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İ iKi MiLYON 1 
i f RANSıZ ESiRİ f 
j ARTIK SERBEST i 
ı Auhra : 21 (Radyo Ga- ı 
ı ~~lesinden) - Bulgar radyosu, ı 
ı 1kı milyon Fransız esirinin ı 
ı •~rbest bırakıldı~ını bildirmiş: ı 
ı tır .. Fakat henüz bu haberı ı 
ı teyıt eder maliim~t alınama- ı 
ı ıruştır. ı ............................. : 

ACiLi SOFRAYA 
OTOBAN AÇ 
MISArlR 

Necmeddin SADAK 

A iman zafulerinin altüst 
! I eltili Balkan nizamını 
~ / tcdya. hezimetlerinin mi1kafatı o-

İ /. ;.'"~le, kendi iştihasına göre dile· 
· . ..4 111~~ gibi yeniden kurmaktadır. Al
~~ el Ordularının .'lıktıtı YugoslarJga-

l 
11

' en büyük ve en güzel parça· 
arı, açlıktan sabrı tükendili için 

;tJ SQhi6ini beklemeden sofraya o· 
tırarı · f · 'b · / l I ı-I mısa ır gı ı, ta ya. a e ace 

; :~ndine ayırmakla meşguldür. 
*4i;h;ae?~eri gözledili Dalmaçya 
ltliJ erını alıyor. Sloflenyaya el atıyor 

sta/cif bir Htrflatlık krallıAmın ha· 
~~rı~ da bir halyan Aıılzadesi ge-
ırıfiy J itli or, Bu. :ziyafetten, talyanm 
lde fesadına utramadan nasıl· 

~ıd~caıı merak edilecek bir hôdi· 
e ır. 

i Diyorlardı ki hu son harhi, 
h eçen sulhun acemice çisilmiş, 
,.~~lz/ık ve 6arabetlerle dolu ha· 
bu cı~ı doturdu. Eter Aorupanrn, 
~ arpten çıkacak yeni haritasına 
lqz~slavganın ve yunanislanın 
ela un tarzı misal teşkil edecekse 
in 11Barıın harpten kurtulaca"tına 
arım ak güç olur, 

li.ta Harp devam ederken. istikba· 
$/Qp ileler harırladıfı belli olmadan 
ilı ılan bu po.ylapnaların mkadar 
ctet' 

!Jolc ı oldufunıı söylemeye hacet 
'n tur· Almanyanın buna göz yum
lıea~ı, ltatyanın, harpten be:zm#, 
iti :ıımetlerden yılmış efkarını he-
,.:ll tatmin edecek menfaatler 
•Osfereb ·ı k . z· l mesl için olsa gere tır. 

ırcz A' .k -"' . it b' 'J rr anm tehlikeye girailı. 
a eş· k ot ıstan tahtına 'Necaşinin te rar 
11.rdu.x b' . l bit . "u ır sırada, herşeyı o muş 

IQ 
111'~ addederek koskoca Hıroatis· 
nı tıe Si . 

ile d ovenyayı ilhak etmenuı 
lar ~ece gü/Wıç o/dutunu Alman· 
ele~ .

11 
atta bizzat ita/yanlar bilmez 

b;,. J erdir,, Hele, HırfJal kralı 
tı01 :;lya.n. olduktan sonra da Hu· 
lıi,. lcesının istiklalinden bahseden 
,.ils;.~cılıede imzalanmasındaki dü· 

il hayretle temaşaya layıktır. 
Al 

seYdi j 0 nya Balkanlara gelme· 
kac k tolga, Arnavutluktan da çı
•'Yda· tı. Almanya Lihyaya gitme· 

ı Af 'k d / rnıg rı a a bir tek talgan kal 
tı .. tlacaktı. Demek ki Alma11 kuv-

.. er• · 
hiç 6.ırıın '!}ardımı olmadıkça ltalga 
d'iil;. Yerde tutunmaya muktedir 
ktıt>tı 1

; · Su. halde bir ıün Alman 
tıe,.d~t. erinin Balkanlardan çekili 

t~ıni 1 Sırp/ 
/ 

• talgayı Yunanlılarla, 
likler:r ~ hatta lcrallarlnt tayin et· 
hlını f ırvatlarla başhaşa bırak· 
tek 6 arzedelim. ltalya oralarda 
-41

1110 
allrta bir ay barınabilir mi? 

tl.ıfz bit: sa_qesinde işgali altına al
dQ ie 11 o memleketler hakkın· 
tıar'· crııbeye müstenit bu duyıu 

ıoten g ı· 
tıe 11 h a ıp sıf alile oraları na.sıl 

e akla idare edebilecek? 

Har: f:'1~rılar hep beyhudedir. 
de hl enuz bitmemiştir. Neticesi 
bu.nıa,.ç malıim delildir. Bütün 
ki diilc ~~adar acele 'tle itretidir. 
İ/cin ed;,.° Spolets Hırflatlara kral 
lrız.ili 

1 
ırken kardeşi dük r1' Aoste 

karaa~ ere i~slim olmuştur. Bu 
rıtıa,,..~alıkta hanıi zafer, hangi 

1 Dö gol emrinde 
"" f 

.l Hür Fransızlar 

General Dö Gol 

Giridde 
şiddetli 

Muharebeler 
Alman1ar hava ve deniz 
yoluyla kuvvet neklettiler 

Müttefikler 
vaziyete hakim 

Londra: 21 (a.a) - Salahi 
yattar bir kaynaklan bildirildiğine 
göre, dün bütün gün hava yoliyle 
nakledilmiş olan düşman kıtaları · 
nın Giride ihraç teşebbüsleri ile 
birlikte deniz yolu ile ihraç teşcb· 
büsleri de yapılmıştır. Tahmin olun· 
duğuna göre, hücum bu gün de 
devam edecektir. Fakat vaziyete 
tamamile hakim bulunnldutu sala-

Suriyeye girdi 
BİR f RNNSIZ AlA YI 

Dö GOLA il TIHAK ETTİ 
Londra : 21 ( A. A. )- Müs· 

takil Fransız ajansına gelen mıı
h'.imata göre, Hür Fransız kuvvet
leri Suriyeye girmişlerdir Suri
yedeki Fransız kıtalarında aksül
ameller müşahede edilmektedir . 
Belki de Suriyedeki Fransız kıt

aları Hür Fransızlara muzaharet 
edecektir . Hür Fransızların ne 
şerait altında Suriyeye girdikleri 
hakkında henüz tafsilat yoktur. 

.Ankara : 21 ( Radyo gazete
sinden ) -~ lngilizler , Suriyedeki 
Fransız zabitlerinin Peten hüku
metinin harekatından memnun 
olmadığını söylüyor . Hatta bir 
takım Fran'iız subayları lngiliı 
hududuna kaçmıştır. 

