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IKJ ITALYAN 

GEMiSi BA TıRJLDI 

. Ankara : 28 ( R11dqo gazete• 
sırıd ) · 

Garbi 

•• 

G ÜND ELiK SiYASi GAZETE 

Yurddaki yer sarsıntlları 

•• er ' 
Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi : 1 K!nunusani 1924 

Onyedlncl yll - Sayı : 5024 

B . M illet Meclisinde 
bütçe müzakereleri 

, / k en . - Akdenizd• 18,000 ton-
.J t u bır ltalyan g•misiyle 5000 
il' onluk diger bir ltalyan nakliye 

gemisi lııgili•ler tarci/mdan batı· 
rrlrnıştır . 

Muğla'da dün on bir 
zelzele daha oldu 

~~~------.. ·--------~~-
8 azı Vekaletlerin 

1 

~··········· bütçeleri kabuledildi 
evlere gl•rm ,~ JIOT Ankara : 28 (Türksözü muha- . 

'3 b~~inde) - BüY,ük Millet Meclisi 1 
dun saat on dörtte Bay Şemsettin Al V I t 

Arnerikada Halk ihtiyaten 
fevkal ' ade 
haller vaziyeti 
ilan edildi 

Bay Ruzveltin 
mühim nutku 
Ru:ıt>elt Mihverı'n kölii emelle

rirıı neşreduek , Amuikanm 

erı uf ak bir menfaatine do· 

kurıu/dutu takdirde harbe gi· 
rece,.. . D k ·ı «lnl tıe emo rası ere yar· 

clıırı,,. devam edecetini CJe ge· · 
rı· l ış 'Yecetini söyledi . ............ . 

•11zveıt1n blylk -;;. 
llbtyeoerı uzatıldı 
A. V~şington : 28 ( A. A. ) -
~ lllcrıka Birleşik Devletleri Reisi 

d tııvcıt dün akşam Beyaz Saray
a la "h• 

c(l rı ı nutkunu söylemiş , ez· 
tnle demiştir ki: 

bir - < Bu akşam gayri mahdud 
haıı ıarnan. için milli , fevkalade 
Ya er vaııyetini ilan eden bir be
~ınnna~e neşrederek müdafaamı· 
had ~•ili lc.udret ve otoritenin son 
ta•- (~ıne kadar gitmek suretiyle 

s:vı" · · vak J csını taleb ettim . E.saslı 
le . a şudur: Avrupa harbi Naxi-

tın ist d' · · lılt' e ıkı gıbi dünyaya on-
Ya~n I haki~ olmasını temin için 
ctın~ 8~ hır cihan harbine inkılab 
li ıştır. Hepimiz için bedihidir 
g{ine~:r Hitlerizmin ilerileyişi bu
ruı uvvete müracaatla durdu
tıth~azsa Garb yarı küresi de 
•ın tıpk~r ordunun hareket saha
Yat~ gırecektir . Demokrasilere 
Yeti ı~. Programımız kendi emni
llat lllızın temini endişesine isti
trıl\l etmektedir . Gönderdi~imiz 
<lck~~nıenin bir dolar kıymetin
dikt t~cr hangi bir parçası bile 
tı'ıiz~ 0 tlcri bizim Yarım küre· 
ili( c~ uzak tutma~a yarıyor . 
dik. :ılli menfaatimizi gizleme
llititanUnu Almanya gibi Büyük 
l3irJe .~8 da anlamış bulunuyor . 

' lcriıı şı ~evıetler hükumeti Hit
Yaya ~&hb geldiği takdirde dün
lerın cebren kabul ettireceği şart· 
Pt:• . ~elerden ibaret olacağını 

il ıyı b"ı· 
lanı 1 ıyor . Hitler , dünyayı 
Si;ı blllanasiyle parçalayacaktır . 
luna u ~azi hülyasının taha~ku
şitrıdik~~aade etmiyeceğiz . Eğer 
•tır110 h uhranda il:ilane ve ce
bit.e : .. areket edersek bu plan 
lir, "' '1~ kabul ettirilemiyecek-

•,a:ıııe · h 
tuPayı . rın emen bütün Av-
bır t ışgal etmiş ve şimdi de 
l~taf~aftt'ı Mısırla Süveyşi diger 
<iıcı et rı •panya ve Portekizi teh 
tırıı sö~tkte bulunmuş oldulda
lc dev eyen Ruıveıt sözüne ~öy-

anı etnıi"ir . - B v• . 
A.frika ~ u tehdid Şimali Fransız 
1. sıyle Alcd .. 
Hllcrine i . enızın Garb sa· 

kaleıııyı nhısar etmiyor . Dekar 
Yeşilb e Atıantikteki Azol ve 

urun d l tııyor T a a arına kadar uza-
Y&kıııd. ehlike vatanımıza çok 
bir ad ır. Atlanti'kteki her hangi 
Ş. anın i~g 1• ıırıan v a ı veya kontrolü 
tınrıiycrv~ . Cenubi Amerikanın 

(Clcıt •.çı~ ç~k yakın tehlike 
•

1 üçüncü ıahifedc) 

Ankara : 28 (Türkaöz.ü ,Muhabirin
den) - Buraya . gelen son haberlere göre, 
Muğlada 24 !saat içinde yeriden on bir 
z.elzele kaydolmu,tur, Bu yer saraıntıları 

Muğla bölgesi köylerinde de hissedilmiıtir. 
Haaar olmadı~ oe fakat bu bölgeler halkı
""' ihtiyati, bi11 tedbir olmak üz.ere gece 
ve açıkta geçirdikleri ilave olunmaktadır. 

Günaltayın reisliğinde yaptığı top- rlkad• BZ J'8 
lantıda 1941 maU yılı umumr mu- Kahire: 28 (a.a) -- Topruk-
vozene kanununa bağlı dairelerin ta hiçbir değişildik yoktur. Soll-
bütçelerini müzakereye devam et- lumrla kıtalarımız Adedce üstün 
miştir. Dünkü içtimada Dahiliye, kuvvetler karşısında Helcaya ge· 
Hariciye, Sıhhat ve İçtimai Mu- çidinden muvakkaten çekildiler. 
avenet Adl.,_.e ve M 'f V kıı. Di~er bölgelerde makineli devri-kezde devam etmektedir ve bu • 1

J aarı e a· 
Jetleriyle, Emniyet Umum Mü- yelerimiz hırpalama faaliyetine 

Girid'in sarp kayalı sahillerinden bir iOrunıış 

GIRIT'TE 
MÜCADELE 
DEVAMDA 

Almanlar Takviye 
Kıtaatı Abyor 

MUtteflklerln Mukavemeti 
Kahire: 28 (a.a.) - Kahire 

askeri mahfilleri, dün akşam ~Gi
rid'deki vaziyet hakkında aşa~ı
daki malOmatı vermişlerdir: 

Mateme ile hanya arasındaki 
ovada çok şiddetli çarpışmalar 
vuk.ua gelmektedir. Alman kıt ala· 

rı Maleme'de yere inme~e devam 
eylemektedir. Ve vaziyet ciddi· 
dir. Almanlar, fevkalade a~ır za
yiat vermektedir, fakat Almanla
rın hedeflcrıne varabilirlerse ka
yıplara pekaz ehemmiyet verdik
leri malumdur. Mesele, Almanla
rın Girid'e tayyarelerle nekadar 
zaman askerler indirmeğe devam 
edecekleridir. gelen kıtalar, para
şütcü kıtaları değil, fakat yanmış 
tayyare parçaları ile dolu Ma
leme tayyare meydanına nakliye 
tayyarelerinden çıkan kıtalar

dır. 

