarı 
ı Senelifi •.. 14()() Kr. 
ı 1 Aylıfı . . . 125 • 
ı i hlnlar için idareye i mUracaat etm•lldlr BCı11ldı)ı .,., : 