Londra : 21 (A.A) - Suriye 
hududundan gelen bir telgrafa 
göre, maruf bir Albayın kuman· 
dasında bir Fransız alayının Su· 
riyeye girmiş olan Hür Frans•ı 
kuvvetlerine iltihak etti~ine dair 
emareler vaadır. 

hiyattar kaynaktan bildirilmektedir. 
Asgart bir düşman fırkasının takri· 
ben 7000 kişinin Girit harekatına 

iştirak ettiği sanılmaktadır. Vazi
yete hakim bulunduku, her para
şütçünün ve hava yoliyle nakledil
miş askerin temizlenmif olduğu 
demek deA-ildir. Başka Alman kıta· 
ları nakliye tayyarelertnin Giritte 
yere inmelerinden evvel düşürül-

(Gerisi üçüncü sayfada) ---

Büyük Millet 
meclisimizde 

Ankara : 21 ( A. A. )- Büyük Millet Meclisi bu~ün toplanmış
tır. Reis 941 bütçesinin Pazartesi günü müzalcerelerıne başlanac"a
ğmı ve malt yıl başlangıcına kısa bir zaman kaldığı.ndan her gun 
müzakere edileceğini ve ruznameye başka maddelerın alınmam.a~ını 
söylemiş ve kabul olunmuştur. As~erf .mu.hake~e usulüne '. harıcıye 
t 'lt'l!t ve dahili}'e memurlar tahdıd sınnıne aıd kanun layıhalarının 
eş 1 

• dd ·1 · 1 • 1 t 
baylar heyetinin terfiine aid beşincı ma e ı e ınııısar ar eş · 

ve su k b 1 1 .. krt kanununnn ikinci müzakerelerini yapmış ve a u ey emı$tır . 
1 

; 5 OOO 000 milyon lirayı geçmemek üzere tasarruf bonoları ih-
racı~a ald kanun IAyihaları da görüşülmü$tÜr. 

M nei umumiyeye dahil dairelerin masrafları karşılığı 
uvaze . . b' t 1 ı· . 'k l 304.961.662 liraya mukabil bütçe encümenının le ı .. ey ec ığı mı c ~r 

J09.734.307 lira ve bu masraflar karşılığ'~ ol~rak hukO"metc~ .tahmı~ 
olunan 305 milyon 235.555 liraya mukabıl bulce encumenının varı-
dat tahminleri ise 309.734.001 liradır. 

Yurdda yeni 
bir miden 

BAHDIRMA CİVARIHDA Al~MİNYOM MlDEHI BUlUHDU 

laglıtere - Dl gol 
arasında anlaşma 

Ankara : 21 (Radyo Cazete 
sinden) _ Dö golle lngiltere ara· 
sında yeni bir anlaşma imzalan
mıştır. 

Bu anlaşın aya göre, İngitiıler 
Dö gol . emrindeki müstemleke
lerde ticart çalışmalarde buluna· 

caktır. 

Ankara: 21 (Türksözü muha
birinden) - Tayyare imalinde 

büyük ehemmiyeti haiz olan alümin-
yom madeninin ham maddesi olan 
boksitin memleketimizde yalnız 

Bandırma civarında de~il başka 

yerlerde de oldukça zengin yat8k
ları mevcud oldu~u tesbit edil
miştir. Zonguldak.ta Kokaksuda, 
Antalyada, Zil~n köyde, Alanyada 
Kızılalanda, lçelde Sebilköyde, 
boksit zuhuratı ke.şf edilmiştir. 

Bü~ük Sanayi Planımızın tatbikleri 

Karabük Fabrikasında 
yeni imalat hazırlı_, ı 

Teşkilii.tlandırma hakkında 
çok mühim tedbirler lllınıgor 
Ankara: 21 (Türk•özü muhabirinden} 

Karabük aemir ce celik fabrikalarının hali . teaisi Jiiıünülmektedir. Hükumetimizin bu 
aahada aldıiı~tedbirler netice.inde ha'f1icten 

hazır dünya vaziyetine gör.e, te,kilatlandı- lmübayaa edilen demir. ve celik mamuİdtı 
mikdar V• kıymet • itiba~iyle azalmıf ve 
ehemmiyetli bi,, döviz tasa,,rufuna imkan 
haaıl olmuıtu,,. 

rılmasr yolunda. mühim tedbirler alınmııtır. 
Demiryollarımız in,aatında kullanılacak 
ray ve travera imali etrafındaki hazırlıklar 
bitmiıtir. Bundan baıka gemi sacı ve inıa· 
at demirl•rinin istihaaline de giri,ilmi,tir. 
Muhtelif kuturdaki •u 6orulanmn imali 
için husuJ1i bir ıubenin Ofılma•ı da harar· 
laıtırılmııtır. 

D!ier taraftan Rizede bir tel fabrikaıı 

Ka11abük demir ve çelik fabrikalarının 
terJaii. usta ve uatabaıı kadPolarının arttı· 

11ılmaaı dolayıaiyle son zamanlarda f abtJi· 
kalarda 1010 Türk tekniaiyeni çalı,tırıl· 
maktadır. 

! ............ . 
Londra - Vişi 

Gerginliği 
Ankara : 21 (Radyo Gaze

sinden) - Vişi hükumeti Suriye
den lngiliz konsoloslarının ayrıl
masını istemiştir. lngittere kir haf -

taya kadar buradaki konsolosla
rını geri çekecektir. 

Hes Almanyada iken arkadaşlariyle bir sergiyi ~iyarctte 
lıığiltere • Fransa orasındaki 

vaziyet çok ;gerginleşmiş bulun
maktadır. 

VISiNIN HAREKATI 
VE AMERİKAUlAR 

Peten hUkOmettnln~fprote•
toau:ve Vafln·gtondakl 

,__...;;..;;.: 

Franaız elc;lelnln 
• verdlgl beyanat 

'Bay Hull 

Vaşington : 21 (A.A) - iyi 
malumat alan mahfillere: göre, 
Birleşik Amerika Fransanın Al
man tayyarelerine Iraktaki lngUiz 
kuvvetlerine hücum için Suriye 
bava meydanlarından istifade im
kanını vermek suretiyle mütıueke 
hükümlerine tecavüz ettiği kana
atindedir. Aynı mahfillerde Bay 
Halın Vişi hükümetinin sefiri ile 
görüşürken kendisine bu mülaha· 
zaları beyan etti~i blldirilmek-

(Geni üçlincü aahifede ) 

} Beı Berllatn ma
lllmatı altında mı 
İaglltereye kaçtı? 

/ngiliz mebuaunun süali 
ve Çörçilin cevabı 

Londra : 21 ( A. A. ) - Düıı 

Avam Kamarasında Başvekil Çör
çilden Hes hakkında bir çok sü
aller sorulmuştur . Bilhassa mu-
hafal'.aUr mebus Adaus ezcümle 
Hesin Almanya hükumetinin ma· 
lümatı dahilinde geldiğinin tesbit 
edilip edilmediğini bilmek iste
miştir. 

Çörçil verdiiti cevapta ezcümle 
(Gerisi üçüncü sayfada) 

••••••••••••• 
AFRiKA DA 

İtalyanlar 19.000 
asker be, tane 

general esir verdi 
Ankara : 12 (Radyo Geıete

sinden) - Libyadaki harekat hak
kında hemen ~hemen bir haber 
alınamamıştır . Hal:-eşi standa Am
ralAgi bölgesiude 18· 19 bin ltal
yan askeri ve beş ltalyan genc-
ı alinin eııir edildiği anlaşılmak· 

tadır . 