Girid'den Kahireye gelen ha· 
berter, tebliğlerdeki malOmattan 
gayri kekez malumatı ihtiva et· 
mektedir. Muharebenin merkezini 

Maleme'nin teşkil etti~i sarihtir. 
Adanın geri kalan kısmında, Al
man mukavemeti ancak iki mer· 

Ankara Gazi Terbiye Enstitüsün
de Bu Yıl Mezun Olanlarm Listesi 

Ankara: 28 (Türksözü muhabirinden) - Ankara Gazi Terbiye 
Enstitüsü pedagoji şubesinden 940 - 941 ders yilı lıaziran devresinde 
16 genç mezun olmuş ve bunların muh~elif vil<iyetler ilk t~drisai. mü· 
fetıişliklerine tayinleri yapılmıştır. Yenı mezunların adları ıle tayın o 

/undukları uil<igetleri yazıgoruz: 
Rıza Dikmen (Ankara), Falıri Alpay (Ankara), Ziya Gürel (An· 

kara), Ahmet Satılmışo~lu (Erzincan), Şahap Oral (Gümiişane), Hik· 
t G '"ktan (Tekirdat). Tahsin Türkel (Hatay), Behçet Güvenç (An· 

~; ) 
0 
Nazmi Vural (Kayseri), Galip Çiftçi (Kütahya,) Enver Öztürk 

(°/a J Tahir Erdıl (Çanalt.lcale), Şinasi Aıaman (Zonguldak), Tevfik 
Ta;;:n~r (Kastamonu), Şevket Erdem (Erzurum}, Mustafa Yoldır 
(Çankırı). 

---~--------~~-----------------------~ 

iki merk~:ıden birisi, Hanya'ııın 
garbında aahil üzerinde resmo 
civarındadır. 

Rahire : 28 (A.A) -- Orta 
Şaı k lngiliı t<ıbliği: Ciritten hava 
yoliyle naklediled yeni kıtalaı la 
takviye edilmiş olan Almanlar 
gittikçe artan bir bombardıman 

müzaharetiyle Hanyadaki kuvvet· 
lere karşı yeniden a~ır hücumlar
da bulundn. Kıtalarımız çok bü
yük bir azimle muharebeye de
vam etmekle beraber arkada daha 

düdüğü, Jandarma Kumandanlığ'ı devam ediyorlar. Habeşistanda 
ve Tapu ve Kadastro Umum Mü- vatanperverler, şimdi Deyra Ta-
dürlü~ü bütçeleri müzakere ve borda mevldini sarmaktadır. Ken-
kabul olunmuştur. Mecliste bu· di bölgesinde ki ltalyanlar üzeri· 

ne de tazyik yapılmaktadır. 
günde bütçenin müzakerelerine 
devam olunmuştur. 

Memleket meseleleri 
müsait bir mevzi üzerine ricatta ç k • • 
bulunma~a macbur kalmıştır.Şid- u urovaga getırı-
detli muharebeler devam etmek· 

tedir. l h · k • • 
IH~lep cıvarının en arman ma ınesı 
bombardımanı 

Berut : 28 (A..A) Ofi Aiansın· 
dan: İngiliz tayyareleri dün sabah 
Halep civarında Noyrab tayyare 
meydanı üzerinde uçmuşlar, tay
yare meydanına bombalar almışlar 
ve meydanı mitralyö7. ateşine 
tutmuşlardır. Hava dafi batarya
ları müdafaada bulunmuştur. Ha. 
sar yoktur. 

AMERIKADA YENi BiR 
PLAN HAZIRLANDI 
Londra : 28 (a. a.) - Daily 

herald'ın denizcilik muhabirinin bil· 
dirdiğinc göre, lngiltere Bahriye 
nezaretinin deniz inşaatı mutahas
sıslan, büyük mikdarda biner to· 
nilatoluk küçük şilebler inşası hak· 
kında bir plan hazırlamaktadır. 

VellAlet kly 
kiJlerlmlzde 

şallesı mfldlr&nl a 
Japtıtı tetkikler 

Ziraat Vekaleti köy ~ube•i mü
dürü B. Rıı~it Saracoğlu ile Ziraat 
müdürü B. Nuri Alıcı, Ziraat mek
tebi müdürü ve Muzaffer Erden 
Biçer döğer harman makineleriyle 
patözlerin işleme vaziyetini tetkik 
için Pirice Bucağı , Hacı Ali , 
Tüysüzoğlu, Kumrulu , Yeniköy , 
Mihmandar, Saıak ve civar köy
lere gitmişler , vaziyeti gözden 
geçirmişlerdir. 

Bu~day istihsal va:ıiyetinde ge
çen seneye nazaran yüzde yirmi 
ila otuz nisbetinde bir düşüklük 
müşahede edilmiştır . 

Fransa Amerlkaya 
din tabrlrl bir 
teminat verdi 

FRANSIZ FiLOSU VE MÜS 

TEMLEKELERI D l G E R 

BiR DEVLETE ASLA 

TESLl\1 EDILMIYECEK 

Vaşington: 28 (a.a.) Fran· 

iHGiliZ DONANMASIHA 
YAPılAN TEBRiK 

Landra : 28 ( A. A. ) - A
mirallık , İngiliz donanmasına şu 
mesajı yollamıştır: Amirallık düş
manın en kuvvetti gemisinin r a
sıl asız takib ve tahrib edilmesine 
iştirak eden Anavatan filosu ku
mandanı ile c.ligerletini tebrik 
eder. Ziyaı bi1.i derin surette mü
teessir eden Hood gemisinin ve 
mürettebatının bu suretle inti
kamı alınmış ve Allantik sizin 
ve müttefiklerinizin icraatı için 
daha emin bir hale getirilmiştir . 

Almar 
şiddetli 

islerine 
akmlar 

Londra : 28 (A. A.) - lngiliz 
hava nezaretinin tebliği : Dün 
ö~leden sonrn tayyarelerimiz Lor. 
yon tayyare meydanına karşı bil
hassa mesud bir akın yapmışlar
dır. Yerde müteaddid tayyareler 
tahıip edilmi~tir. Daha küçük bir 
tayyare filosu da Bulogne dokla
rına taarruz etmiştir. 

tutmadı~ hakkında dünyayı iknS 
etmek islerse, va7.iyetini sarih su
rette tahriren teshil eylemesini is
temişti. 

~ .... ~ . ....... ._. .~ ... ·~ ·~·--·~·~• .. •49•~·~·.· ~~:;;......;. __ .:......, ..... ...... ............... ..., .. _......... . 
! Vaşington : 28 Amerikanın taarihten imtina i 

sız hükumeti, Fransız filosunun ve 
müstemlekelerinin Almanyaya ve 
yahut herhangi diğer bir devlete 
teslim edilmiyeceği hakkında Ame
rikan hükümetine tahriri teminat 
vermiştir. Fransanın Vaşington bü
yük elçisi B. Heye. hariciye nazır 
muavini B. Summer Wels'e bu hu
hususta sarih garanti ihtiva eden 
bir nota tevdi eylemiştir. 

B. Henri Haye, gazetecilere 
notanın metnini bildirmekten imti
na etmiş, fakat demiştir ki: 

! (A A )· B. Roosevelt Yeni Tayyare eylemiştir. Talep i 
! K · · den ordu edilmen kredinin i 
e ongre ' 1 p 2 ·ı 790 ·ı • i ve donanma ıçın n11aat arası mı yar mı - ! 
• · tayyareler in- yonu ordu tayyare· t 
! yem ·çin cem'an 3 u· ç Ml.LYAR 3.19 terine, s29 milyonu • 
! şa.~ı. 1 

r 319 milyon donanma tayyare- i 
, :~ı~~lık kredi iste- MİLYO,N DOLARUK ~e:~~ktı;_ahsis olu- i 
1 mıştır. .. • 
• Bu haberi ve 1 ., KR[OI B. Early • m.u~ ! 
