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Karabükte büyük bir 
fabrika daha kuruyoruz Bir müddet fasıla verilmiş olan mü~ 

zakereler Ankarada tekrar başladı 
Baıkanıarda sona 
erdlftl anlaşılan 
tazyik garba mı 
intikal ediyor ? 

Necmeddin Sadak 

e
n/karı /artla lıarp bitli. B. Hitler, 
bu sof lım ın l1<•sabını da Alman 
mille 1ine ı •erıli. Yugoslavy a ı.•e 

Ywıanis 'arıa nıpılan taarruzun lıan
gi ~cbeblerılen ile ı i geldiğini ve 
ııeı;e mal oldııgurıu anlaiir. Bu 
~iirıasebetle Almanyanın Balkan
;' siycısetirıi ııe izalıa fırsat bul
b u, orada Tiir/.. Zı;eden de dostça 
alısetii. 

I B. Hitlerin bu nutkundan an
~t'ldıgma göı e Balkan harbi, 

. rnan siyaselinin bir gayesi de-
~ıl, başka hedef /ere dotru bir va
~ıfatır. Fıi.lırerin, Türkiye hak
Alda kullandıgı kadirşinas lisan, 
k. manganın hareket yolu ile Tür-
ıyenin şimdiye kaclar takibelligi 

rnilf; ve mıi.stakil siyasetin çarpış
~~dıtına ve Almanya tarafından 
1 1 memleket arasında ihtilôfa 
se~eb olacak vaziyetler ihdas edil
rnıyecegine işaret sayılabilir. 

Almanyanın bu yaz, bütün 
~ayretile Akdeniz lıcikimiyetini el-
8e etmeye çalışacatı muhakkaktır. 
~ hedef'• doğru ilk hamle Yuna

nıst~nın işgali suretile Ege denizi
ne ınmek oldu, Hiç bir zor/ula 
b~ramadan bu denizdeki adaların 
~rer birer isgali, bu hareketin, 

bır / ·ı· k ngı ız mu ·avemetine maruz 
~al':1adan cenuba do~ru kolaylıklu 
ınkışaf edebileceğini gösteriyor. 

Akdeniz hakimiyeti, iki kapı
nın, Mısırla Septe boğazının ele 
fef:irilmesine bağlıdır. Bundan do
lam bir la raf tan şimali Afrika 
muharebesi devam ederken, diğer 
taraftan Akdenizin garbında, Fran
sa ve ispanya üzerinde siyasi fa
aliyetlere şahit olmaktayız. Bilhas
sa Fransadan gelen haberler dik· 
k l a e şayandır. 

Almanyanın, mütareke şartla
rında Fransa lehine ieniş ölçüde 
~~fisiklikler yapacağından bahse-
~Yor Bunların karşılığı olmak 

lazım gelir. Bu da ancak Afrika-
s'~ #malinde ve garbinde. hatla 
' uryede Almanyay" harp balamın· 
don istif ad eler temini olabilir. Al
manya ile - lngillerenirı aleyhin
de de olsa - uyuşmak cereyanı 
bu d~rece kuvvetlendi mi? Fransa 
~!karında böyle makus bir lıalete 
ltn/c . • . an vermek güçtür. f ransız 
rnılletinin. çekli'ği derin zztıraplara 
rafmen, bu acıları biraz hafiflet
~ek pahasına lngiliz maRlübiyeiine 
~a~dım edecek dereceye düştütünü 

1
•
11Yar Mareşalin bu poliiikayı be-

71ms(11ecefini tahmin eimiye henüz 
•akkzrnız yoktur. Fakat, 8. Hitler 
~on nutkunda, lngiliz adalarının 
i,ga/inden bahsetmediti gibi harbin 

1 ~ Yıl içinde bilecegi hakkında da 
~f bir şey söylememiştir. Bilakis 
d han ordusunun gelecek sene 

0 a kuvvetli silahlara malik ola
c:a~znı ilcin etmek suretile harbin 
g~lecek sene de devamı ihtimalini 
go~e almış görünüyor. Ve Alman 
mııı ı· · b e ını uua hazırlıyor. 

Böyle sürekli bir harp, iki ta
rafın takalı demektir Almanya 
sırf t k . a atını artırmak bakımından 
~~lıi Afrikayı ve Akdenizi, Atlan-
1 muharebesi için de Dakar'ı 

elde etmege çalışacaktır. Bu mü
caclelede Fransanın vaziyeti çok 
m"I · u llmc/ir. Bundan dolayı Alman 
tazyikinin, daha büyük bir şiddetle 
garbe intikal eilifini fÖrecefiz. 

Çivi derdi artık halledildi 
Ankara : 8 (Türksözü muha

birinden) - Hükumetimiz ihtiyac
larımızın karşılanması yo1unda de
vamlı bir çalı~ma halindedir. 

' 
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Memleketteki çivi stoku git· 
tikçe artıııakl:ıdır. Esası' n Udhi den 
ve lı ii rİ\l · 11 hn lurlü çi 11 i ıhiyacı 

temın tdilmckk iciı. H•ı c iiıııled ·ıı 

olar.ık K rnbük deıııir ve çelik 
fabıikrtları çi vi im:•lathcıncll"ıine çi· 
vi y. ıp:n11k iizcre cfrmir ç11tııı kıar 
ver c<:ktir. Ayrıca, 1'anıbukk hü 

yük bir de çivi fobrik.ısı kı rulnıa· 

sı kararlaş•ırılın şlır. 

ı 
1 

ln~aat mevsin i başlaını~lır Rıı 
mevsimde ioş ıal sahiplerinin çivi
siz kalmamaları için vaktinde si
parişler yapıldığından, pi vasada 
çivi bollanmıştır. Yalnız bazı fır
satçıların ellerindeki çivileri pıya
saya çıkarmamaları yüzünden, fi
atlar normal haddini bulamamış· 
tır. Kati takibat neticesinde fırsat
çılar tesbit olunarak c~zalandırıla· 
caktır. 

l , ~ilıı lerin T olıruku l~galı sırasında $Chirden bir:kö~eyl bo:nbardımon 

Kahire : 8 (AA)
Libyada lngiliz kı· 
taları dü ı gece T ob 
ruk etraf ındak: düş 

vetleri keşif faaliyet· 

Af Rl,KADAKI' !erine şiddetle devam 
ttmişlerdir. lngiliz ha-

l·usı·tı• z "Aft[KiTI va kuvvetlcıi Benina, 
man ileri müfreze- n n A Keme, Gazala, Bar-
lerine hücum ederek diya ve Berka tay-
düşmana ağır zayiat MlHVERClLER BÜYÜK yare meydanlarına hü-

Yeniden ithal edilen 76 ton 
çivi ili 40 ton galvanize telin ya-

verdirmi~lerdir . Ve ZA YlAT VE.RlYOR cum etmişler ve yan 

bir mikdar esir almışlardır. Sollum gınlar çıkmasına sebebiyet ver-

kında tevziatı yapılacaktır. mıntakasında lngiliz motorlü kuv- mlşlerdir. 