Yüksek Ziraat 
Enstitümüzde 

37 yeni mezun dün törenle 
diplomalarını aldılar 

Ankara : 21 ( Türksfüü muha
birinden )- Yüksek Ziraat Ens
titüsünde bugün bir törenle me· 
zun olan 137 talebeye diploma
ları verilmiştir . Törende Ziraat 
Vekilimiz Muhlis Erkmen, Veka-
let erUnı hazır bulunmuşlardır . 
Enstitü Rektörü Süreyya Genca 
bir nutuk vermiştir. 

Yüksek Ziraat Enstitümüz şim
diye kadar memlekete 934 mezun 
vermi§tir. 36 genç <le doktora al
mııtır. 

Irak vaziyeti 
Ankara : 21 ( Radyo ga

zetesinden )- Paluca f&h· 
rlnl işgal eden lnglllzlerln 
Bajldad Uzerlna yUrUyacek
lerl ve burayı alacakları 
tahmin edlllyor • Baeraya 
lnglllzlar yeni kuvvetler çı· 
karmı•lardır. 



Sayfa 2 

j·---~CN MESELE~ 

Esrar dolu 
"Döl-tken,,ler 

Esrar dolu dörtkenler içinde, 
siyaset ve askerlik bilmeceleri ile 
karşı karşıya bulunuyoruz. 

Karadeniz, Hazerdenizi, Ak
ceoiz, Basra körfezi, 

Baku, Musul, Cenubi, Iran Şi
mali Suriye, 

Selanik, Tuna ağzı, O desa, 
Boğazlar, 

Ren ve tuna nehirlerini bi rleş
tiren,..büyük kanal üzerinde yer
leşip bilhassa şarka ve cenuba 
doğru hızlı adımlarla yol almış 
bulunan Hegemonya siyasetinin 
dayandığı planlar ancak tatbik 
edildikten sonra anlaşılabilecektir. 
Habsburg hanedanının XVlll ve 
XIX uncu asırlarda omek adım 
takip etmeğe yeltendikleri geniş

leme yolu üzerinde bügünün Al
manyası son birkaç sene zarfında 
en mühim istasyonların işletmiye 
açılış törenlerini yapıverdi . 1938 
de Viyananın yeni siyasi garı ka
pılarını ardına kadar yeni düzene 
açarken Habsburg siyaseti de ye
niden dirildi. lLk önce Orta Av
rupanın Almanya tarafındbn ras
yonalize edilmesi Alman kuman
dası altında teşkilatlandırılması 

projesi ortaya atıldı . 

İlk müsait fırsatta ve siyasi fa
aliyet Bohemya tünellerini açar 
açmaz " Drang Nach üsten,, lo
komotifi Prag'a girdi, Esas güzer
gahin şimaline ve arkasına düşen 
topraklara do~ru uzanan bir kol 
bahtsız Varşova istasyonuna dahil 
oldu. Büyük kazançlar temin et
mek ~ümidiyle işletmeye açılan 

Bükre~ garından sonra bir " teş
kilat istasyonu,, olarak Sofya bü
yük hat üzerindeki vazifesine dört 
elle sarıldı. Gürültü, kanlı ve mer 
hametsiz bir gavga nümayişinden 
sonra Belgrat istasyonu da şaşkın, 
tecrübesiz, titrek ve ürkek hare
ket memurlarının şuursuz himme
tiyle büyük ve zorlu katara yol 
verdi. Nihayet Habsburgların asır

larca rüyasına girmiş olan Sela
nikte de düdük öttü! .. Bu suretle 
bir taraftan Ren-Tuna kanalı; di 
ğe.1 taraftan Triyeste, Selanik, 
Tuna ağzı, Alman inkişafının Av· 
rupadaki ana hatlarını çizmiş oldu 

Linz, Viyana, Presburg , Bu
dapeıte gibi şark ile garb ara
sındaki uzun mücadelenin tarihi 
şahitlerini kendi safına soktuktan 
sonra Sulina ve bilhassa Demir
kapıya demir pençesini atan ve 
hiç bir suretle ortaklık kabul et
miyen yeni bir işletme idaresi 
Tuna boyunca , baştan başa faa 
liyete koyuldu. 

Mataban burnunun son kaya
sına dayandıktan ve E.ge deni
zindeki adaları da işgal ettikten 
sonra acaba şarkta yeni istika
met neresi ? 

Karadeniz'in şimalinden mi ? 
Cenubundan mı ? 

Bertin, Varşova, Kief, Odesa, 
Harkof , Tifüs , Baku , Bağdad , 
Basra mı ? 

Yeksa , Hamburg , Prağ, Vi · 
yana, Selanik, Ba~dad, Basra mı? 

Romanyadan sonra, Bakıl,Mu
sul, Cenubi Iran ve Şimali Suri
yenin teşkil ettiği muazzam pet
rol havzasına girebilmek için da· 
ha kestirme , daha üzüntüsüz bir 
hava yolu mu bulundu ? 

Bilhassa buğday ve petrol ih
tiyacı han~i istikameti gösteri
yor? 

Sel dayanıksız bulduğu yer
leri kendisine yatak olarak seçer. 

Dağların zirvesinden kopan 
kayalar müsait buldukları yerler
den vadilere yuvarlanırlar. 

Şurası muhakkak ki , esrarlı 
< Dörtken > ler içinde esrarlı 
plAnlar merhale , merhale tatbik 
edildikçe ancak sır vereceklerdir. 

Kolay kolay akıl ermez bir 
sistem icabı muamma dü~ümleri 
çevrile, çeçrile çözülecektir. Üst-

tarafı, sinirleri bozmaktan başka 
ameli ve müsbet bir netice ver
miyen tahminler , kehanetlerden 
ibarettir . 

Dünyayı her gün biraz daha 
artan ıztırap içinde kıvrandıran 

bugünkü cihan harbinde, Türkiye 
Cümhuriyeti yirmi aydanberi , 
fevkalade ehemmiyeti haiz olan 
müstesna bir bölgede en çetin 
durumlarda dahi , tam manasiyle 
müstakil ve milli bir politika yü
rütmeğe muvaffak olmuştur. Biz
ler için, şimdılik tek realite bu
dur. 

Müttefikimiz lngiltereye de bü
yük faydalar temin etmiş olan 
bu istiklal siyaseti kuvvetli bir 
orduya , kudretli bir maliyeye , 
canlı ve özlü bir iktisadi bünye
ye, sarsılmaz bir milli birliğe da
yanmıştır . 

Zayıf bir devletin, bilhassa bu
günkü şartlar içinde , mustakil bir 
milli siyaset gütmesine imkan ta
savvur olunamaz. ister istemez 

kuvvetli siyasi cereyanların şuurlu, 
şuursuz aleti olur . Örs ile çekiç 
arasında ezilir . iki ateş arasında 
yanar. Hakıki bir kuvvete dayan
mıyan diploması ancak süfli bir 
ayvaz politikası takip edebilir . 