! · ·cumhurun YEN B R messiler mectısı ! t ren reısı . . .. d d"l\o" 
• k t · B Early reısıne gon er 16 1 t 
t Se re erı · ' · Lt t b t l b" k • • dedini ve bu tayyare- hır meır. up a, u a e ın ong- ! 
t tayyare 11 t d" d'I · ld ğ t i lerden ekserisinin bombardı· br~yd~ .et~ ı e ı mış o u unu 

1
• 

i man tayyarcıi olup olmadı~ını ıl ırmış ır. i 
•
• - - .... ..... ... - . . . ... .... . . . . . .... 4m> • • , ., . ... 9' .... .... ~ .. ....... • t9 ··~· . .. 

lnıi/iz sahillerinden bir görünüş 

INGll TER[YE Yf NI 
HOCUMlAR 

Londra : 28 (a. a.) - Hava 
ve dahili emniyet nezaretlerinin 
tebliği: 

Münrerid blr düşman tayyare
si, dün öğleden sonra, şarki ls
koçyada bir şehir üzerine bomba 
lar atnı•ştır. Bombalar, hafif hasa
n mucib olmuş ve pekaz kişi öl
müştür. 

(Geriıi üçüncü •ayfllda) 

B. Heı:ıri Haye gazetecilere 
yaptıjp beyanatta, bu notayı, Fren· 
sıı - Alman işbirliğinin genişliği 

hakkındaki Amerikan endişelerini 
izale için Vichy'den aldığı talimat 
üzerine yazıp vermiş olduA-ıi1u 
söylemiştir. 

Fransız hükumeti, herhalde 
geçen hafta B. Cordell Hul tara· 
fından ileri sürülen taleb üzerine 
bu notayı vermiştir. B. Hul, vi· 
chy'den. Hitlcr taraftarı unsurların 
Vichy hükumetini kontrolü altında 

Bunun, Fransız - Amerikan 
miinasebetlerini ihlale çalışanları 

kederlendirece~ini ümit ediyoruz. 

B. Haye, Franıız "Winnipeg,. 
vapurunun, Karaib denizinde bita
raflık mıntnkası dahilinde lngiliz 
bahriyesi tarafından önlenmesi 
keyfiyeti hakkıdna Amerikan hari
ciyesi nezdinde tahkikatta bulunul
muştur. B. Haye, Winnipeg'in harp 
kaçağı eşyası götürüp götürmcdi
R'ini anlamak için yalnız araştırıl
dığını mı, yahut İngilizler tarafın
dan müsadeı e mi edildiğini anla
mak istemiş olduQ'unu söyle
miştir. 
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Evlenme yaşı 
-- . ----... ···-· - - -- --

Nüfus siyasetimiz bakımından 
buna dair düşünceler 

Anayurda 
Dönecekler 

Tren Hareket 
Saat/arı Değişiyor 

"Ulu~ .. ta evvelce çıkmış olan 
bir yaızda, en kalabalık memle· 
ketlerde bile henüz cezri bir su
rette istismar edilmiş birçok top
rak bulunduğunu isbata çalıştım. 

Nüfus artınmını bir bahran had
dine varmış göstermek, ilmi değil 

siyasi bir davadır . 

İnsanın çoğ"alma ' kabiliydi, di
ğer birçok uzviyetlerle mukayes~ 
eiilmckle beraber, gene pek ehem 
miyetlidir. Bir kadının cinsi ol
gunluk yılları zarfında takriben 
beşyüz ynmurta, tam inkişafa 

mazhar olur. Ve bundan yirmisi
nin ilkahı,sunt vasıtalai araya gir
mediği takdirde mümkündür· (Lan
dois-Irmak). Fakat çocuk sayısı, 

ve\udiyet çağının müddetine ta
bidir. Meselii cenubi Arabistan'da 
kadınlar pek erken yaşta ana ol
makla beraber bu kabiliyet yirmi 
yaşında zail olmaktadır. (Basler) 
sonra vasati ömür müddeti bu işte 
ehemmiyetli rol oynar. Hindistan 
kadın larında bu müddet 26,6, 
Amerikalılarda 54, lııviçrelilerde 
65 tir.~ 

Nüfus hareketleri tetkik edi
lirse kadın da bu tabii veludiyet 
imkanlarının hiç bir· yerde istis
mar edilmemiş olduğu görülür. 
Yoksa arzın çoktan nüfus işbaı 
haddine varmış olması gerekti. 
Çünkü yapılan hesaplara göre: 

Nüfus binde bir nisbetinde ço
ğalsa 693 yıl zarfında, nüfus binde 
beş nisbetinde çoğalsa 193 yıl 

zarfında , nüfus binde onbeş nis
betinde çoğalsa 46 yıl zarfında. 
nüfus binde otuz nisbet inde ço~ 
ğalsa 25 yıl zarfında iki misline 
baliğ olur. · 

Halbuki 1800 ile 1920 arasında 
yani 120 yıl zarfında Norveç ve 
lsveç nüfusu 3 milyondan on mil
yona, ispanya nüfusu on milyon
dan 20 milyon'i, ltalya nüfusu 15 
milyondan 40 milyona, Fransa 
nüfusu 28 milyondan 38 milyona, 
ve ancak Amerika nüfusu 40 mil
yondan 130 milyona, Rusya nü
fusu 40 milyondan 110 milyona 
yükselebilmiştir. 

Demek ki kadının tabii velu
diyet imkanlarını, içtimai bir bir 
takım amiller tahdit etmektedir. 
Bu amillerden birisi evlenme ya
şıdır ki şimdi bunun tesirlerini 
mütalea edeceğiz. Evvela Wink
ler'in şu istatistiğine bakalım: 

Kadın yirmi yaşından evvel 
evlenirse dünyaya getirdiği vasati 
çocuk mikdarı 5,5 kadın 20-25 
yaşı arasında evlenirse dünyaya 
getirdi~i vasati çocuk mikdarı 

4,5 kadın 25-JO yaşı arasında ev
lenirse dünyaya getirdiği vasati 
çocuk mikdarı 4,1, kadın 30-35 
} aşı arasında evlenirse dünyaya 
getirdiği vasati çocuk mikdarı2,9, 
kadın 35 yaşından sonra evlenirse 
dünyaya getirdiği vasati çocuk 
mikdarı 1,3 dür. 

Aynı istatıstik usulünü eı kek
lere tatbik edersek: 

23 yaşından evvel evlenen bir 
erkekte vasati çocuk mikdarı 3,5, 
25-29 arasında evlenen bir erkhkte 
vasati çocuk mikdarı 3,2, 30-34 
arasında evlenen bir erkekte va
sati çocuk mikdarı 3, 35-44 ara
sında evlenen bir erke kte vasati 
çocuk mikdarı 2,3, 44 yaşından 
sonra evlenen bir erkekte vasati 
çocuk mikdarı 1,1 dir 

Mesela Saksonya'ya ait şu is
tatistiklere bakalım: 

Bu mamlekette doğum: 
Yüz çocuktan 57 si izdivacın 

1-6 cı ayında, yüz çocuktan 18 i 
izdivacın 7-9 uncu ayında, yüz 
çocuktan 23 Ü izdivacın 10-12 inci 
ayında doğmaktadır. Aym mem· 
lekette izdivacın dokuzuncu ayın
dan evvel doğan çocukların muh 
t elif tabalardaki yüzde nisbeti şöy ! 
ledir: 

YAZAN 

PROf. SADİ IRMAK 

Romanya ve Bulgaristanda bu
lunan yurddaşlarımızdan Anayur
da gelmek istiyenlerin bu yıl da 
hükumet tarafından nakli muvafık 
görülmfü~tür. Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaleti, bunun için 
hazırlıklar yapılmasını alakadar
lara bildirmiştir. 