Fransız -Alman ı 
Anlaşması 

lrak'ın Harbiye 
Nazırı Ankarada 

J,gal masrafı ve 
hudut meaeleai 

Vişi : 8 ( A.A ) - Amiral 
Darlan ile Alman askeri makam
ları arasında aşağıdaki anlaşma 

tahakkuk ettirilmiştir. 
ı - işgal altında bulunan 

Fransa ile işgal altında bulunma
yan Fransa arasındaki hudut, em· 
tea ve kıymetleri açık bulundu
rulacaktır. Şahıslarda bir mınta-

(Geris üçüncü sahifede) 

------------·· ~~ * 

RESM1Mll LONDRANIN 
DIŞ MAHALLERiNDEN 
BiRiNi VE DÜŞEN BiR 
ALMAN BOMBA IAY· 
y ARESINI GôSTEl<I · 
y, O R. INGIL TERE.YE 
y APILAN TAARRUZLA 
RA AiT HABERLERi Ü 
ÇÜNCÜ SAHiFEMiZDE 
BULACAKSINIZ. 

ı • 

' 
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Ankara: 8 (A. A.) - lrak 
Harbiye Na1.ırı Naci •Şevket, bu 
sabah saat 10,50 de Toros eks 
presiyle Şehrimize muvasalat et

miştir. 

Ruzvelt iyile'ti 
Vaşington : 8 (A.A) - Ruz

veltin sıhhi vaziyeti dün düzel
mişsede doktor. iki gün daha dı · 

şarı çıkmamasını Reis'.cumhure 
tavsiye etmiştir. 

Su mahsullerimiz 
• 

ıçın 
• bir teşkilat 

BEŞ MiL YON SF.RMA YELl BlR MÜE.SS~SE KURUYORUZ , 
PROJE. TF.MAMLANARAK BAŞVEKALETE VE.RlLDl 

Ankara : 8 ( Türk•öziı muhabirinden ) - Su mahsul
leri kanun projesi üzerindeki çalışmalar bitirilmi)' ve bu lô.· 
yiha Ba,vekalete gönderilmi,tir. Bu konun projesiyle evvelce 
bir Balıkbank tef kili tasa.vour ol~nmuşt_u Bu~dan ~arfınasar 

d·ı · ve Balıkbank yerıne 5 mılyon lıra mutedavıl serma-
e ' mıf "l 'k . 
yeli bir ;,[etme kurulması .teklif • olunmuştur • Süngercı ı ır 
/eri de bu müe11eıeye verılecektır. 

Amerika bahriye 
nazırinm beyanatı 

Vaşington:~B:(A. A.) - Dün 
gazeteciler toplantısında Bahriye 
Nazırı Kanks demiştir ki. Ame
rika donanması lngiltereye harp 
malzemesi sevkiyatını himaye ve 
temin etmek işi "'verildiği takdirde 
bu işi deruhte etmeğe her za
mandan ziyade hazırdır. -. 

BOGAZLAR MESELESİ 
VE AlMAN DÜ~ÜNCESİ 

MONTRÖYE GÖRE BlR 
DEClşlKLlK YOKTUR 

Bertin : 8 lA.A) - Yarı res• 
mi bir menbadan bildiriliyor: 

Bugün Alman Hariciye Neza
retinde bir ecnebi gazeteci tara
fından sorulan suale cevaben 
Montrö mukavelesine naı.nran bo
~azlar meselesinde hiç bir deği

şiklik olmadığı beyan edilmiştir. 
Şu cihetle • itıive olunmuştur ki 

(Gerisi üçüncü sahifede) 

Ankara : 8 (Türksözü Muha- ı -------------
birinden) - Bir müddet fasıla 
verilmiş olan Türk - İsveç ticaret 
anlaşması:müzakerelerine yeniden 

Bir ifşa 
başlanmııŞtır . Bu müzakerelerin ESK1 YUNAN BAŞVEKiLi 
yakında neticeleneceği anlaşılmak- KORIZIS MECER TEESSÜRÜN· 
tadır. lsveçe yapılacak ihracatı- DEN İNTiHAR EDEREK ÖLMÜŞ 
mııa mukabil bu memleketten ı.:ııı---.---.--------.,. . ..,....__ .... ..., 
dem'. r ve demir mamulatı ithali 
derpiş edilmektedir. 
- -------------
İRAKTAKİ 

MUHAREBE 
Rn .. ba kalesini 

İngilizler zaptettl 
Kahire: 8 (A . A.)- Dün neş

redilen resmi kbliğde bildirildi
ğine göre, Habaniyede harekata 
iştirak eden lngili.1. zırhlı cüzi
tamları ve Irak kuvvetleı i salı 
günü lrak askerlerini tayyare 
meydanına hakim mevzilerinden 
tard etmişlerdir. Tayyare ile mu
harebe meydanına nakledilen top
lar Irak asilerinin hezimete uğra. 
masına yardım etmiştir. lngiliz 
hava kuvvetleri Erraşid tayyare 
meydanını tekrar bombardıman 

etmişlerdir. Çıkan bir yangın bir 
hangarı tamamile tahrip etmiştir. 
lki motörlü bir tayyare berhava 
olmuş, bır çok tayyare a~ı haı;a
ra u~ramıştır. lngiliz tayyareleri 
hiç bir mukavemetle karşılaşma
mışlardır. 

Roma: 8 (A. A.) - Iraktan 
gelen haberlere göre, Irak - Am
man hududunun yakınında bulu
nım Rutba kalesini İngiliz kıtaları 
işgal etmişlerdir. 

Kahire : 8 ( A A. ) - Orta 
·şark lngilir haua kuvvetleri umu
mi karargahının tebliği : İngiliz 
kuvvetleri Çarşamba günü Bağ
clad tayyare meydanını bombar
dıman etmiş ve binaları, tayyare 
meydanına giden yoln hasara 
uğratmıştır. Bağdad civarında Va· 
sar baruthanesine tam isabetler 
kaydedilmiş ve bunun neticesinde 
şiddetli infitakler olmuştur . As
keri binalara isabetler olmuş ve 
Kanairlide yerde duran tayyare· 
!er üzerine bombalar atm ı ştır. 

Müteveffa Boy Korizis 

Kahire: 8 (A. A.) Royter a· 
jansı bildiriyor: Şimdi ifşa olun
duğuna göre, müteveffa Yunan 
Başvekili Korizis onseki:ı nisanda 
intihar ederek ölmüştür. Bu inti
hara sebep, taş1dığı mesuliyetin 
ağırlığı ve memleketin geçirdiği 

buhran hu usundaki endişeler ol
duğu söylenmektedir. 

MlLLf ŞEFlMlZLE 
DEVLET ŞEFLERİ 
ARASINDA TFBRlKLER 

Ankara : 8 ( A, A .) - Bir 
Mayıs bayramı münasebetiyle Re
isicumhur ismet lnönü ile Alman 
devlei reisi B. Hiiler arasıncla 
tebrik telgrafları teati edilmiştir. 

Ankara : 8 ( A. A,) - Irak 
Kralının clotum yılı munasebetiyle 
Reisicumhur lnönü ile Kral il. 
Faysal arasında tebrik vct teşek-
kür lelgraf ları teali eclilmiştir. 

Ankara : 8 ( A.A) Japon lm
paratorunım 29 Nisan tarihine • 
mıisadıf dotum günü münasebe-
tiy le Reisicumlıur ismet lnönü ile 
Maj este Hırohito arasında tebrik 
ve feşekkı1rü mutazammen telg
raf lar teali edilmiştir . 

] __ Ti_· c_ARI FAAL İYE~ 

ALMAN HE YE Ti 
TEMASLARDA 

-------· -------
ON Mil YON LiRALIK ANLAŞMA ESASLARJ 
DAHiLiNDE MÜBA Y AA iŞiNE BAŞLANIYOR 

Ankara: 8 Türksöz.ü Muha
birinden) - Almanlarla yeniden 
Ankarada imzalanan 10 milyon 
liralık ticaret anlaşması hüküm-
leri dahiiinde mübayaotta bulun
mak üzere istanbula iki grup gel
miştir. Alman ticaret grupları te
maslara başlamışlardır. 