Türk ordularının her gün , her 
saat daha fazla kuvvetlenmesine, 
teşkilatlanmasına, muharip birlik
lerimizin mütemadiyen artmasına, 
silahlanmasına çalışıyoruz . Şidilik 
bel bağlanabilecek tek realite bu 
dur . 
İlkbaharın tatlı ılıkı , maneviyat 
cephemizde, herhangi bir gevşek
liğe seb€biyet vermemelidir , Bü
yük çetin, muammalarla dolu eı· 
rarlı "Dörtken,,ler çizilmiş bulu
nuyor. Böyle bir durumda rüzgar 
nasıl eserse essin, mücadele ruhu 
çelikliğini muhafaza etmelidir . 
Beynelmllel imtihan devresi henüz 
bitmedi . Önümiizde denemelerin 
çeşitlisi var. Buna mukabil. gemi
mizin, çok usta ve tecrubeli kap
tanı var. Onun yüksek şahsiyeti· 
ne milletçe sarsılmaz itimadımız, 

sonsuz sevgimiz var. Hür ve mÜs· 
takil yaşamak azmimiz var. Yur
dun bir karış toprağı ve istiklA
limizin bir zerresi için her feda
karlığı göze almış bulunuyoruz. 
Bugünkü siyasi mevzilerimizde 
kararımızın isabetine, asaletine 
inanarak sebat edeceğiz. Bu iti· 
barla, ilk günü aldığımız kararı 

sonuna kadar muhafaza etmek 
azmiyle ; biz de kendi dörkenimi
zi çiıelım: 

Kuvvetli bir ordu, kudretli 
ve uz gören bir maliye, hareketli 
canlı iktisadi bir bünye, sarsılmaz 
bir milli birlik! 

Tarih, bugünkü cihan harbi 
hakkında son ve kati sözünü söy
lemiş bulunmaktan henüz çok 
uzaktır . Onun vereceği kararı 
öğrenebilmek, milli kuvvetlerini 
yıpratmadan maddi olduğu kadar 
manevi kudretini de sarsıntıya 

uğratmadan ayakta dimdik dura
bilen bahtiyar ve mahdut millet
lere nasip olabilecektir.-ULUS-

HUseyln Samı 

Girid icin • 

Girid adasının işgali için Al
manlar tarafından yapılan teşeb

büs günün en heyecanlı haberi
dir. Almanlar bu vaziyet hakkın

da henüz bir malumat vermiyor. 
Almanlar ciddi olarak Giridi is-

tila etmek arzusundadır . Ve bu
nun için büyük hareketlere bq 
vurmuşlardır . Almanlar Giride 
1500 paraşütçü attıktan sonra 
bugün daha geniş ölçüde hare-

- - - - ----- · 

TORKSOZO 

Vali dün 
tetkike çıktı 

Bölgede Çeltik 
Ekimi başladı 

FAiK ÜSTÜN ALTI KÔYDE 
TETKiKAT YAPACAK MERSİNDE SIR 

OLA :ı MALLAR 

1 
Vilayet Çeltik Komisyonu 

toplanbsmda Osmaniyedeki çeltik 
sahalarının tekrar hazırlanmakta 

olanlarla, hazırhğa başlananlar va
ziyetini son defa olarak bir daha 
tetkik ettirmeyi lüz:um görmüş ve 
Sıtma Enstitüsü Laboratuar Şefi 
Enver ve Ziraat Memuru Talat'ı 
memur etmiştir. 

Dün Vali B. Faik Üstün, ya
nında Maarif Müdürü Ekrem Gür
sel olduğu halde Sofulu, Çınarlı, 

Kııılka,, Kılıçlı, Buruk, incirli köy· 
!erine tetkik seyahatine çıkmışlar
dır. 

Halkevimizde konser 

Halkevi çalışma mevsiminin 
son konserinin zengin bir pro
gramla yakında verileceği haber 
alınmıştır. Bu konser için munta
zaman provalara devam edilmek
tedir • 

Adana Ralkevının 
kly ;gezileri 

Temsil Kolu ve güzel sanat
lar şubeııi faal elamanlarından 30 
kişilik bir kafile temsil vermek ve 
halk türküleri söylemek üzere bu 
pazar Misise gideceklerdir. 

Birinci Noter 
Ordu Birinci Noterliğinden A

dana Birinci Noterliğine tayin e
dilen Ahmet Eri'in, vazifesine baş
lamıştır. 

Üniuerıitede spor 

mecburi olacak 

Önümüzdeki 

itibaren tatbik 

ders yılından 

edilmek üzere 

üniversite gençleri için alakadar· 

lar tarafından bir spor1 programı 

hazırlanmaktadır. Bu programın 

tatbiki için yeni bir teşkilat yapı la
caktır. Kara, deniz sporlarını ih-

tiva eden bu teşkilata muayyen 

yaşlardaki kız ve erkek talebeler 

mecburi olarak gireceklerdis. 

Nafia Vekilinin Tetkikleri 

İzmit: 21 - Nafia Vekili B. 
Ali Fuat Cebesoy bu akşam An
karadan buraya gelmiştir. Vekil 
şerefine Belediye tarafından bir 
ziyafet verilmiştir. B. Ali Fuat 
Cebesoy bugün burada tetkikleri
ne devam edecektir. 

Balkevının açacaıı 

kitap sergisi 
939, 940, 941 neşriyatından 

25-5-941 tarihinde Halkevinde açı 

lacak kitap sergisi için gereken 

faaliyet devam etmektedir. 

Edirne • İstanbul 
Bisiklet koşasa 
Ankara : 21 (Türksözü muha

birinden) Buraya gelen malumata 
göre Edirne - lstanbul arasında- 1 
ki bisiklet koşusu muvaffakiyetle 
neticelenmek üzeredir. 

k~ta devam etmişlerdir . Alman

lar süratli hücum botlarla deniz

den de asker çıkarmağa başla
mıştır . Dün ve bugün çıkarılan 

askerlerin yekunu 7000 kadardır . 
İngiliz ve Yunan kuvvetleri vazi· 
yete hakim bulunmaktadırlar. Al
manlar nakliye tayyareleri de 
lrnllanmıılardır. Üç bin lcadar Al
man askeri bertaraf edilmiştir. 

Viıi • Londra 

Vişi hükumeti Amerikaya ce-

"Yenimersin,, arkadaşımızda 
okuduğumuz şu acı şikayeti ay
nen iktibas ediyoruz : 

"Bir kaç gün evvel şehrimiz 

piyasasına 500 çuvala yakrn kah
ve "Sözüm ona" arzedildi. 

Ayni gün göz açıklığı yapabi· 
lenler yarım kilo, bir kilo kahve 
elde edebilmek bahtiyarlığına eriş
tiler. Ertesi gün, bu kahveleri 
koydun ise bul.. 

Uzaktan uzağa işidiyoruz, 

kahve şu fiata fırlamış ve şu fiat
tan gizli gizli satılıyormuş. Alan 
kim? Satan kim? bu bir sırdır. 
Anlıyana aşkolsun. 