Aybaşmdan itibaren postalar Adanaya 
gece yarısım uvassaıat edecek 

Ziraat amelesinde 67 , sanaY.i 
amelekende 67 , ticaret mensub
larında 67 , hademelerde 52 , us
talarda 37 , küçük memurlarda 
47 , avukat ve doktorlarda 30 , 
muallim ve zabitlerde 15 . 

Yeni Zelandada çocukların 

yüzde 18 i izdivacın yedinci ayın

dan evvel dünyaya gelmektedir. 
Şimdi nüfus davası erken ev

lenmeyi zaruret yaparken , tah
silin hatta yüksek tahsilin taam
müm etmesi, her meslek için ha
zırlık devrinin uzaması gibi sos
yal şartlar geç evlenme temayü
lünü doğurmaktadır . Bu içtimai 
tezada karşı çare nedir ? 

Bir millette mutlak bekaret 
fikrinin kuvvetli bir surette yaşa
ması erken izdivaç insiyak ve 
ihtiyacını yaşatmıya kafidir . Fa
kat bu idealin tahakkuku ne ka
dar müşküldür ? Çünkü bazı Şi

mal memleketlerinde fuhuş he
men tamamen bertaraf edilebil
mesi ancak bekaret fikrinin or~ 

tadan kalkmasiyle mümkün ol
muştur . 

Şark memleketlerinde bekaret 
fikrinin yaşaması da fuhşa az çok 
yer vermek bahasına m al olmuş
tur ve olmaktadır . Bu müşkül 

~artlar altında bir çok çareler 
ileri sürülmektedir. 

Mesela bir zamanlar çok pro
paganda edilmiş olan Lindsey'in 

Arkadaşlık izdivacı > ( Kame
radschafts - Ehe ) usulünde iz
divaç mahza arkadaşlık anlaşma
sıdır ve arzu edildiği zaman bo
zululabilir. Başka bir müellif ta
lebe izdivacı ileri sürmektedir . 
Bu sistemde yüksek tahsile men
sub kız ve erkekler tahsil devre· 
sini gene bozulması arzuya bağlı 

bir nevi izdivaç şeklinde geçir
meleri istenmektedir . Fakat bu 
nevi propagandalar müsbet ne
tice verm~miştir. 

Son zamanlarda bazı milleller 
erken izdivacı , maddi avantajlar 
bahşetmek suretiyle kolaylaştır

mak istiyorlar. Mesela erken ev
lenenlere çeyiz paraları , hatta 
mesken temin edilmekte ve bu 
borçlar çocuk dünyaya geldiği 
takdirde affedilmektedir. 

Fakat psikolojik ve biyolojik 
nüfus propagandası az çok suni 
olan bu vasıtalarla iktifa edemez. 
Erken evlenme her şeyden evvel 
sağlam insan insiyaklarının mu
hafaza ve terbiyesiyle kabildir . 
Az çok suni ve mütereddi şehir 

miliösü içinde bir iptidat insan 

Önümüzdeki ayda nakillerine 
başlanmaları muhtemeldir. 

Kız Enstlttlslnde 
tekrarlanan Defile 

Şehrimiz Kız San'at Enstitü
sü ders yılının sona ermesi müna· 
sebetile evvelki gece enstitü salo
nunda bir defile tertip olunduğu
nu ve yüzlerce davetlinin görd ük· 
leri güzel işlere hayran kaldığını 
yazmıştık. Enstitü direktörlüğü 

Adanalıların gösterdiği alakayı 

göz önünde tutarak dün akşam da 
kızlarımızın nakış işlerini teşhir 
etmiştir. Enstitü tadris heyetini 
ve yetişen kızlarımızı tebrik ederiz. 

DtlZELT.~E 
Dünkü gazetemizin birinci 

sahifesindeki tarih (28) Mayıs ola
cak yerde (27) Mayıs olerak çık
mıştır. Yanlışlığı tashih eder, oku
yucularımızdan özür dileriz. 

Kapa maçlarına 
Başlanıyor 

Adanada mevcut kulübler 
arasında bu pazar günü fudbol 
kupa maçlarına başlanacaktır. 

temizliğinin muhafazası gayet mu
dil bir terbiye davasıdır . 

Bu sahada ana baba ile mü
rebbiyenin elele vermesi lazım

dır . Sonra genç kızı yüksek bir 
ahlak telakkisiyle teçhiz emekt 
ve onu fuhşun binbir şek ilde te
zahür ed.en uçurumundan koru
mak gerektir. Ana olmak insiya
kı kadında zaten kuvvetle hüküm 
sürer. Kadın t erbiyesi bu mihver 
etrafında dönmelidir . 

Bizde arasıra bahsi tazelenen 
bekarlık vergisi şüphesiz bu bah
settiğimiz terbiye motifleri aya· 
rında müessir olamaz. Fakat evli 
insan bir bakımdan milli ve iç
timai bir külfeti deruhte etmesine 
mukabil bekardan maddi bir yar · 
dım istemek ve bunun hasılatını 
tema men çok çocuklulara tahsis 
etmek bir içtimat adalet icabı 

O\l\bilir . 

* "' * 
Görülüyor ki, erken evlenme 

meselesi, çok ciddi bir davadır . 
Ve tahakkuku için b ütün bir ik
tisat ve terbiye cihazının hare
kete geçmesi gerektir. 

.. ....................... . 
i ELiNDE ALET f i BULUNANLAR i 
ı Koordlnasyan heyeti- ı 
ı nln b i r kararı ile elinde ı 

ıı yol ınşaatma alt alet b u· i 
ıunanların beyanname 

ı vermek le mUkellef tutul· i 
ıı duklarmı yazmışllk. Be· ı 

yanname verme mUd- ı 
ı det bu ayan otuzuncu ı 
ı gUnU bitmekte olduğun- ı 
ıı dan alAkadarlaran bu for ·: 

ı mallteyl önUmUzdekl bir • 
kaç gUn içinde •kmal i i etmeleri icap etmekte- ı 

ı dlr. ı 

: ........................ : 

LASTİK iHTİYACI 
Ticaret Vekaleti, gönderdiği 

bir tamimi~ mıntaka Ticaret '.mü
dürlüklerinin mıntakalarındaki mo-

törlü nakil vasıtalarının lastik ih
tiyacının tesbit edilmesini bildir· 
miştir: Her mıntakadan ihtiyaç 

listeleri Vekalete gönderildikten 
sonra yurdun tekerlek lastik ih
tiyaçı anlaşılmış ve hariçten ge· 

tirtilecek last ikler, ona göre tev
zi edilecektir. 

raar Pulları 
Posta, Telgraf ve" Telefon u

mum müdürlüğü tarafından _ 941 

İzmir enternasyonal fuan için bas
tırılacak posta pullarının hazırlık-

ları tamamlanmıştır. Pulların ba
sılmasına yakında başlanacaktır. 

Kitap Sergisi 
'bugln açılıyor 
1939 - 941 yıllarında intişar 

eden Türk eserlerinden müt~şek
kil Halkevimizin kitap sergisi bu 
gün saat 18 de törenle açılacak

tır. 

ilk Tahsillerini 

Dııarıya Yapanlar 

Maarif Vekaletince neşredilen 

yeni bir tamime göre ilk tahsili 

ni hudut dışında yapmış olanların, 

yaşlarına bakılmaksızın memleke

timizde ilk tahsili bitirme imtihan . 