Diğer tıırafclan lstanbuldaki 
bazı ithalatçılar da Almanyadan 
ithaUitta bulunmak üzere temas
lara geçmişlerdir. Bunlar, bilhassa 
sınat mamulat getirteceklerdir. 

VEKiLLER HEYET/ 

KONUŞMALARI 

Ankara : 8 ( A. A. ) - icra 
Veldlleri Heyeti bugün saat 16 

da Başvekil Doktor Refik Say· 
damın Başkanlığında miitiid içti. 

maını yaparak ruznamaainde bu

lunan mesdeleri müzakere etmiş-

tir , 



Çocuk düşür e 
Memleketimizin bilhassa muh

taç olduğu vatandaş adedinin 
artması meselesi} le alakadar olan 
çocuk düşürme hadisesi, tabii ve 
zaruri sebeplerin haricinde asla 

YAZAN 

OH. [Kff(M BAlTACI 

imkan verilemiyecek mühim belli sancıları çoğalacak, fazla kan ge-
b11aşlı bir iştir. Çocuk düşürmek lecek, tedricen rahim iltihablana-
değil, çocuk yetiştirmek ve bü- cak ve pis kokulu akıntılar baş-
) ütmek ve Türk neslini sapasağ"- !ayacak bu suretle şirin, tatlı yu-
lam ve gürbüz bir üreyişle ar- vasını bozacak derecede igren-
tırmak lazımdır. Kat'i sıhhi ma- dirici kokular ve haller ı.uhura 
zcretler haricinde çocuk düşür- gelecek, müdhış baş, bel ağrıları 
mek yani hayat sahıt-i olmuş bir olacak, cildlerinin rengi her ilti-
yavıuyu öldürmek demek, bü- hapta oldugu gibi , solacak . Bu 
yük bir insanı öldürmekten asla iltihabı hfü de dura dura kadın-
farks11.dır. Nasıl ki insan öldürü· larda kısırlık hasıl edec~ktir. Ar-
lemezse çocukta öldürülemez ve tık gebe kalmağa , bütün arzula-
düşürülemez; her birisi Cumhu- rına rağmen veda edecekti; . 
riyet hudutları dahilinde öyle Buraya kadar saydığım has-
adedlenmiştir ki bunda biı kişinin talıklar hemen her kese de te-
eksilmesine asla müsaade etmek sirlidir. Muhtelif surette zamanla 
şöyle dursun, her saat her gün gözüken hiç de mübalağa olma-
artan bir nisbet dahilinde çoğal- yan neticelerdir. Bunu nazarı iti-
ması, bugünün tn hayati bir yurt bara alarak sayın , Bayanlarımızın 
işidir. Böyle medeni bir gaye kendi sıhhi bakımlarını çocuk 
ugrunda bütün fedakarlıkla yek düşürmek ile bozarsa nasıl feci 
nasak yürüyen ve istikbale daha bir istikbale sürükleyeceklerini 
kuvvetli ve daha dimdik bir halde göstermektedir . 
ulaşabilmek için bütün h11.1yl~ Lakin bazı esbabı sıhhiye 
çalışan milletimizin her birinin vardır; mesela gebe bir anne za-
en ufak ihmale gelmez esas ten hasta ise, bunun artarak sıh . 
vazifesidir . Netekim bu ha- hati tehlikeye koyacak bir hal 
kıkat kıymetli ve isabetli kanun- alırsa veya gebelik esnasında ge. 

larımıı.la da payıdar olmuştur. Bu- len bir hastalık annelerin sıhha. 
na ragmen düşünemiyen zavallı tini bozacağı için bu zaman ço-
bazilerinin fenni ve gayri fenni cuk alınır ve almak lazım geldiği 
vasıtalara müracaat ederek ço- zaman da hamlin 1 • 2 inci ay-
cuklarını düşürmektedir. Bu su tarını infihab etmek lazımdır. 
retle hem kendi sıhhi haline ve İşte görülüyor ki çocuk dü-
hem<le memlekete telafisi kabil şürmenin ancak bu gibi zaruri 
olmayan zararlar açmakta olduk- ahvalden başka bir zamanda tes-
larından o bedbahtlar gaf ıldirler bit edilmesi kendi memleketi he-

sabına ve hem sıhhi hali bakı
Hele bir Türk yavrusunu ha-

nımdan bir cinayet olur. 
mil olmuş ve yetiştirmek şere-

Maksadımız annelerin gürbüz, 
fini idrak edemiyen bazıları da 

sağlam çocuk doğurabilmesi ve 
ister evvelden çocuğu olsun ister 

yetiştirilebilmesidir . Bunun için 
olmasın, baı.ı içtimai sebepleri de daima neşeli ve kavi olmaları 
behane ederek çocuklarını düşür- dinç ve enerjik kalmalası ve bu 
meğe teşebbüs ettikleri duyul- vasıfta nesil yetiştirmeleridir . 
maktadır. O bayanların hayatına - - - ----------
dikkat ediniz. bazen lüzumu fenni ı 
üzerine icabeden en ufak bir ame
liyeyi yaptırmaktan bile çekinir
ken , bu pek mühim ve hatta çok 
riefalar hayatını tehlikeye koyan 
ve hatta kısırlığa kadar götüren 
ve neticede ruhi, asabi ve maddi 
1.ararlarını inleye inleye çekmek
ten gözü korkmadan çocuklarını 

aldırma ameliyesinde bir an bile 
tereddüt etmezler ve emellerine 
nail olmak için doktor, ebe veya 
sağlık alayım diye komşu tizeleri 

· kapı kapı geı.erler. Bu hususta 
fenninde bazı kerre lakaydisine 
işaret etmekte, kendi kendini ten
kit etmesini bilen bir fazilet olur. 
Bu hususta ı;Ürekli bir şekilde 
konferanslar, makaleler. mecmu
alarla propaganda yollariyle ha
kikatı İrşad etmek gösternek la
zımdır. 

Fennen sebebi olmadan çocuk 
düşürmek isteyen anneleri fenni 
nasihatlarla, ilmi ve ameli bir şe
kilde ikna etmek laz. ımdır. 

Türk - Amerikan 
Ticaret yola 

Basra yoliyle yapılan nakliyat, 
lraktaki son vaziyet üzerine ta
mamen durmuştur. Bundan başka 

Basraya getirilmiş olan ithalat eş
yası da Basrada kalmıştır. Son 
aylar içerisinde bilhassa Ameı ika· 
ya Basra yoliyle mühim miklardsı 
ihracat yapılmakta idi. Amerikaya 
sipariş edilmiş ve bu yol vasıta• 
siyle beklenen birçok ithalat eşya
sı da bu meyandadır. Vaziyetin 
inkişafına kadar Basra yoliyle ya · 
pılan nakliyat kesilecektir. 

Diğer taraftan öğrenildiğine 
göre, Basra yoliyle mr. mleketimize 
getirilmekte olan kahvelerin itha· 
li için teşeb '"ıüslere geçilecektir. 
Bu kahvelerin mühim bir kısmı 
ticaret ofisi tarafından sipariş e
dilmiştir. 