Bazı yerlerde kahve varmış, 

gümrükte de binlerce çuval mev
cutmuş. 

Öyleyse bu ihtikar ve buhra-
nın manası ne? ' 

Bir kaç şahsın kasası doluyor 
diyorlar, bu halden halk mağdur 

oluyor diyorlar. Fakat müsbet bir 
şikayet yapılmıyor.! 

Kahveden sonra piyasada çay 
da kalmadı. Gılya onları da sak
lamışlar. Avuç içi kadar küçük 
bir şehirde bu gibi hallere göz 
yumulmalımıdır? 

Ait makamattan rıca ediyoruz 
ve bu işlerde biraz cezri tedbir 
istiyoruz. İsimleri, hüviyetleri ma
lum idhalat tüccarlarımız sıkı bir 
kontrola tabi tutulurs ~ bu buhra
nın ve yapıldığı tevatüren söyle
nen ihtikarın önüne geçilebilir. 

Biz buna kaniiz ve bizim gibi 
herkes de buna kanidir.,, 

Memleketimize 
gelen eşya 

Irak hadiselerinden evvel Bas
ra yolundan memleketimize idhal 

edilen mühim miktarda manifatura 
ve diğer idhalat eşyası lstanbula 
gelmek üzeredir. Demiryollariyle 
bu eşyanın süratle nakli için ted · 

birler alınmıştır. Bu idhalat eşya

sının mühim bir kısmı İngiliz müs

temlekelerinden, bir kısmı da A
merikadan gelmektedir. Bu suret
le manifatura çeşidi ve stoklan 

artacaktır. Almanyadan da mühim 
miktarda demir idhali için teşeb· 
büslerde bulunulmuş ve müsbet 
cevap alınmıştır. 

Okulların inzibat 
komisyonları 

inzibat komisyonu bulunmıyan 
bir veya iki öğretmenli ilk okul 
larda "iyi,, dereceden aşağı not-

ların tek öğretmenli okullarda öğ
retmen ve iki öğretmenli okullar-

Diğer Bahçe ve Ceyhan ka
zalarında hazırlıklar ikmal edilerek 
tohum atılmağa başlanmıştır. Bu 
tohumlar yerli kara kılçık ile Mısır 
Amerikan ve İtalyan tohumlarıdır. 

TORKİYE - CENUBi 

AMERİKA TİCARETİ 
Cenubi Amerika, mahsulla
rlmlz için iyi bir pazar oldu 

lzmir : 21 (Türksözü muhabi
rinden) - lzmir Ticaret ve Sana 
yi odası tarafından neşredilen bir 
tebliğde 1940 senesinde lzmir li
manı da dahil olmak üzere Ege 
mıntakası liman ve iskelelerinden 
dış memleketlere yapılan ihracatın 
35892808 lira k ı y m e t i n d e 
188.945.374 kilo eşya ve 103418 
baş hayvana baliğ olduğunu yaz
mıştır. Bu istatistiğe göre, bölge
mize en çok döviz girmesini te· 
min eden başlıca ihracat mahsul
lerimizin başında 11.597. 258 lira 
kıymetinde tütün bulunmaktadır. 

5.597.708 lira kıymetinde zey
tinyağı 4.928.059 lira kıymetinde 
üzüm, 3.541.934 lira kıymetinde 

pamuk, 1.101.933 lira kıymetinde 
palamut hülasası, 796.343 lira kıy
metinde buğday, 132.608 lira kıy· 
metinde halı, 274.551 lira kıyme
tinde fasulye, 256.500 lira kıyme· 
tinde susam, 172.489 lira kıyme
tinde zımpara madeni, 162.501 li
ra kıymetinde deri, 115.723 lira 
kıymetinde kendir elyafı bellibaşlı 

rakamları teşkil etmektedir. 
Devlet itibariyle ihracatta 1940 

yılında bizden en çok mahsul alan 
ltalya, ikinci dereceden Amerika, 
uçuncü derecede Romanyadır. 

Miktarlar şöyledir : 
ltalyaya 8.437 .Ol O liralık, A

merika ya 8.365.158 liralık, Ro
manyaya 3.954.093 liralık, lngilte
reye 3.888.087 liralık, Almanyaya 
2.127.917 1 i r alık, Yunanistana 
1.434 585 1 i r a l ı k, Macaristana 
1.333.531 liralık, Fransaya 1.314.439 
liralık, Çekoslovakyaya 504.722 
liralık, Arjantine 432.870 liralık, 

Uruguvaya 289.501 liralık, Brezil
yaya 282.586 liralık, Finlandiyaya 
592 707 liralık, lsveçe 401.682 li· 
rahk, Jsviçreye 459.639 liralık, Mı
sıra 193.356 Veneziiellaya 188.303 
liralık muhtelif mal ihraç olunmuş

tur. 

istatistikten de anlaşılacağı ü
zere Cenubi Amerika memleket
leri, son yıllarda muhtelif ihracat 
mahsullerimiz için iyi pazarlar ha· 

da öğretmenler tarafından müşte 

reken kararlaştırılması Maarif Ve

kaletince uygun görülmüştür. 

1 line gelmiştir. 

vah olarak Suriye hava meydan
ları hakkındaki görüşünü izah et
miıtir . Buna göre V'.şi - Berlin 
anlaşmasında Almanların Suriye 

tayyare meydanlarını kontrol sa
lahiyeti var mış. 

Diger taraftan Amerika Su
riye vaziyeti ile çok meşguldür . 

Ve Vişinin di~ kat nazarını çek · 
mekte bulunuyor . Şu anlaşılıyor 

ki: Amerika bu meseleye daha 
yakından el koymak için hazır
lanmaktadır. 

Tlrk Basın Birliği 
Adana IDlatakası 

RelıUjlnden 

Türk Basın Birliği Adana 

mıntıkası kongresinin 9 Hazi

ran 941 Pazartesi günü saat 

dokuzda (öğleden evvel) top

lanması kararlaşmıştır. Değerli 

meslektaşlanmızın o gün ve 

saatte Türksözü gazetesi ida

rehanesindeki büroya teşrifleri 

rica olunur. 

21 - 22 - 29 
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Rozvelt ve 
Dakar işi 

Vaşington : 21 (A. A.)- Roz· 
~elt ıazcteciler konferansında Da· 
k ard~~ bahsetmiştir. Reisicümhur 
endısındcn Dakar meselesi hak· 

kında sorulan bir suale infıratçıla· 
ra . karşı bir ihtar şeklinde tefsir 
edılcn şu müstehzi cevabı vermiş 
tir : "Dakara karşı tedbirler alın· 
dıtı takdirde ehemmiyetli bir me· 
sele deQil f edakirlıklara deter 
bir mesele olacakbr. 

Yl~ININ HARfllTI 
LE ·AMERIKALILAR 

(Birinci sahifeden artan) 
tedir. 