!arına kabul edilmeleri uygun gö

rülmü~tür. 
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Ruzoeltin nutku 

Bugünün en mühim mevzuu 
Ruzveltin nutkudur . Ruzvelt bu 
nutkunu daha evvel söyliyecekti. 
Fakat Sürye ve Girid meselesi 
çıkınca nutuk biraz gecikti . Ruz
veltin, nutkunu biraz tadil ettiği 
sanılıyor. Çünkü nutuktan bir gün 
evvel de Bismark zırhlısının batış 
hadisesi vukubuldu . 
Şimdi Kuzvelt Amerikada fev

kal 'ade vaziy~t ilan etmiş bulu
nuyor. Ve fevkal'ade vaziyet ilan 
edildiğine göre , şimdi Ruzveltin 
selahiyeti artmıştır . h saatleri , 
radyo istasyonlannın hükılmet ta
rafından idaresi de bu selahiyetler 
arasındadır . 

Ruzveltin nutkunda b ütün A
merika devletlerini, tehlikeye kar
şı haı ırlanmaya davet et mis ve 

A merika endüstrisini genişletmek 

lüzumunu bilhassa kaydeylemiş
t ir . 

Ruzvelt bu nutkunda Nazi 
Almanyası ile anlaşmak imkanının 

mevcud olmadığını söylemiş ve 
infiratçılara cevabhır vermiştir. 

Cümhurreisi bütün Amerikalı
Jarı realist olmaya davet ederek 

bombaların Vaşington , Şikago ve 
Nevyork sokaklarına düşmesini 
beklemenin manasız ve hatta in-

tihar demek olduğunu anlatmış

tır. Ruzvelt bu nutkiyle şu nu an
latmıştır ki, Amerika artık bita
raf kalamıyacaktır . 

Almanların tecrübe ıeferİ 

Söylendiğine göre, Almanlar 
Girit seferini büyük Britanyaya 
yapılacak taarruzun bir t ecrübesi 

olarak yapmaktadır. 
Fakat bize kalırsa böyle bir 

tecrübe Büyük Britany ay a hücum· 
le mukayese kabul etmez. Çünkü 
evvel emir de Büyük Britanyanın 

her karışı tahkim edilmiş ve dürt 
milyonluk bir ordu bu tahkima
tın arkasında durmaktadı r. 

Girit harekltına bine yak ın 
Alman tayyaresi iştirak ettiği 
halde .Ş:mdilik Almanlar burada 
vaziyete temamiyle hakim de· 
ğ'ildir. 

Cephelerde vaziyet 
Tobruk~cephesinde değişiklik 

yoktur. Sollumda~kuvvetli Alman 
müfrezeleri taarruza geçerek Ha
paya geçidini işğal etmişlerdir . 

Habeşistanda müttefikler bir İtal
yan tümenini daha 'esir : almışlar. 
Basrada temamen sükunet vardır. 

Münakalat Vekaleti Devlet 
Demirlyolları tren lhareket saat
ierinde bazı değişiklikler yapmış· 
tır. 1 hazirand an itibaren tatbik 

edilecek olan tarife ile tren sefer
lerine bazı ilaveler de yapılmak

tadır. Samsun, Erzurum, Diyar-

bakır yolcuları şimdiye kadar 
trende toplanmakta idiler. Bu ise 
yolcuların rahat seyahat etmesine 

manid i Yeni tarif ede Erzurum 
Diyarbakır yolcuları için ayrı, 

Samsun yolcuları için de ayrı 
tren hareket edecektir. Yine yeni 
tarifeye göre, lskenderuna gide-

cek yolcular Adanada aktarma 

yapmadan ayni vagonda İskende
runa kadar seyahat edebilecek
lerdir. Ankara - Konya treninde 

yataklı ve yemekli vagonlar bulu
nacaktır. Bundan böyle Adanaya 
lstanbul postası gece yarısı ve 
elcspreslerde saat 15 de gelecek
tir. 

Tarifede daha pek çok deği
şiklik vardır. Alakadarlar hel' is
tasiyondan izahat alabilirler. 

Çukurova mıntıkasını ve bil
hassa lskenderun'un bulimum yaş 
sebze ve meyvalarını müteaddit 
aktarmalardan kurtarıp ezilip bo-

zulmadan orta Anadolu'ya sevki· 

ni düşünen hükumetimiz. 1 haziran 

941 tarihinden itibaren haftada 
üç gün Ankara - İskenderun 
katarlarını ihdas etmiştir. 

Bu katarlar, öğleden evvel 
saat 10 ~da Ankaradan hareketle 

ertesi gün 18,33 de fskenderun 'a 
varmış olacak ve sabahleyin saat 

8,02 d e lskenderundan hareket e

decek katarda ertesi gün saat 

18,17 de Ankara'ya muvassalat 
etmiş olacaktır. 

Yeniden ihdas edilen ve sa
atleri değişen katarlara ait cetve

li ayrıca yarın bildireceğiz. 

D. D. Yolları 
Çalışmaları 

ADANA iŞLETMESiNiN 

YENi TEŞEBBÜSLER/ 

Adana işletme Müdürlüğüne 
geldiği gündenberi yorulmak bil
meyen mesaisi ile Adana Gannı 

fevkalade ve modern bir hale ko
yan İşletme Müdürümüz Bay Eş· 
ref Demirağ, bu defa da, yukarı-

da pek çirkin bir manzara arze
den ve sıhhi bakımdan çok fena 

olan helayı, aşağıya : indirmek ve 
hela yerine postanın her türlü 
muamelatını tedvir: edecek bir bü· 
ro yapmak suretile muvaff akiyet-

lerine birini daha ilave etmiştir. 

Münakalat Vekilimiz de ge
çerken, Garda bulunan servislerde 
yaptığı teftişlerden çok memnun 

kalmış ve Eşref Dcmirağ-'1 bu me . 
saisinden dolayı bilhassa tebrik 
ve takdir etmiştir. 

Gayyur işletme Müdürümüz
den yeni yeni başarılar bekleriz. 

BÔLGE Z/RAA T 
M ÜCADELE M ÜDÜRÜ 

Ziraat Mücadele Müdürü 
Saadettin Sarıkayanın çekirge mü-

cadelesini tetkik etmek üzere ya

rın Mardine hareket edeceği ha

ber alınmıştır. 

DUYDUKLARIMIZ 

Şarkdarıa 61~ 
b 11ııa 

A merikada halkın oş . eP' 
şarkılar, bunları bestehY ~ 

h im para temin eder. sıı ~ 
gramofon plaklarına atın ı~~ 
yerlerde söylenir, bir kı) 
lerde bile yer alır. be~ 

Bir şarkıyı halkın ııı• 
nasıl anlaşılır?... Son za ııı 
bunun için bir ölçü bolıı: ı' 
Şarkının noktasından er~~ 
bin tane satılırsa halk şabl 
ğenmiş demektir! Halk1~13 50 
ği b ir şarkının her tara nl 
diği müddet azami 13 h;tadl 
gibi şukılar radyoda .h 
40 defa söylenmektedir· ,;I 
Aydınlatma koilık ~ 

·ı" 

Birleşik Amerikada J.,IJI~ 
rinde bir aydınlatf1l8 b~ 

çılmışhr. Bu sergide , ~tş ve 
muhtelif aydınlatma .aı 10r8' 
arasında büyük fabrıkllda I 
tenvirat kolleksiyonu ~o~ 
tur. Fabrikatörün bu . ıal_ 
nunda tarihten evvdk

1

118
Jf 

dan bugüne kadar kO ;ıet 
lan türlü türlü tenvirat 
sulleri vardır. · i1_ 

Bu kollek;iyonun ~ıY J'. 
dolardır. Sergide teşb~ 11d 
vir aletleri arasında 1 ,ıı'I 
kullanılmış olan bi~ u;kte&' 
lar saat de gösterılı:P 

1111
,r. 