TÜRKSOZO • 

, .. i ·· HA B ..... RLER ·: -
Partide dün 

yapılan içtima 
Dü'l saat t7 de Vilayetimiz 

C. H. P. idare heyeti reis Vt! aza
lariyle Parti merkez kaza idare 
heye ti reis ve azaları ve merkez 
nahiye reis ve azalariyle müşterek 
bir toplantı yapılmıştır. Bu toplan
tıda Partiyi alakadar eden mese
leler görüşülmüş kararlar verilmiş
tir. 

Erkek lisesinden 
olgunıuta girecek 

talebe 42 kişi 
Adana erkek lisesinden 1940-

1941 ders yılında 42 kişi olgunlu
ğa girmeğe hak kazanmıştır. 

Fenden : Hasan Vardar, Nej
det Tarsusi, Ali çiftçioğlu, A. Ri
za Akbulut, Hakkı Alt m, ismet 
Eryetişir, Nej:ıt Altay, Hamit Atay, 
ismet Akçalı, Kemal Gören, İlhan 
Akkuş, Mustafa Güner. 

B Edebiyattan : F. ipekçiler, 
M. Sütcü, A. Çelik, 1. Yakut, A. 
Kutluel, M. Şahin, S. Anadolu, 
N. Coşar, l. Ezgi, E. Aybar. R. 
Oral, 1. Aykaş, A. Yardımcı, O. 
Yeğen, K. inal, N. Aysol N. Var
dal, S Kızıl, M. Ertan, H. Dinçer, 
A. Dönmez, A. Ôzönay, A. Ercan. 

A. Edebiyattan : T. Arsoy, 
C. Oyğuç, S. Ramazanoğlu, A. 
lncirliler, S Yarınoğlu, S. Türünz. 

İstanbuldan 
ayrılacaklar 

lstanbul : 8 (Türksözü muha. 

birinden) - Yıla.yet, bugün neş
rettiği bir tt:bliğ ile arzulariyle 

Anadolu'ya gidecek beyannameye 

tabi yolcuların kara nakliyatının 

11 Mayısta başlıyacağını ilan etti. 

Bugün Trak vapuriyle Mudanya'

ya 57 kişi daha gitti. 

Mahlut kahve 
Satılabilecek 

lstanbul : 8 (Türksözü muhabi
rinden)- Belediye mahlut kahvenin 
satılabileceği k; rarını verdi. Bu 
karara göre kahveye karıştırılacak 
maddenin nevi ve miktarı etikete 
yazılacak ve satış ö1le yapılacak 
tır. Murakabe burosu memurları 
bugün kavrulmuş fındık kabuğu

nu kahve diye satan birisini yaka
lıyarak adliyeye vermişlerdir. Ge
ne murakabe memurları bazı lüks 
mağavılarda satılan kadın ayak
kal ılarır.ın çürük malzeme ile ya
dıldıklarını tesbit etmiştir. 

Manifatura eşyasl 
arllk bollaşıyor 

GÜMRÜKLERDEKi BÜTÜN EŞYA ÇIKARILIYOR 

.......................... 
i BÜTÇE MÜZAKERELERi i 
ı Ankara: 8 (Türksözü mu- ı 
ı habirinden) - Meclis Bütçe ı 
ı encümeni 1941 mali yılı büt- ı 

ıı çesi tedkiklerine her gün yap- ı 
ı tığı içtimalarla devam etmek- ı 

tedir. Encümen masraf kısmı ı i üzerindeki müzakereleri biti- ı 
ı rerek varidat kısmına geçmiş- ıı 

tir. Meclis, bütçe müzakerei terine mayısın son haftaların- ıı 
ı da başlıyacaktır. ı .......................... 

Ceyhan köprtlstl 
inşaatı ııerUyor 

Büyük Mangıt /:öyüne 

yol yapmak lazım 

Geyhan: 8 (Türksfüü muha
birinden) - Ceyhan nehri üze· 
rinde ve kasaba . civarında, nafia
ca 200 küsur bin liraya yaptırıl

makta olan lbüyük demir asma 
köprü inşaatı hayli ilerlemiş bu
lunmaktadır. Aylardır, nehir içe
risine çakılan kazıklar üzerine a
ğaçtan iskele kurulmasile meşgul 

olunmuş, bunu müteakip köprü
nün demir montaj ameliyesine 
başlanmıştır. Karşı yaka ile bu 
yaka arasındaki büyük göıün 80 
metre uzunluğunda olmasına rağ
men, bu mesafenin yarısından 

faılası yani, 50 metreye yal:ın bir 
kısmı bitirilmiş geri kısmınında 

yakında bitireleceği tahmin olun
maktadır. Bu itibarla, bu büyük 
köprünün itmam olunması için 
aradan daha bir kaç ay geçmesi, 
yani sorıbaharda açılması kuvvetle 
muhtemeldir. 

Evvelcede işaret ettiğimiz veç
hile, bu büyük köprünün bir an 
evvel bitmiş olması, Çukurova 
ziraatı, ticareti bakımından çok 
mühimdir. Zürra kış mevsimle
rinde Ceyhan nehrinin taşması 
karşıyakanın da bu yüzden su 
altında kalması dolayısile karşı 

köylerle münakale ve muvasala 
bin bir türlü meşakkatle temin 
olunabilmektedir. Hatta haftalarla, 
kasaba civarında telle işleyen sal
ların baglı kaldıgı ve kasabaya 
muhakkak gelmek isteyen ve işi 

olan karşıyaka köylülerinin, saat
larca mesafede bulunan Çakaldere 
tren durağına yağmurlu ve ça
murlu havalarda "giderek kasaba
ya gelmek iztirarında kaldıkları 

ıstanbul: 8 (Türksözü muha
birinden) - Gümrüklerde bek
liyen mühim miktardaki manifa
tura eşyasının ithaline başlanmış· 
tır. 

Bu malların ithali biraz ge
cikmiştir. Buna sebep gümrük
lerdeki manifatura eşyasına hangi 

makamın fiyat koyacağının kali 
surette tesbit edilmemiş olmasiydı. 

Keyfiyet Ticaret vekaletinden so
rulmuş ve icab eden direktifler 

gelmiştir. Bulunan şekle göre bu 
manifatu·a eşyasının fiyatları, ma
nifatura ithalat birliği tarafından 
tesbit edilip fiyat murakabe ko
misyonuna bildirilecek, komisyo
nun ta~dikını müteakip ithalata 
başlanmıştır. 

İlk parti olarak bir kısım ma· 
nifatura eşyası çlkarılmıştır. Güm
rüklcnle bu suretle bekliyen ma
ni fatura eşyasının bir milyon lira 
tutarında olduğu tahmin edimek
tedir. 

Bava karamana 
nakdi yardımlar 

Hava kurumuna hemşerileri

nıizin yardımları devam ediyor. 
Dünde tüccar Zekeriya Bakır 112, 
Muharrem Hilmi Remo 260, Isa 
Candan 74, Abdullah Durdu 37, 
Hilmi Şimeli 50, Ziya Aksoğan 

37, Ahmed Hidayet 60, Ett-m 
Bakkal oğlu 24, Hüseyin topcıılu 
20, Aziz Büyük Köşe 50, Yusuf 
Sarraf 25, Sarraf Mehmed Aladağ 
37, Tahir Temel 12 lira vermiş
lerdir. 

Hatay Belediye 

reisleri ictimaı . 
Antakya: 8 (Türksöı.ü muha

birinden) - Bir kanunla mahalli 
Belediyelere devri tekarrür 

eden elektrik idarelerinin devir 
muamelesine başlanmadan evvel 
ihzari kararlar almak ve bu hu
susta konuşmak üzere İskenderun 
Beylan ve Kırkhan Belediye re 
isleri şehrimize davet edilmişler
dir. 