Hull Amerilı:an limanlarındaki 
Fransız vapurlarına muhafızlar ko
nulmasını protesto etti~i zaman 
hay Hull 'un şu hususa Franıanın 
dikkatini çelcti~i bildiriliyor: Viı i 
1-iitıer taraftarı unsurların şimdi 
hükumeti ür.erinde yüksek kont· 
~oı~ icra etti~i ı.anmndadır. Eker 

t :hlt.'kat böyle dqilse bu ;: intibaı 
a ıh etmek Viıiye teveccüh eder. 
t Anadolu Ajansını Notu: Mü
dıt~k~ anlaşmasının 11 inci mad-
eıının metni şudur: Hiç bir 

F'ranııı. tayyaresi topratını terk 
~tıneyecelctir. Tayyare meydan
a~;• Alman ve İtalyan kontrolü 

lt•nda :bulundurulacaktır. İfgal 
: ında bulunmayan bütün mın-
•kalardalci yabancı tayyareler 
Alınan makamlarına teılim edi
lecektir. 

bü yaşin~ton : 21 (AA)- Fransa 
tir Y~lt elç11i gazetecilere demiı· 
11 

lu: Bay Kordel Hull ile ko-
Uf'?alar csnaııında harbe girme
~'{' tayin dtitimizi ıöyledim. 
1 

8 
at Fransa milletinin ihtiyaç-

ltını ita 1 L • • t . rıı amal[ uzere ıcap eden 
CdbırJ ' 1 J.f crı a masını iıtedim. Bay 

v •le Fransız. hükümetinin Martinik 
h:1t ?•kar gibi müstemlekelerdeki 
ia umranlık haklarında yapılmak 
t tcncc_elt her harıgi bir detişiklik 
1 '!'hbuslerine karıı bu müstem· 
C.:eler· h' 
1 ı ıma)e edecetini tekrar· 
arını . 

bflk Vqin.ıton : 21 (A.A) - Viti 
et . o.metınin Amerikadaki büyük 
lu Çııı Amerikan limanlarında bu· 
te~'n Fransız vapurlarının neza
..nc altına ahnmuını dün Hull 
tlç~d.inde protearo etmişti. Fransız 
da~~· bu vapurlaruı Amerikalılar 
11 •lıne mahaf ua altına alınma· 
•-~.1 

•
1
'' hasimane bir hareket,, diye 

'« .. sı .. t . .. e mıştir. 

111,~uıı. mütarekenamenin 12 inci 
Yare c1ı mucibince Fran11z tay
ltıı meydanlarının Alman ve 
lun Yanların kontrolü altında bu· 
kcy~~"~ı~a iıaret etmiı ve bu 
et ... · Y~tın ununtulduğunu beyan 

.. ıııtır. 

IDdr Altdallahın 
dlül lteyuab 
Kudüs : 21 (A. A.) - Emir 

Abdullah Orta şarktaki Royter 
muhabirine şu beyanatta bulun· 
muıtur: 

"Irak millet ve subaylannm 
ekser isi ikan unu esasiye ve mer
hum Kral Faysal ile Britanya ara· 
sandaki muahedelere sadık kal· 
maktadır. Irak milletinin bu hissi
yabnı teyid etmesi muhtemeldir.,. 

Emir, Hükümet darbesinin ya· 
hancı devletler hesabına hareket 
eden bir avuç insan tarafından 

yapıldığını ilave etmiştir. 

Beı Berllaln mali· 
matı altında mı in 
glltereye kaçtı 

(Birinci sahifeden artan) 

demiştir ki : 
< Hes haklı:ında henüz beya

natta bulunacak vaziyette deği
lim. Ve ne zaman beyanatta bu
lunacak vaziyete geleceR"imi de 
bilmiyorum . Hail bilmediğime 
göre, Hes harb esiri r muamelC$i 
görmelctedir . 

Londra : 21 ( A. A . )- Nev· 
yorktan bildirildiğine göre , Va
şington mahfillerinin bazısı Nazi· 
lerin kontrolü altındaki Paris mat· 
buatı tarafından başlanan sulh 
taarruzunun ve ayni zamanda 
Heı'in lskoçyaya kaçışının Al
manyada nihai zafere itimadın 
sarsılmış olduğunun ciddt emma· 
relerini tCfkil ttiği merkezinde· 
dir . Bilhassa şu keyfiyet mani
dar telakki olunmaktadır . Paris 
matbuatının Ruz.veltin tavassutta 
bulunması hakkın<ta ileri sürdüğü 
fikirler, eğer Amerika harbe ni
hayet vermete teşebbüs etmezse 
yakında harbe ıürüklenecekler
dir . > Tarzında açık tehdidlerle 
bulunmaktadır . 

Amerikanın uerJiii 
Bombardıman tayyareleri 

Londra : 2J (A. A) - Bu 
srün ifşa edildiğine göre, Ameri 
kanın vermiş oldutu bombardı· 
man tayyareleri ilk dah Afrika 
harekatında kullanılmıştır. 

llvlllllgrad-mu 
lılprl llattuu 
lfletecılb 

Ankara : 21 (A. A.) - Haber 
aldıtımıza göre Sivilinand-Uzun 
köprü demir yolu üzerindeki köp
rülerin tamir edilmesi ve demir 
yolunun Türkiye Devlet demiryol
lan idaresi taraf mdan muvakkatan 
işletilmesi hakkında Dimetokada 
teknik müzakereler cereyan etmek· 
tedir. 

teaiv._,i~gton : 21 (A.A)- Pazar- met tarafından yakından takip 
lcrd aunu Ruzvelt ile müıavere· edildiğini ilave ederek "eğer Al-
8,tı: ~b~Junan ayin azaıından mania garp yarım 1'üreıinde ki 

lcın ~ aonderilmekte olan mal- Fransız arazisine yerleşmete te 
ticj ~~ın lngiltereye memnuniyet ve ıebbüı ederse bilfiil h~rekete 
~ttn:r tuzda vardıtını ıöylemiı ve ıeçmemiı icap eyleyecektır,. de· 

ll·Alnıan İf birlitinin hüku· miştir. 
...=:.-:.......-:~~~~~~-

~ H. COCRAFYA 

Spoleto beldesi 
SPolet d le. 
SPot 0 il rJ HırCJat icralı olacolc. 

"" h. eto ltalya yarım adasının Peroau eyaletinde 28,400 nüfuslu Cay:; ırdir. E"'1elô Vellumbre'lara, ıonra Etr••lclert aid olmuşt!'r. 
leçt; ~•lci ııe tarihi bir 6eldeJir. MilôJJon wt1el 242 de Romalılara 
italik· ,.,,.,,..,.. töltındelci m,,.affolcigetlerinden aonrG Kartacalılara 
•diliJ~ernet etti. Orta çafda Frederic Barberouu• tarafından harap 
da1cı ' · / "relcrar imar olunup ftlflelô irsiyet tarilciyle iktidara geçen 
ltaQ.(: er e on d&,Jdncil asra icatlar iJarı edildi. Ondan aonra Papalık 

onuna 6a I B • b "b " Oldu. I ı dftl/etler •ırtuın• girdi. Lacrtct orgıa uranın naı ı 

ltacaıa Şehirde Rom.o detJrine aid lıarabeltr ıu yolları çok eski fle güze/ 
.ı8ara/ı yollar CJardıa • 

el/; "--/ . · · I Lll ı ""*: 'Öne""'# ı abidesi lcilisesiJir lci, hilvülc kısmı roman uı uwıl ,,,,, -
.lellas dftlrbu/ı telcrar tansim olruunu,tur. 