kurulduğu saatte ça bire ~ 
makla beraber, birden 
mu da yakmaktadır. ;i 
l l ·tJ•' pek böcek er• tıl~ıl 

Sinekler canlı her ın~ t. 
b~ceı· 

manıdır. İpek 0 •11, > 
bir profesör sinekleri ı1 

' aP ~ ipeğin tamamen haf ~ıv 
volmasına se bebiye~ıat"'ı 
türlü hastalık aşıladı 
etmiştir. . efat•· ~ 

Sinekler muıallt ~Ol":. 
vi pisliğe ve leşlere ~~I.. 
cih"tle ayaklarına.. 1~ 

' b lll 
ağızlaı ına yapışan 

1 111 
ııı 

tık mikrop! mnı s~l a 0~ l ıl 
nakletmekte ve bır ~iııe 
hastahkların türeıne ı.tard,P 
maktadır. Bu ha~~~ee~ 
~ l 

TÜRKiYE Rad.'lo;Jt F 
AN/( ~ı 

29·5.I 
Perşembe el 

8.30 
11e .ııı 

Program 

at ayarı f parf 
8.33 

t-Jaf ı . 
Müzık : ,ıe'' 

8.45 AJANS habe·f pıC 
J1afı 

8 .00 M" 'k · uzı · 
devamı 

8.30/ 

8.45 Evin saati eı# 
ve ııı 

12.30 Program ı 
at ayarı ff 

}'la ı . 
12.33 Müzik : berıe" f. 
12.45 AJANS ~rışı~ ~ 
13.00 Müzik : afif ~'l 
13.15 Müzik : H oe1 

ırıırı 
progratll 

13.30/ 
~ p 

I(arıf 
14.00 M" 'k. uzı · 1 

devam' ıtı~ 
ve 

18.00 Progratll f 
at ayarı sıl ~e 

.k . f11 . ve 
18.03 Müıı · 1'vitıl' ~ 

18.30 Ziraat 'f~ 13ots'c'! 
Mahsiillerı adYo ~ 

.k . R (Jı 
18.40 Müıı · ·ııı 

(brl:lbı f rası ( ~ e1'leri~, 
teş soc (Ve ,ı 

19.00 Konuşınıs dYo ~ 
• 1{8 ,ıı 

19.15 Müıik · rafflııı 
ası proı ııııt • 

r t s ~ 
19.30 Meınleke tıııberıe l 

AJANS (5'ıı' 
19.45 Konuşma r) 1, 

konuşoYO iitıY' i 
20.00 Müzik : O(}t\ı~~ 
20.15 RADYO al~evı 

H ol'd 
20.45 Ankara ~ 

d'lece 
neşre ı 
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laaDer vu11et1 J J Blsmuldlll ldç J 
Db ı ~se Jıartaımadı ı 

edildi ı Berlin : 28 (A.A) - Al· ı 
(Birinci sahifeden artan) ı man amirallık c:aireıi, Bismarkı 

l~tkil etmektedir. Şimdiye kadar ı la beraber filo kumandanı ami·ı 
dıktatörleri iki şey durdurmuş· ı rıal Lütjans' in Bismark suva· ı 
tur : ı risi albay Lindemann 'ın ve ı 

1 - lngilterenin tarihe geçe· S biltün mürettebatının ölmüf ı 
Celt mukavemeti. ı olduklarını bildirmektedir. .J 

2 - Çinlileriıı insanı hayran :.. .................. .. 
eden müdafaaları. 

Mihver devlatleri Akdeniz.de 
hllr.imiyct temin etmedikçe cihana 
tahaldtüm etmr k hususunda ki ha· 
Yelcrine asta erişemeı.ler, bu ai· 
ldmiyeti tide etmek için ise lngil· 
tereyi matlQp etmek IAıımdır · 

Mihver"denizleri kontrolü al· 
tına almad~tı takdirde muhakkak 
•urettc yenilecektir. Her hürriyet 
denizlerin serbestlitme hatlıdır. 

Bütün Amerika tarihi f8fm&Z 
bir ıurette ıu kelimelere batla· 

nır: Deniı.lerin serbeatlitil 
Ruıvelt Amerika Birlcıik Dev· 

letıcrinin milli siyasetini izah ede· 

relt ıöyle demiştir; 

lagaterere real 
lllca••ar 

(Birinci sayfadan artan) 

Berut : 28 <•· a.) - Ofi : in· 
riliz tayyareleri, dün sabah, Ha
leb civannda noırab tayyare mey· 
danı üzerinde uçmuşlar, tayyare 
meydanına bombaalar atmıflar ve 
meydanı mitralyöz ateşine tutmuş· 
lardır. Hava dafi bataryaları mü· 
dahalede bulunmuıtur. Hasar ve 
insanca zayiat yoktur. 

Kirahk ev 
itfaiye aokatında 125 numaralı 

hane içerisinde elektrikli ve müs· 
takıl iki · oda bir mutbah kiraya 
verilecektir. lsteklilerin idaremize 
muracaatları 

Ad••a Malatra mea
•cat ıeaçD lıall· 
ltladea: 

30.5.941 Cuma rünil ıaat 17 
de Kulilbümilz kongresi f avkallde 
olarak toplanacatından bütün aıa
nın teırifi rica olunur. 

Rıuram•: 

1 - idare heyeti seçimi. 

TORKSôZO 

NEZLE 
Kırıklık, Baı, 
Dit ve adele 

ağrıları 
En seri ve en katt ıe· 

kilde yalnız kate 

GRIPIN 
ile reçer 

Havaların ıerinlediti bu 
pnlerde alacafınız ilk 

tedbir ""!evinizde lbirkaç GRlPIN!bulundurlklak olmalı4ır. 

Ka,bi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

Lilıumundı (Ünde 3 atlet alınır. Taklitlırinclen aakımnıı ve 
her yerde pullu kutulannı ısrarla iıteyiniı.. 

1 TORllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası . ı 

Kurulu• .. rlhl ı t 888 

S.mayui : 100.000.000 Tiırlı Lir .. ı 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye voriyor 

- " Garp : yarım kürrcaine 
Yapılacak her tecavilıe • kartı ko· 
Yacatıı. Diktatörlerin· deniı.lere 
hlltim olmalarına·müsaade etme
Y.CCetiı. lngiltereye ve Demokra· 
•~lere yardım .hakkındaki vaidle· 
'111liıe sadık· kalacatız. Malı.eme· 
?i~ lngilter;ye teslimini temin 
•Çın karakollarımııda çalııacaktır. 
~u malzemenin, yerine tcalimi 
•çin lüıumu olan mütemmim tcd· 
birler alinacaktir. Menf utlerimize 
ne ıaman ve noıede tecawz vakı 
OlduQ-u ve emniyetimizin:nerede 
tehlikeye maruı bulundutu hu· 
•usunda biı Amerikalılar karar 
Verecetiı. Aıkert kuvvetimiı.i ıit· 
r~tejik bir: vuiyete ıetiriyoruı. 
Bir tcc,vü1.ü tardetmek için bu 
llkerı kuuvetleri kullanmakta te· 
'eddüt etmeyeceti1. . 

2 - Beden terbiyesi gençlik 
kulübleri talimatnamesiyle beden 
terbiyesi nizamnamesi 66 ıncı • 
maddeıinin ni:ıamnamemiıe 118· 

Ziraat Bankasında kumbarah ve ihbarsız tasarruf heaaplanna en 1 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

apQ'ıdaki plina göre ikramiye dallll ' acaktır . 