Adı geçen Belediye reisleri 
ile Antakya Belediye reisinin iş-

tirakile yarın öğleden evvel Vi
layet makamında ve Valimiı. 

Şükrü Sökmensüren riyasetinde 
bir toplantı yapılacaktır. 

Bu suretle fena niyetlerinden 
vaz geçirilmelidir . Bilmelidir ki 
çocuk düşürme işi zannolunduğu 

kadar kolay değildir , ufak bir 
ameliye değildir . Bir kere tabia-

Ankara Radyo Gazetesi 1-- -
ve bu halin büsbütün küylül~rin 

aleyhine oldugu malilmdur. Bina
enaleyh şurasını da kaydetmek la
zımdır ki, köprü inşaatını müte
akip mümkünse daha evvel köprü 
yanından ve kasabaya üç :çeyrek 
saat mesafede bulunan bü} ük 
Mangıt köyüne kadar doğru bir 
caddenin açılması pek yerinde o-

tın yaptığı bir binayı , bir mev
cudiyeti yıkmak ve bozmak ve 
zorla koparmak demektir. Çocuk 
düşürmek veya düşürtmek anne
leri hazan hayatını tehlikeye koy
duğu gibi, çok defa tenasül ha-
.} atını bozar, sakatlar , gençlikle-

rini bir sürü iztirab ve iniltiler 
içinde geçirir. Buna rağmen dü
şürmekte ısrar edenlere şöyle ih
tar etmek lazımdır ki , bu ame
liye ne kadar olsa gizli bir iş 

olduğundan, her gizli iş gibi lü
zumu kadar tedbir , tedavi ve 
ist irahat imkanı bulamadıklarından 1 
en hafif tarafından kendilerine 

bir rahim nezlesi yapışır , sonra , 
bu dura dura sertleşerek rahmi ' 
katılaştırır, hissiyatını kaybettirir. 
Ve neticede bir sürü hastalıklar 
peyda ettirir ve artılı: ay başı ' 

/ngiltere vaziyeti 

Çörçil hükumeti Avam Kama
rasında büyük ekseriyetle tekrar 

itimad reyi almış bulunuyor . Bu 
itimad İngiliz milletinin harb ni-

hayete kadar idame ettirmek 
azmini bilhassa göstermektedir . 

Çörçilin beyanatına göre Irakta 
İngilız.ler va1.iyete hakimdir. 

Avam Kamarası görüşmele

rinde Loidcorç Türkiyeye temas 
etmiştir. Çörçil, Loidcorca cevab 

vererek Türkiyenin , Yunan ada 
larını işgali esnasında Alman va
purlarını şüphesiz ki tevkif ede
miyeceğini ve Türkiyenin Irakla 
değil, Iran ile hudud emniyetini 
takviye anlaşması yaptığını bil-

dirmiştir. 

Anlaşılıyor ki eski Başvekil
lerden Loidcorç beyanatı sırasın
cia İran ile lrakı tefrik etmem iş
tir. 

Irak meselesi 

Gelen ha.berlere göre , Irak 
hükumeti Mısırın tavassut tekli
fini kabul etmemiştir. Alınan ha
berlere göre , lngiliz kuvvetleri 
bazı b<>lgeleri işgal etmiş ve Irak
lılardan esirler almıştır. 

Amerika meclisinde 

Amerikan meclisinde yeni bir 
kanun lciyihası müzakere edilmek
tedir. Buna göre , Amerikadaki 
şirketler İngiliz hesablarında ge
niş kredi muamelesi yapacaklar , 

Bu suretle lngiltere:ye mübayaacla 
büyük sühfılet gösterilmiş olacak
tır. 

A tlantik meydan muharebesi 
• 

Atlantik meydan muharebesine 
gerek lngiltere ve gerekse Al-

manyanın büyük ehemmiyet ver
diği anlaşılıyor. Verilen bir he-

saba göre , İngiltere Mart ayı 
içinde 40,000 ton kaybetmiştir . 

Fakat İngiltere ve Amerika bu 
zayiatı telafi için azami gayret 
göstermektedirler . 

Bu senenin nihayetinde Ame
rikan tezgahları 1,5 milyon ton 

gemi inşa edecektir. Önümüzdeki 
sene ise bu rakam beş milyona 
çıkarılacaktır. 

lacaktır. M. Selçuk 

1 DUYDUKLARIMIZ 

ft. I mlnyoaıd8' 
Kumaş inıa14t1 

Oanimaıkada madenden 
yapılmasına b::ı~lanrıııştı 

penhagda madenle karışık~ 
tan yapılını ~ blfız\ar. kadı~ 
ları çok rağbet görınekl 
ragbetin sebebi yeni kU 

soğuktan muhafaza etıne1' 
sına malik olması jmiş. 

Yeni kumaşlar için ,}; 
alüminyonı toıu karıştırıl~ 
bu hamurdan bir iplik el t 

rek bununla kumaş dok0
" 

d Al - . . k yiirı 
ır. umınyom, ıpe , 
ğer maddelerin aksine 018 

. rı 

rareti çekmez. Bunun ç 
8 

vücııdünün harareti dışa••} 
. "d hf kalır maz, ıçerı e ma uz 

taraftan d ışarıdaki so~ll 
111 

kum ştan geçip içeri ~ır~ 
sebeple hariçteki soğuk ' 
rahatsız e mez. 

·ek 1 
Yeni kumaş kı~ın ç e 

mür buhranı ytizüııdeP J1I 

çıkmı~tır. Bu suretle soba) 
- .h . d jnsllıı 

ınurc ı tıyaç o ma an gc 
dini ısıtmasını tc111in etrııe1se şılıyor. Harp devarn ede 
kabil başka keşiflere de şı 
cağımız şüphesizdir. ·) 

Amerikada değil;/Ji 
~ 

A
merikada, Avrupa rıP 
başlangıcından beri, i~f· 

değişiklik göze-çarprnak18 ,.ı. 
- d" ıtl"" ten ev\ el evlatlık e ın ı 

müracaat edenler daha rıJ 
kimsesiz erkek çocukları 8 

dı Erkek çocuk isteyenle''..ı, 
b b

. (111)' 
teyenlere nis etle ır ~1,ıı 
idi Avrupa harbi başla~ıtlı~ 
ra vaziyet değişmiş, evla f' 
isleyenler kız çocuk ar.a~:,1 
lamışlardır. Amerika ıçl ,r 
ları şimdi bunun sebebirıl 
makla meşguldürler. 

Evlenme . ~ 
1 ·ıııJ 1 ürk hava kurumu 110 

1 
Şevke pı öğretmenlerinden dSfl 

doğan ile Tüccarları01 1ı ı..ııt 
se'" Berkman kızı Leman afll 

düğün Törenleri dün ıM 
1 

ı.. 
. b8~ 

kevı salonlarında, kala pıllll 
vetliler huzurunda >8 

gençlere saadetler diterıt· 

61dd,, 
Çiftçi BlrUı-- O 
yapılan topl" f 

r B 
.. Dün saat 15 te V~f~çiıet 
Ustün'ün riyasetinde Çı . ~-~ 
liğinde toprak mah:.uııe:ı~. 13" 
da bir toplantı yapıınııŞ 819~ 
timada büyük çiftçiler \·~alı 
memurlar, bir kısım ala bılııııı 
küller rcisleı i de haıır 

tur. 
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B. Vilkinin 
bir nutku 

Az söz , daba 
Çok IWyat ı 

Nevyork : 8 ( A. A. )- Dün 
akşam Manisos Gardende yapılan 
toplantıyı 18,000 kişi iştirak et
n~ıştir. Toplantıda Villd demiştir 
k.ı: Gittikçe artan Amerikan is 
hhsalatının lngiliz adalarına var
masını temin bakımından Ame
rika lazım gelen tedbirleri alırsa 
lngiltere zaferi kazanacaktır. 