TORKSôZO 

Glrltte •lddetU 
mabarelteler 

(Birinci sahifeden artan) 

müş olduğu sanılmaktadır. 
Londra: 21 (a.a) - Ofi ajansı 

bildiriyor: Almanlar tarafından 
Girit üzerine yapılan hücumun ge
nişliğini tayin edecek derecede 
malOmat genüz mevcut değildir. 
Mamafi Almanların Akdeniz havza· 
sının fethine ciddi surette devam 
etmek fikrinde bulundukları pek az 
şüphe kabul eder bir hakikattir. 
Salahiyattar mahfillerin izhar ettik
leri fikirlere göre, Almanlar Sur
yeyi işgal ve Irak, muhtemel ola
rak da Filistin üzerine ilerlemeğe 
devam edebilmek için Girit ile 
Kıbrıs gibi iki manianın ortadan 
kaldırılması lazım geldiğini takdir 
etmişlerdir. 

Ankara : 21 (Rayo Gazetesin
den) - Kahireden gelen son ha
aerlere göre Almanlar Ciride şid
detli hava taarruzları yapmıştır. 
Adada şiddetli muharebelerin cere
yan etmekte olduğu ilave olunu
yor. - Tafsil at Radyo Geıete 
sinde. 

Bir ln~liz wemi•i 
torpillendi 

Londra : 21 (A. A.) - Alınan 
malumata göre, lngiltereye Ame
rikadan malzeme getirmekte olan 
Lanzan vapurunu Almanlar torpil· 
!emişlerdir. Mürettibat esir edil
mişt ir. 

Zayi AlkerUk tez
kereıı 

Kıtamdan almış olduğum as. 
kert vesikamı Zayi eyledim. Diğe
rini alacağımdan eskiı;inin bir hük 
mü olmadığım ilan ederim. 13040 

Yortan Mahallesinden Salih 
oğlu 324 Dotumlu Necati Okur 

ADANA GENÇLiK IULOBO 
Bl$KANLIGINDAN: 

Adana Gençlik Kulübü 

için en aşağı orta tahsili olan 
memurin kanunu şeraitini haiz 

bir idare memuru müsabaka 

ile alınacakhr. 
Müsabaka 26-5-1941 

Pazartesi günü saat tam 18 de 

Beden Ter biyesi Seyhan Böl· 

gesi binasında yapılacaktır. 
13038 

1 Batlık otomollU 
Lastikleri, döşemesi ve 

boyası yeni altı silindirli, 

sağlam ve arızasız iıler 
halde dört kapılı kapalı 

hususi bir (OPEL) otomo

bili satlıktır. 
Otomobil duratında ben 

zinci Bay Fehmi Aykuta 

müracaat. 1-3 13037 

llRALIK Bl~ 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

ı Koza 
~ Klevland 1 

Klevland il 
M. Parlağı 
P. Temizi 
Kaprmah 
Y. Çi~di 
K. Çiaidi 
Susam 
Buğday 

Buğday To. 
Buğday yerli 
Arpa 
Yulaf 

FIATI 
En çok 
K. S. 

6,50 
5,00 5,00 

8,25 (x) 
5,125 

21- 5 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
lı bankasından alın.mııtır. 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 5.24 
(Dolar) Amerikan 132.20 

(x) Buğday yeni mahsuldür. 

Adana Aılıerllll 
ıattelladea : 

1- 327, 328, ~29 yerli do· 
ğumlu ihtiyatlardan olup şim· 

diye kadar: ıubeye müracaat 
etmeyen bakayalar ile her han
gi bir- scbeble hizmeti filiyesi
ni yapmamış bakaya ve yok
lama kaçakları ile emsah silah 
altında bulunan 332, 333, 334, 
335, 336 doğumlu sakatlar si· 
lah altına çağırılmışlardır. 

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

Adana AillerUli 
lalteıladea : 
1 - 312 dabil 332 dahil 

dotumlulardan yerli ve yaban· 
a satlam, sakat, islam, ve 
gayri İslam acemi ihtiyat er
leri ukere çatmldıklanndan 
26/.s/94 J pnü şubeye nüfus 
hüviyet cüzdanı, askeri vesi
kası ve raporlprile müracaat 
etmeleri. 

2- Bu dotumlulardan 
ayni şeraiti haiı. olup da her 
ne sebeple olursa olsun çatı· 
nldrtı halde istenilen günde 
relmeyip de sonradan gelen· 
ler haklannda askerlik kanu· 
nunun 90 ncı maddesine rö· 
re muamele yapılacatı ilin 
olunur. 

Zart terldı v1111ıa11 
Osmaniye 44 üncü fırkanın 

telefon takımından 1334 de 

aldığım aıkeri terhis vesikamı 
zayi eyledim • Yenisini ala('a· 

ğımdan eskisinin hükmü olma
dığını ilan- ederim . 13039 

Beylan kazasının Bakras 

mahallesinden Turan o
A'ullanndan Dervif otlu 

410 doğumlu Şevket 

Zart para clıdam 
rırıetı kaçırma 

Şehre ve istasyona çok 

yakın mesafede her türlü 

istirahat esbabını havi, alt 

üst 3 oda motbah,tulumba 

ve banyosu mükemmel.kar· 
gir evi olan 5 dönüm bağ 
kiralıktır . Tutmak istiyen· 

ler Antalya Nakliyat Şir· 
keti Acentası Fasih lncirli

oğ'luna müracaat etsin.1303 

21 - 5 - 941 Çarşamba 
günü cüzdan içerisinde 75 
lira 49 kuruş ile bir takım 
bonservislerim ve 280 Lira 

kıvmetinde bir senedti kazaen 

Zayi eyledim. Bunlan bulup 

~şağıdaki adresime getirenlere 
25 lira helalından mükifat 

verecetimden serian bildirme
lerinizi rica ederim. 13041 

Adres: 

Yeni otel civannda 
Kahveci Şakir elile 

Ali ÇaVUJ • 

Sayla _g 

........................... 
• ASRi SiNEMA 1 

• 
SUVARE 

8.45 BU AKŞAM 
SUVARE 1 

8.45 

Şaheserler Serisinden 
Franıız Fi/imci/ilinin incisi ... Dünya Sinemacılılının Şahe .. ri 

BÜYÜK ARTiST 

1 B il N O il B İ N' in 

Son 
aa 

Umôt 
Büyük heyecan.. Harikulade macera .. 

Hazin ve müessir bir aşk faciası. 

ilaveten : Serpzeıt Filmlerinin Kahramanı 
BUK JONES'IN 

Ateşler Diyarı 
En Güzel.. ve En Heyecanlı. . Büyük Sergüzeşt Filmi 

Gelecek proğram : 

Tyron PoWeır 

Sevimli H agdut 

1 

1 
1 • 

1 
1 
1 • 

L.. FiLMiNDE 

• .................... .& 
DIBKATI.. DiKKATi. . Dla&ATI .. 