1000 Ur alık 4000 Urı 

Vaıington : 28 (A.A) 1 Cum· 
huriyctçilerin ıiddetli muhalefetine 
'•tmcn, hükGmet taraftarları, B. 
~Uıveltin para iflerindeki fevka· 
1'dc aelAhiyetlerini iki u-ne daha 
temdit eden kanun projesini mü· 
lllc11iller meclisine tuvip ettir· 

llıitlerdir. Bay Ru1.veltin bu husu•· 
talti fcvkallde selihiyetleı i, dola
ların yeniden kıymetlcndirilmcaine 
Ve iki milyar dolarlık para istik· 
rarı kan11nm idame ettirilmesine 
~~t ~olunmaktadır. Bay Ru1.veletin 
~ •ki fevkalide ıelihiyeti, 30 ha· 
1''&nda nihayete erecekti, 

. Temdit hakkındaki kanun p.ro· 
ltai timdi Ayan Meclisine gön· 
dcrilm•-+·' ,,ar. 

VOLEYBOL MAÇLAR/ 
Bu haf ta içinde birinci orta 

okul, Muallim mektabi ve Malatya 
Menaucat voleybol takımları ile 
llıaç Y•~n Demirıpor voleybol 
takımı üç takıma da büyük bir 
~ farkı ile ralip relmiıtir. 
~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~~ 

Butterfly temsilinin takdimi 
2

1.00 Madame Bulterfly - Tem· 
ıil : Ankara Halkevinden 
•aklen 

ıı.50 Memleket saat ayan, ajllDI 
haberleri ; Esham • Tahvi· 
llt, Kambiyo • Nukut Bor· 
sası (Fiyat) 22·05 Konuıma (Memleket Poı· 
tasa) 

2ı.ıs Mademe Butterfly temsili· 
nin ikinci ve üçüncü per· 
delerinin Ankara Halkevin· 

23.251 
den naklen neıri 

23
·30 Y annki prorram ve kapa· 

nıı .., 
liyl Bazı mücbir sebebler dolayı· 
ven~' Ankara Halkevinden naklen 
tclQai';ek olan Madame Butterfly'an 

' tehir edilmiftir. ---

vni. 

ZA YI - 17 inci fırka 62 inci 
alay 1 inci tabur 1 inci bolilkden 
almıf oldutum askerlik tezle eremi 
kazaen zayi eyledim. Y eniıini ala· 
capda eskisinin hükmü. olmadı· 
ta ilin olunur. 13076 

Palu kazasının Kuşcu kö· 
yilndın olup Ce1hanın Ka· 
ra mezar köyünde mukim 
sadak otlu 317 dotumlu 
Mehmet Diyap otullan 

ZA Yl - Birinci Alay onüçüncü 
hudut taburu (2) inci bölüjıinden 
almıı oldutum ukerlik tezkeremi 
kazaen zayi Ettim. Yenisini alaca· 
tımdan Eskilinin hükmü olmadıtı· 
na illn ederim. 1 'J077 

Palu kazasının Kavak kö· 
yünden olup Ceyhanın ka· 
ra mezar köyünde oturan 
Huan :otlu 321 dotumlu 
Ali MUJa otuJlanndan 

ZA yf - Fırka 18 Alay 61 
tabur 1 Bölük 2 nakliye deve ko· 
handan iatillal eyleditim askerlik 
tezkeremi kazaen zayi eyledim. Ye 
nisini alacttamdan eskisinin bük· 
mü olmadıtı ilin olunur. l'J078 

Ela:ıit villyetinin Pirik kö· 
yünden olup Ceyhamn M~r
cimtk köyünde oturan Halil 
otlu 313 dopmlu Ahmet 

ZA yt -1343 tarihinde Konya 
Jandarma alayının merkez b6l~
pnden alarak Bünyan askerlı~ 
ıubcaine kaydettirditim t~~~remı 
kaıaen zayi ederek yemsını ala· 
catımdan etkisinin hükmü olmadı· 
tını illn ederim. 13080 

Bünyan kazasının Koca ot· 
ıu köyünden Yahya otlu 
'18 Dotumlu Mustafa 

ZA Yl - Gaziantep jandarma 

5 inci seyyar alayından 941 ~ne· . 
sinde aldJıam terhis tezkeremı za~ı 
ettim. Yeoilini alacatımdan eskı· 
sinin hükmü olmadıtını ilin ede· 
. 13079 
rım. .__ 

Yolpçen karyesinden aama· 
il otlu 317 dotumlu 

Mıvlut Aktaf 

4 Adet 
4 • ~ • 2000 " 

' " 
2SO " 

1000 " 
40 " 

100 " 4008 .. 
100 " 

so " 5000 .. 
120 .. 40 .. 4808 " 
160 " 

20 .. 3200 .. 
DIKKA T : Hesaplanndaki paralm' ltir Mne içinde 50 

liradan atalı dütmiyenlero ikramiye çıktllı takfiinle yüzde 

20 fazlaıile verilıcelctir. 
Kuralar senede 4 defa, 11 - EylGl, 11 lirinciklnun, 

1 Mart ve 1 l Haziran taribleriade çekilecektir. 

MUHTEREM HALllMIZIH HAZARI DlllATIHA: 
Kanuni ve sıhhi sebeplere binaen badema evvelce olduğu 

gibi Pazar günleri kasap dükkinlanmızın kapalı oldutunu ilin 
eder ve et ihtiyacının Cumartesi gününden temin edilmesini 
sayın halkımızdan maalitizar rica ederiz. l3074 

Adana Kasaplar Cemiyeti 

i 1 an 
BELEDiYE RIYASETllDEH · 

1 - Nümunesinı göre üç bin adet esnaf ve işçi cüidanı 
tabcttirilmek üzere açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Beher cüzdanın muhammen bedeli 5 kurut olup 
muvakkat te'minah t/ı 7.5 hesabiyle 33 lira 75 kuruıtur. 

3 - ihalesi Haziranın 13 üncü Cuma günü saat 14 de 

Beledive encümeninde yapılacakbr. 
4 - Şartnamesi Belediye muhasebeıindedir. isteyenler o

rada görebilirler. 
5 - isteklilerin ihale günü muayyen aaatte yatırmıf ol· 

du~lan te'minat makbuzlariyle Belediye encümenine müracaat· 
lan ilin olunur. 29-2-6- 10 13081 

ıerllaa ...... 
Mallaaelte 
Mldlrlllbdea: 
Yemeniciler çarşısında Hu· 

suai idareye ait arsa bir sene· 
lik ican arbrmaya konulmuş· 

tur. 

2 - Artırma 12161941 

Perşembe günü saat onda ya· 
pılacaktır. 

3 - Şartnameyi Huıuıi 

Muhasebede görebilecek istek· 

lilerin ihale saatında Viliyet 

Daimi Encümeninde bulunma· 

lan ilin olunur. 

29-1-4-7 13082 

_. ........................ . 
D11tı11 mlteaddlt vaatllatlrlerıe ı 

Yayla gibi ıerlll 

ASRiSiNEMA 
nın vasi salonunda 

SUVARE 

8.45 BU AKŞAM 
SUVARE 

8.45 

leaellla ea ltlylll ıa11eıerı 

TYRONE POVER HENRY fONDA 

NANCY KEllY 
Gibi Üç Büyük Yıldızın Harikulade Bir 

Surette Y arattıklan 

Tamamen rankll r ....................................... , 
ıSevimli Hagdutf 
!... .......... " .................... " ........ .. 