Sevkerlilen hamulelerin hima
l e edilme'iini fakat daha az söz 
daha çok fili.> atla ve derhal hi
hıaye edilmesini istiyoruz . Ame
rıka lıarb malzemesinin emniyet 
altında te timini temin için hima
Yeli vapur kafilelerıne denizlerde 
devriyelere ta.> vare himaye . kuv
Vttlerine ve saire) e müracaat et
hıck mecburi) etindedir. 

~OGAZlAR MESElESİ 
Y[ AlMAN DO~ONCESİ 

'J'- (Birınci sayfedan artan) 

1 U~\:iye şimdiye kadar teahhüt
~ •ne kati yen sadık kalmış ve 

hllardan geçişe müsaarle et· 
llıedjı-.· 'b· . . G _ ~ 1 gı ı boğazların bır denız 

11 u olarak kullaııılmasına da mü
baade eylemem iştir. l:iinaenaleyh 

ho~azlaı meselesi cimdi,,·e kadar 
1 rı y J 1 aflara yol açmamıştır. 

Alman islerine 
Jenı blcamıar 

ha Londra: 8 (A. A.) - İngiliz 
Va kuvvetlerinin dün gece 

reste ve ı·· . . ut < uşman ışgalı altında 
unan • · h ttik . _.saır ecleflere hücum 
lerı oğrenilmiştir. 

...................... : 
ABONE VE illN i 
0CRETLERiMIZ i 

ı 
clen }1~. harbin başladı~ı gün• ı 
tıe /'haren kiitıd. miirekkep ı 
el lı iUer malzeme f iyatlarıncla ı 
~,. ~l bir tere/fa başlamış ve ı 
cletJ!Jukse/iş bugüne kadar da ı 

anı etmiştir. ı 

!Jii Ylolnız /..ci~ıt fiyatlarında ı 
Zr e •• il' ı rn • !Jllze ı bir yükseliş ol-
uştur. ı 

. $imc1· 1. ı 
ılc; ıye 1<adar abone ve ı 
I '1.fiiril · "h /k' ıo/frıd ıemızı arplen ~ve ı ı 
g01 e mulıaf aza için büyü/.: • 

'!}retler t • • 
tık. F'a tıe ıedakarlıklar yap- ı 
bire,. /at bugün artık sadık ı 
rftnizd osıumuz olan abonele- ı 
kcı,.1,k e? de küçiik birer /eda· ı 
k0ı1,, ıstemek mecburiyetinde ı 

.,o ruz . . ı 
$~&d . ı abone/ . e t.ıe lıarıçteki aglık 

!Jilz {rırniz şimdiye kadar ı 
8urıcı ur.uş ödemekte idiler. ı 
Cilz'ı 6!'',.mi beş kuruş gibi ı 
kuruş ır ıe.11 iliive ederek 125 ı 
tıe/e,.;: ~ık.arıyoruz. Yıllık abo- ı 
Çıkrn1 iz ele I 2 den I 4 liraya ı 
- Ş Ofu z ı 0lederıb .Yor. aten bu fiyat 
ler;rı iae~~ diter bütün gazele· ı 
"Yrnuş 1

1
1k ettiklerı tarif eye ı 

o "!lor. ı 
lıc;n .. ı 1 ucr • ... O ku etlerımızı ıse satırı ı 

ruşta 1 
R 11 5 e çıkarıyoruz. 

1 ek lam . 
til!tıamlı . r:ıalııyetinde olan 
ldul ılarılar et!f.le/ce de ı 

ı-b· u gibi I • 
<ı ıdir, ıu.susı pazarlıla ı 

'>ı - Üku!Juc I ı 
llşteri[ .u ~rımızdan t.ıe i/cin ı 

"e 6" .erımızden özür diler ı 
lcll?JtJe~~ı haklı gör«ce/...lerini ı 

e umarız. ı 

~.. TÜRKSÖZO ı .................. ı 

ı ............ M ............ ı 

i SOYYET HOKOMETİNDE İ 
ı -. . . 
i YAPILAH DEGl~IKUK i 
ı ı 
f ALMANYADA ALAKA! i 
ı...... .. .... ı 

Bertin : 8 ( A. A. ) - Yarı 

resmi bir meııbadan bildiriliyer : 
Stalinin Halk Komiserler heyeti 
reisliğine tayin edildiği hakkında 
M~kovadan verilen haber Bertin 
siyasi m "hfillerinde çok büyük 
bir alaka uyandırmıştır . Alman 
hariciye nezareti yabancı gaze
teciler tarafından sorulan süallere 
cevab olarak Sovyet kaynakla
rına nazaran bu değişiklik sebe
binin" Molotofun Halk Komiserler 
heyeti reislıginılen çekilerek bütün 
faaliyetini harici}e Komiserliğine 
hasretmek arzusundan doğduğu 
söylenmiştir . Seriinin n~ r~smi 
ne de yarı resmi mahfıllerınde 
bu Sovyet beyanatına hiç bir şey 
ilave edilmemektedir • 

Lon<lra : 8 ( A. A. ) - Sta
linin Sovyetler Birliği Komiserler 
heyeti reisliğine tayini Londrada 
Rusyanın dahili bir işi olarak te· 
lakki edilmektedir . İngiliz basını 
bu değişikliği bahis mevzuu et
memektedir. 

ingUterenlD 
barp 1maıatı 

Londra : 8 (A.A) - Çörçi
lin Avam Kamarasında dün söy
lediği nutukta, halihazırdaki aylık 
harp imalatının Hor· Belişa Har 
biye Nezaretinden ayrıldığı zaman 
lngiliz ordusunda mevcut bulunan 
ağır tank mikdarı kadar olduğu,ve 

bu senenin hitamından evvel<!e şim
diki tank imalatının iki misli ar
tacağını bildirmiştir. 

Fransız • Alman 
anıaımaıı 

(Birinci sahifeden artan) 

kadan diğerine vahim hastalıklar 
veya yRkın bir akrab~nın vef~tı 
münasebetiyle geçebıleceklerdır. 
iki mınlaka arasına, resimsiz. kart
postallarla muhabere serbestitir; 
Kara ve hava ordularına mensup 
askerlerden mczunıyet halinde 
şimdiye kadar bundan istif.arle . c~
miş olan deniz askerler! ~ıbı 
seı bestçe bir mıntakadan dıgenne 
geçebileceklerdir. 

2 _ lşgal masraflarının aı.al · 
ması için müzakereler başlamış
tır. Bidayette masrafların günde 
on beş ıla yirmi milyon rayışmark 
tenzili düşünülmektedir. Bu te~
zilat senede takriben üç ve.> a doı t 
~ilyar rayışmark bir fark göste
recektir. Müz.akerelere devam e· 
clilmektedir. 

Uz.un menz.illi 
topların düello•U 

Londra: 8 (A. A.) - Uı.un 
·11· toplar Duvar mıntakasını 

menzı ı "k' 
bombardıman etli. lki ölü on 1 1 

yaralı vardır. Alman keşif tayya
Jelerinin uçuşuna mani alunmuştur. 