Sa atçı 
Saat 

Vehbi Çömelek 
lıalell 1ıar1111ada 

lealt, arıoa, aeller,nacar, ldılon lıadın 
we erlıelı ıoa model ıaatıerlmlz yedek
leriyle lteraltır ge11D11t1r. Ber tirli ta-
mirat lıaltaı edlllr... 12749 ı-ıs 

I LAN 
ADANA BELEDiYE RİYASETİNDEN · 

(Bordlr raptınıacall) 

1 - Reşatbey mahallesindeki ham yollarla hürriyet mahal
lesindeki yollara vaz'ı lazım gelen 2560 metre tulünde bordür 
taşlannın vaz'ı açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 2482.00 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 186.15 liradır. 
4 - ihale 6.6.941 tarihine rastlıyan cuma günü saat on 

beşto Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
S - Şartnamesi Belediye Fen İşleri Müdürlütündedir. is

teyenler oradan parasız~alabilirler. 

6 - Fazla malumat almak istiyenlerin Adana Belediyesi 
f' en Dairesine ve ihale günü de muayyen saatte teminatları ile 
birlikte Belediye Encümenine nıüracaatları ilin olunur. 

22-26-1-5 13035 

i .............................................. ~ ............................. . 
• • • • 

! DOKTOR i 
• i 

Yalçın Mustafa Ozel ! . 
Dab•H Buta••lılar Mltella111m ! 

• Kızılay Ulucami caddesi İstiklAI ilkokulu karşııın- i 
• daki muayenehanesinde her gün hastalannı kabul eder. ! 
• • ! S. P. Cs. 10-30 i 
• • ··-·-·-......... .... - ...................... ,. ........................ ,..! 

• 



) 

.......................... 
i HER NEVİ MATBAA İ 
İ iSLERİNİZİ GAYET TEMİZ i 
i YE UCUZ OlARAK i 
iTÜRKSÖZÜi 
i MATBAASINDA i 1 YAPTIRABILıRSINIZ J 
.......................... 

ı ........................ ı 
ı ı 
ı · Saübk Tarla ı 
ı ı 
ı Tarsusun Yaramış köyün- ı 
ı de boyacı Abdullah ağa ve ı 
ı Yusuf a~a tarlalarına yakın ı 
ı üç dröt parçadan ibaret olan ı 
ı tarlalar satılıktır. Almak isti- ı 
ı ycnlarin idarchauemizdc Meh· ı 
ı medGörene müracaatları. C. ı 
ı ı 
ı ........................ ı 

ı ........................ ı 
JBlzme_tçl Aranıyor i 
ı Ev iflerini görebilecek ı 
ı bir kadın hizmetçi ara· ı 
ı yor. Matbaamı~a müra· ı 
ı caat etmeleri • ı 

Kalitesiyle we sesini• temlzllilJle ber 11111 llayrite 
111,ıren rallyo · 

: ........................ : 
Nibetçl eczane 

MUHARREM HiLMi 'REMO TAHSİN ECZANESİ 
Tlcarıtllanesladea abmz Veni otel yamnda 

AIİDİNPA~A CADDESİ MO. 112 - TElGRAf: REMO ADANA - TElEfON : 112 
~~~ 

TİMOFÜJ 1 
(ABO(ST BOZAN) O[OİGİMIZ ~ERITlER 

Bunların uzunlukları, dört metreden on metreye kaeilar 
olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı k~ 
ser, karında ağrılar, sancılar yapar. Zayıf, kansız, derman· 

ğ sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedaviile vü
~ cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

TİM0F0J 

Bu kurtların en birinci devasıdır. : Kutuların içintle kul
lanış tarzı yazılıclır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekale-
nin müsaadesini haizcilir. 12761 

I LAN 
İNHİSARLAR ADANA DA~ MODORlOGONO(N : 

Ceyhan inhisarlar idaresi anbarile şimendifer istasyonu a· 

rasmda tahminen (250.000) kilo ve keza istasyonla idare an· 

barından Y:umurlalık idaresi anbarına bşmacak tahminen 

(20.000) kilo mamul tütün, içki ve bil' umum mevaddın 94 t 

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 inhisarlar Ceyhan Baş memurluğuna müra-

caatları ilna olunur. 15- 18- 22 13015 

, 

' 

FEMil 
Bayanların sıhhi arkadaşı - · Birçok bayanların 

sıhhi, aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
lakasızlık, mühim ra-

ı hatsızlık ve hastalık· 
lara yol açmıştır. İşte 
bundan dolayı, her sa-

• ym bayan, adet za
manlannda ~u gibi hastalıklardan korunması için yalnız 
(FEMIL) kullanrlıalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay· 
lıktır. (FEMIL) in hususiBAGLARI da vardır. 

ECZAN[LEROEH VE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAGAZAllRIHDAH ARAYINIZ 

• 
J.ş Bankası 

lllçlk taıarral beıapları 

1941 
İkramiye plbı 

KEŞIDELER 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Ağustos, 3 lkincitefrin 
tarihlerinde yapılır 

' 1941 ik 1111 ı ı ra ye er 
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 > 

-

TUrkly• I• S.nkaama para yatırmakla yalmz para 
· blrlktlrme:oımaz, aynı zamandeı tallhlnlzl 

danemlf olursunuz 

2~ mayıs t?Ji 
zJ 

Tavuk saya ile mamul bir te1' 

ÇAPA MARKA 
Sebze ve hububat komprimesiyle 24 saatlik 

kalorinizi temin edebilirsiniz 

Her bUyUk bakkaliye maiazasınde bul~ ---
NEZLE 

• 

Ka\ bi bozmadan, mitle ve böbreı<tet• 
yormadan ıstırapları dindirit· , ~ 

rıııı• 
Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakı 

" 

her yerde pullu kutularını ısrarla isteyirıit· 
at::::::EDCl:Z::EDC:l:::IC~~~ : 

.J' 
.~~ 

MÜTEHASSIS o 
Dr. Ekrem Balt'ıı 

HASTALAHINI HER GÜN MUSTAfA ;~!~ 
ECZAHANESİ ÜSTÜNDEKİ MUAYEN[HAN~ 

_ KlBUL EDER ~ ~ 
.. ~ ................. ~ .. ~~ti 
i Abone ve ııan 1 1rüJRlb"<~g.~~ 
ı •artları GO NOELll( ~f. • ,,vi ,j 
ı ~ 111tJ/ıO ~~r 

ı . . Sahip ve Baı oO rtıı 
Sentlilı • . . 1400 Kr. FE.RID çELlL. 1arl 

ı 1 Aylıjı . . . 125 • ---:- t ;f,lfi"' <!~ 
ı - Umumf N•şrı,VO'f"'O I 

ıı lıanıar için idareye MACl!!-0ıo ~,; ~: f mUracaat etmelldlr Basıld ı Oı yer: n::ıRı<S ...... .. ........ 

t 

da 