Blfllı ltlr mavallaldreoe 
devam edlror 

iLAVETEN: 

fEYIAlAOE EGlEHCEll Mili MAVZ 

• 

Fabrikamızın Sayın 
Müşterilerine 

Fabrikada mallan olanlar arzu ederlerse kendileri siiorta 
yapbnrlar. Pamuk ve çitillerini, Pirinç ve kınnblannı imal edil· 
dildikten az&mi 15 gün kadar kaldıkları takdirde çuval, hararla· 
nndan istif, hammaliyc ve ardiye parası abnır. Kmşarak küflen· 
mesinden, yanmasından, avarya olmasından, noksanlaşmasından 
evsafımn bozulmasından hiç bir güna fabrika sahibi mesuliyet ka
bul etmez. 

Çeltiklerden çıkan dan, kepek fabrikanın mahrukatı olarak 
öteden beri bili bedel fabrikanın mab olup buna karfı fabrika 
çeltiklerin imaline kadar beklemesinden anbar kirası, vezin ücre
ti, kınnap parası, arabaya yükleme hammaliyesi olarak müıteri· 
den birşey alınmaz. lmaliye ücreti, temiz çeltiklerden 25 para 
abmr. Yaş ve hasarb ve topraklı ve kılçıklı çeltiklerden aynca 
fark ahndıtı gibi pirincin rayicinden yüzde on maliye hesabına 
muamele vergisi ve Ceyhan Belediye hududu dahilinden relen 
çeltiklerden belediye nam ve hesabına işgaliyc paruı alınır. 

5-15 Ga. Ceyhan: ISMAIL ZALOOLU 

1 LAN 

iNHiSARLAR ADANA BAŞM000Rl0GONOEN: 
inhisarlar Adana başmüdürlüğü anbarlariyle tütün Fabrika· 

ıından inhisarlar Karaisalı idaresine 941 yılı içinde nakloluna· 
cak tahminen 50 Bin kilo mamul tütün, içki ve diğer bilumum 
mevaddın taıınmuı eksiltme günü olan 27 5 94 t günü talip 
çıkmadıtından pazarlıkla ihalesi yapılmak üzre Onbcş gün 
müddetle temdit edilmiştir. 

Taliplerin 6 6 94 t Cuma günü saat 16 da inhisarlar Adana 
Baş müdürlüğüne müracaatlan ilin olunur. 13073 

i.49 .............................. - ........ -.-. •• ~ ................ . 
. ! 

i DOKTOR 1 
i i 

! Yalçm Mustafa Ozel 1 
! n111nı &utı••"'•r Mltellaııım ! • • ! Kızılay Ulucami caddesi lstiklll ilkokulu karıııın· ! 
! daki muayenebaneıinde her gün hutalannı kabul eder. ! 
• • i S. P. Cs. 13-30 i . . 
t---·-·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~' 



Muhtelif veya 
toplu aile gezinti.le· 
rinde, şehirde, köy
de, da~da, bayırda 
velhasıl her yerde 
ve en: rayri müsait 
şartlar altında (içe· 
risinde hariçten hiç· 
bir madde ilave et
meyi düşünmeksizin) 
en acele ve en dar 
zamanınızi:ia nefis ve 
lezıetli: 

ÇAPA 
marka 

Ç08BALIB 
Hububat aeb~e, 

lromprime ve 

1 
püre/erini 

Beş on dakika 1 

zarfında ha:ıırlıyabi· 

• lirsiniz. Bir kompri-
me evsaf ve yüksek 
bir kalitesi itibariy· 
le bir günlük kalori 
sarfiyatınızın karşılı· 

ğıdır. Her yerde 

sauteılyle ve ıeılnla temlzlltlylı ur 11111 ll•Jl'•t• 
dltlrıa raCJO ZA Yl - Adana heyeti sıhhı- ı ........................................ ~ ...... .--

M HAR EM HiLMi REMO yesinden aldığım Çürük raporumu ı 

kaybettim. Suretini alacağımdan 1 o 
kayıbın hükmü yokdur. 13075 

Tlcaretbuealadıa aııaıı 

ABİOİNPA~A CADDESİ MO. 112 - TELGRAf: REMO ADAMA - TELEfOH: 112 
Ceyhanın Yalak köyünden Murat iıı R 
oğlu 320 doğumlu Mehmet Ücen 

, __ F_E_M_i l_L ___ , İ E ~~~~~~~!ı!M~~.u~~,~~ 

TİMOFÜJ 

(ABDEST BOZAN) Df OiGiMiZ ~[RİTlf R 
Bunların uzunlukları, dört metreden on metreye kadar 

olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke· 

~ ser, karında ağrılar, sancılar yapar. Zayıf, kansız. derman

sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedaviile vü

cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

1 
1 
l~. 

TİMOFÜJ 

UZUNl.U~U 4-10 M~TRf YE KADAR 
oLAN(ABDEST 'DZAN)oENILEN ıeRiTLERt 
6.LDURUP V.UCUOTAN DaSARI ATAN 
TAM TESiRLi .llR MQ$TAhZARDIR 

S. "• 1. iti. V•AJJe/iftut 1/11 N• /• ,. ' 
" ,.,_ · - -~- ,.,..111,· l"flA.•ltttı .~,.~,., 

- Rlft;l!.ra İLE .SA1'ntllt - '• 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların içinde kul

lanış tarzı yazılıdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekile-

nin müsaadesini haizdir. 12761 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi, aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a

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

manların.la bu gibi hastalıklardan korunması için yalnız 
(FEMIL) kullarunalıtbr. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay

lıktır. (FEMIL) in hususiBAGLARI da vardır. 

ECZlMELEllEN VE TUH Af iYE, ITRİYAT 
MlllZlllftlHOlN ARAYIHIZ 

. i o 
iN 
ı 
ı 

IRADYOLAR 
i •ataryab BadJO Mlltlrlllrbll 
ı Dünyanın en büyük radyo fabrikasının ı9"1 .-~.-. 
ı OREON markalı radyoları reldi. Bu radyolar f abrik• _, 
ı 10 sene rarantili olmakla beraber sesleri gayet yüksek 
ı vvetli , t.abit ses verir. Bu radyolar hem tam cerey•"" 
ı ve hem de nısıf cereyanla çalışır, çok idarelidir. Kolaybk 
ı Bu radyolann ceryan ile çahşanlan da vardır ve tıer 
ı bulunur. Bu radyolann seslerini bir aefa dinleyiniz. 
ı Gramafonları olanlara da kolaylık yapmak içİP 

Cenup Muıtakası deposu : Bahri Dirı1 Ticarethaneıi ı ile de değiştirebiliriz. . 

L 
Yafcamii civarı No. 111 · ı Yüksek ·randımanlı ANOT bataryalarımız gelcb· 

:••-----------------.... f kaçırmayı~ız .. ı Atlana Umumi A cente•İ : 

• 
iş Bankası 

KlçllE taıarrDI llaıaplan 

1941 
lllramlJ• plbı 

KEŞlDELER 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 'Afusto•, 3 //ıincitefTin 
tarihlerinde yapılır 

1941 111 ... ,.. rl r e 
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 > 
-

TUrklye ı, B•nk••ın• p•r• yatırmakla yalnız p•ra 
biriktirme olm•z, ayn1 zamanda t•llhlnlzl 

deneml• olur•unuz 

J Yat Camii Kar .. ••11• 
ı ••ldr ıatar. 
ıffffff .. ff ............ ilff .......... """ 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Bali 
1 · HASTALARIHI HER GOH MUSTAfl 

ECZAHANESİ OSTONDEKI MUA YEHEHl 
KABUL EDER 