Loldcorç 
mııteüll 

Londıa : 8 (A.A) - Avam 
Kamarasında Bay Çörçilin b~) a
natından sonra, Loidcorç hükü
mete müstenkif itimat reyi ver-

. t" Muhaliflerden eski harbiye 
mış ır. . . 
nazırı Hor Belişa da reyını, tak-
rir vermek suretile kullanmıştır. 

ROMANYADAKİ 
y AHUDILERIN DURUMU 

Bükreş : 8 (A. A.)- Roman· 
yada Yahudiler elin~e~i ra_dy~ 
ruhsatiyeleri iptal edıldı. Çunkı 
Yahudiler hariç istasyonlardan al· 
dıklan yalan yanlış haberleri y_a· 
yarak iç siyaseti ihlal etmektedır-
ler. 

lngiltere üstüne 
büyük hücum 

Dün yirmi Alman 
tayyareai düfürüldü 

Londra : 8 ( A. A. ) - İngi
liz hava ve dahili emniyet ne
zaretleri tebliği: Düşmanın lngil
tere üzerinde dün ~eceki hava 
taaliyeti büyük mıkyasta olmuş
tur . Mersey sahilleri lngilterenin 
Şimali garbi mıntakası Samber 
şehri bölgesi, Şimali şarki şehir

leri ve Bristol kanalı mıntakası 
Alman hava hücumlarının başlıca 
hedeflerini teşkil etmişlerdir. 
Geniş mikyasta hasar olmuştur. 

Şimdiye karlar alınan haberler , 
insan zayiat miktarının da fazla 
olduğunu göstermektedir . Dün 
gece İngiltere üz.erinde 24 Alman 
bombardıman ta.> yaresi düşürül
müştür . 

C.i~]m(·l~131:t• I 
Kahire : 8 (Anadolu Ajansı)-
Raşit Alinin a~keri bir yar· 

dım talebi hakkındaki müracaatı 
mihvercc cevapsız bırakılmıştır. 
Son hadiseler Irak hadiselerinin 
hakıkı mahiyetini daha ziyade 
anlatmaktadıı. Anlaşıldığına göre 
Irak harekatı vakıtsıı. yapılmış 
bir askeri darbeden ibarettir. 

Askerlerin k<tnaatına göre 
Irakta geniş mikyasta bir hareket 
olmamıştır. Ceryan eden askeri 
hareketler tali derecede ehem
miyeti haizdir .• Ve Irak ordusun
dan ancak bir ktamı Raşit Aliye 
müzaharef etmektedir. Raşit Ali· 
nin tahmin ettiği yardımı görme
diği anlatılıyor. Bununla beraber 
mihverin propağandası o kadar 
işlemiştir ki tasfiyesi epeyce za
mana mütevakkıftır. 

il Al YANlARIN İKİ 
GEMİSİ TAHRİP EOilOİ 
Kahire : 8 (A.A) - lngiliı. 

tayyareleri tarafından Akdedizde 
iki ticaret gemisine hücum ederek 

isabetler kaydolunmuştur.Bu gemile 
rin ikisıde yana yatmış bir halde 
bırakılmıştır. Vapuların birinde 
ayrıca bir duman sütuı.u çık

makta idi. Denizde bir düşman 

tayyaresi düşürülmüstür. 

ı ........................ ı 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT ı 

CiNSi 

1 , Koza 

KiLO FIATI 
En az f En çok 
K. S. K. S. 

Klevland 1 
1 
___ 

1
1 _ _ _ 

1 , Klevland il 
ı M. Parlağı --- ---.:ı 
ı P. Temizi 
Kapı malı 
Y. Çiğidi 
K. Çiğidi 

-Susam-

Buğday 

Buğday To. 
Buğday yerli 
Arpa ---

5,00 

---
ı---

4,00 
5,00 

; 

1 

Yulaf 

ı---ı--1-1 
8- 5 - 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
iş bankasından alınmıştır. 

'(Frank) Fr~-;;sız • •----- 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 

-- _ ı 
5.24 

ı (Dolar) A'!!_erikan _132.20 ~ -

Cuma 9.5.1941 

8.00 Program ve memleket sa· 
at ayan 

8.03 AJANS haberleri 

8.18 Müzik : Hafif program 
8.45/ 
9.00 Ev kadını - Yemek 

ı 2.30 Program ve memleket sa-
at ayan 

12.33 Müzik : Solo şarkılar 
12.50 AJANS haberleri 
13.05 Müzik : Solo şarkılar pro2 .. 

rımının devamı 

13.25/ 
14.00 Müzik : Karışık program 
18.00 Program ve memleket sa-

at ayan 
18.03 Müzik : Radyo Swing ku

arteti 
18.40 Müzik : Çifte fasıl (Yalnız 

kadınlar) 
19.30 Memleket saat ayarı ve 

AJANS haberleri 
19..45 Konuşma : Ziraat Takvimi 
19.50 Müzik : Seçilmiş şarkı ve 

türküler 
20.15 RADYO GAZETESi 

20.45 TEMSiL 
21.30 'Konuşma (iktisat saati) 

21.45 Müzik : Radyo Salon Or· 
kestrası 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri; Ziraat, Esham -
Tahvilat, Kambiyo • Nukut 
Borsası (Fiyat) 

22.45 Müzik : Radyo Salon Or· 

kestrası programının deva· 
mı 

22.50 Müzik : Dans 
23.'.:?5/ 

23.30 Yarınki program ve kapa
nış 

ı ı i Satılık Tarla 1 
ı Tarsusun Yaramış köyün-

ı de bo)•acı Abdullah aga ve -------------
: Yusuf ağa tarlalarına yakın ı Nlbetçl eczane 

YENİ ECZANE 

ı üç dröt parçadan ibaret olan ı 
ı tarlalar satılıktır . Almak isti- ı 
ı yenlarin idarehaı.emizde Meh· ı 
ı medGörene müracaatları. C. ı 
ı ı Beledlye yanında 

ı ........................ ı ------------

iLAN 
İnhisarlar Adana ıa, Mtldlrltlllnden : 
inhisarlar Adana başmüdürlüğünün eski ve yeni istasyonlar, ida· 

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

Eksiltme 21/51941 tarihine müsadif cuma günü saat 16 da inhisar· 
tar Başmüdürlüğü binazında Komisyon huzurunda yapılacaktır. Şartna
meyi görmek ve fazla izahat almak i,steyenler satış şubesine müracaat 
etmelidir. 

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

ı············ .. ••••••••• .. ı I ASRi SiNEMA 1 
• 
1 • 

SUVARE 

8.45 
SUVARE 

BU AKŞAM 8.45 

iki bl yl k ıabeser birden sunar 
-7 

MARCEllE CHAHTAl - MİGHf lİNf PRf SlES 

1 Dibi iki blylk yıldızın şahane bir 1 
• surette yarattıkları barlkalide e 1 glzeı, ıon derece mleıslr • 
ı sabnelerıe dola fabeser 1 

ı. 1 I ~IRAKILMIŞ KIZLAR İ 

1 .. FRED SKOT'un 1 
i O/düren Bıçak İ 
1 1 
·:. Son Derece Meraklı Ve Heyecanlı, Büyük 

1 Sergüzef t Filmi 

........................... 
İ LAN 

ADANA BELEDiYE RİYASETİNDEN · 
1 - Yeni Askeri Hastahane ile Kanal köprüsü ·arasında 

müceddeden inşası lazımgelen şosa, açık olarak eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - işin ke~if bedeli !>281. 25 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 396. 1 O liradır. 
4 - lstekli'er bu işe ait şartname, proje vesair evrakı A

dana Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünden 26 kuruş mukabi
linde alabilirler. 

5 - ihale 16.5.941 tarihine rastlayan cuma günü saat 16 
da Belediye Binasında toplanacak Belediye Encümcrni tarafın
dan yapılacaktır. 

6 - Münak3saya girebilmek için taliplırin ihale tarihinden 
en az dört gün evvel Belediye Fen işleri Müdürlüğüne müra· 
caatla bu işin ehli olduklarını dair ehliyet vesikası almaları şart
tır. 

7 - Bu iş hakkında fazla maliimat almak istiyenlerin A· 
?a.na Bel.ediye~i Fen .. lş.~eri Dairesine ve münakasaya girmek 
ıstıyenlerm de ıhale gununde muayyen saatte Belediye EncÜ· 
menine müracaatları ilan olunur. 

1-5-9-14 12983 

SEYHAN VillYETI DAİMİ ENCÜMENİNDEN: 
Adana Memleket Hastanesi ihtiyacı olan 2000 Metre Dai

mi Bezi açık eksiltme •uretiyle alınacaktır. Beher metresinin 
muhammen fiyatı 35 kuruş olan bu bezin eksiltmesi 22 - 5 -
941 Perşenbe saat 10 da encümenimizde yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek üzere Muvakkat teminat olarak 52 
lira 50 kuruşun eksiltme gününden üç gün mukaddem Huausi 
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 

SEYHAN Vill YETİ DAİMi ENCOMENiNDEN : 
Adana Memleket Hastanesi yatak ve yastıkları ıçın ihtiyaç 

görülen 3000 kilo Dağ Malı pamuk açık eksiltmeye konu lmuş· 
tur. 

Beher kilosunun muhammen fiyatı 53 kuruş olarak tesbit 
edilen bu · pamuk eksiltmesi 22.5.941 perşembe günü saat 10 
da Encümenimizde yapılacaktır. 

Eksiltmeye i~tirak edebilmek iizerc muvakkat teminat 119 
lira 25 kuruşun eksiltme gününden üç gün mukaddem Hususi 
Muhasebe veznesine teslim edilmesi ve eksi tme.den önce şart· 
nameyi görmek isteyenlerin her gün Hastane idaresine, eksilt
me günü ve saatinde de Vilayet Daimi Encümenine müracaat· 
ları ilin olul\ur. 12996 9-13 15-20 
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TÜRKSôZO 

ilan 
CEBELİBEREKET CEZA VE TEV· 
Kİf EVİ MOOORLOGONOEN: 

Cebeli bereket rııerkezinde
ki ceza evlerinin bir Haziran 
941 den Mayıs 942 sonuna 
kadar bir senelik ekmeği bir 
Mayıs 941 den itibaren yirmi 
gün müddetle münakasaya ko
~lmuş-olduğundan talip olan
larının şeraiti münakasayı an
lamak üzere Cumhuriyet müd
dei umumliği makamına mü
racaat eylemeleri i an olunur. 

12998 

.......................... 
i HER NEVİ MATBlA i 
İ iSURiNIZi GAYET TEMİZ İ 
i VE UCUZ OLARlK i 
iTÜRKSÖZÜf 
f MATBAASINDA i 
f YAPTIRABllıRSINIZ İ .. ...................... .. 

Kalitesiyle ve sesinin temlzlljlyle ber kesi bayrete 
dtı,ıren :radyo_ 

ı ........................ ı 
iaızmetçl Aranıyor i 
ı ı 

MUHARREM HiLMi REMO ı Ev i'lerini görebilecek ı 
ı bir kadın hfametçi ara- ı f yor.-_ ~atb'!_'!m!:a_m~ra- ı 
ı caat etmeleri 1 Tlcaretbaneslnden abnız 

ABİOİNPAŞA CADDESİ 10. 112 - TElGRAf : REMO ADANA - TELEfON: 112 : ........................ : 
---

(~ ..... ------------~ 
l Diş Tabibi 

Celô.l Çalapöver 
ASKERİ HASTAHAN( DİŞ TABİBİ 

Ber gln ıııeden sonra dllJ tabibi 
iımau Ballllı Somayın maayenebane
ımde baıtaıarını kabul eder. 9 • 15 

, _________________________ , 
FEMiL 

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
yın bayan, adet za

manlannda bu gibi tıastalıklardan korunması için yalnız 
(FEMıL) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMıL) in hususiBAGLARI da vardır. 

ECZANElERDEN YE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARINDAH ARAYIHIZ 

Cenup Mıntakası deposu : Bahri Diril Ticarethane•i 
Yajcamii civarı No. ~ L 

İLAN 

ADANA BELEDİYE RİYASETİNDEN : 
1 - Adana şehrinde Tarsuskapusu ile Taş Karakolu ara· 

sına bir lağam inşası açık eksiltme usulile münakasaya konul
?uğu. halde talip çıkmadığından Belediye Encümeni karariyle 
ışbu ınşaat pazarlıkla ihale edilmek üzere bir ay i<,.in münaka
saya konulmuştur. 

2 - 25.4.941 tarihinden itibaren cuma ve salı günlerı sa
at 16 da Belediye Salonunda Belediye Encümeni tarafından 
yapılacaktır-

3 - ışin keşif bedeli (92 71.56) liradır. 
4 - Muvakkat teminatı (695.36) liradır. 
5 - Keşif ve şartnameyi görmek istiyenlerin Belediye Fen 

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

ı--~~~~=~--:~-:--=-:~~~----r ...................................... ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~· 
·ıı Abone ve UAn 1 rı."'üH[~sc>zÜ f ti ,aroarı GONDELIK GAZETE • AD,NA ı 
·ıı Sahip ve Başmuharriri ı 
1 Senelili ... l 400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN ı 
ı1 1 Aylıtı . . . 125 o ı 

ıı -- Umumi Neşriyat Müdürü ıı i lllnlar için idareye MACiD G0ÇL0 lı 
ı:L mUracaat etm•lldlr Bosıldığ yer: ~OZO Matbaası li ................ " ...... " ........................ " 

DERHAL J<ES€R. ---- -~ 

Her eczahanede bulurıll 

Bitin Alrıların panzeblrldlt• 
• 

Beyhude ıstırap çekmeY' 

M 

" " 

BiR ~.TEK KAŞE 

NEVROZİN 
= Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla· 
M nnı sür'atle izaleye kafidir. Ro· 
N matizma evcaı, sinir, mafsal ve 
N adele ıstırapları NEVROZIN'le 
M tedavi edilir. Müessir ilaç : 

M N E V R O Z l N 'dir 

" " " R 

" " 
NEVROZiN TERCiH 

icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

ibl:UA##AXA###A#A~ 
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MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Ball 
HASTALARINI HER GON MUSTAfA 
ECZAHAHESİ OSTONDEKI MUAYENEHAM 

KABUL EDER 

TİMOFÜJ 

[ABDEST BOZAHJ DEDiGIMiZ SERITlll ~ 
~ Bunlann uzunluklan. dört metreden on 111eu-e .• r' .. ..,., ... 
~ olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek. 
~ ser. karında ağrılar, sancılar yapar. Zayıf. kail~~ 

1 
sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. f 
cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

~I TIMOFÜJ 
>I 
>I 
1 
1 
1 

1 
I~ 1 . . 

1 Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutul~ 
tanış tarzı yazılıdır. Her Eczanede bulunur 

&.:n müsaadesini haizdir. 12761 


