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1 TÜR SÖZtİ Sahip ve Başmuharriri 

FERiD ORLlL GUYaN 

Rerlin : 9 ( A. A. )- Askeri 
mahfiller , Yunan kıtalarının bü
yük bir ce aretle döğüştüklerini 
itiraf ve teslim ediyorlar . Make
donyadaki Alman ileri hareketinin 
ltatyan kuvvetleri ile teması is
tihdaf eyledi~i bildirilmektedir. 

Nevyork : 9 ( A. A. )- Tas 
ajansından : Nevyork Taymisin 
bitdirditine göre üçüncü ve dör
düncü Yugoslav orduları şiddetli 
bir muharebeden sonra lşkodrayı 
ıaptetmişlerdir • Yugoslavlar Ar
navudluk cephesinin diger bölge
lerinde ve bilhassa Kosova yay
lasında da ilerilcıniılerdir . 

Kahire : 9 ( A. A. )- Orta
şark lngiliı hava kuvvetleri, Bal
ltanlarda ıcı hareketleri yapmış
lardır: 

6 - 7 Nisan gecesi Bulraris
landa muhtelif yerlerde Alman 
aıkcrl tecemmült'ri Cumaibati de· 
ırıiryoıu. Petriç mıntalr.ası ıiddetle 
"'-b•hmnnt-.... Wyük y.tquılar 
ç.hratmıştır. Yurostav toprakla
rında Tunca civarında büyük mo
törtü naltliye tccemmülerine hü
cum cdilmiftir • Tam iaıabetler 

KIEL'E 
'MODHIŞ 
AKINLAR _._. 

lnınlz Tarr•r•l•rl yUz ton 
YUkaek lnflllk bomba•I ile 
30,ooo den tazl• rangın 

bomueı abldı 

Yukarulald resim şimdi se/ er
her edilen Yunan gençlik leş· 

kilcitmı , aşatıdaki de Yunan 
Baş Kumandanı General Pa· 
pagosu göstermektedir. 

! Balkan!cephesL 
fıl B•lpadın mü~la;,: 

bombardımanı 

BtR YUGOSLAV NAZiRi 
BOMBARDIMANOA ÖlOO 

Selanik dün 
işgal edildi 

ÜSKOP VE NiŞi 
KASABALARI DOeTU 

ka.>dedilmiş ve pek çok hasar 
yapılmıştır . 

Londra : 9 ( A. A. ) - lnailiı. 
hava nezareti istihharat bürosu Londra : 9 ( A. A.) - Bel-
bildiriyor : Bombardıman tayya- rad radyosu bildiri.>or : Paıar sa-
reJcrimiz. Kici üzerine yüz ton bahı düşman tayyareleri Belgrada 
kadar yüksek infilik bombası ile amansız bir hücum yapmış ve 
30,00() den fazla yangın bombası bir çok masum kimselerin ölümüne 
atmışlardır. Doklar ve deniz tez- ı iebebiyet vermişlerdir. Belgradırı 

G · · lk' · h"f de bü~ ük bir kısmı harabe) e dön-t:rısı ıncı ~a ı e J 

if:HiR MECLİSİ 
DÜN TOPLANDI 
---

.EHIROEKI ON iKi CADDEYE AD KONDU ---... -=-.-.-.-.-.-.-.. -•• -
llacaraıtaada 
blJlll llazırlık 

MAREŞAL PETEN'/N 
DôGOLE HÜCUMU 

V •yuel lıarar,alaını 
Yunaniatana nalıletti 

AMERiKA INGIL TERE 
iÇiN iKi BiN GEMi 

YAPIYOR 

- Yazıları Radgo gazetesinde -............. 

Şehir Mecli i dün saıst 14 de 
toplanarak konuşmalarda bulun
muş ve bazı kararlar ul mıştı r . 
Dünkü toplantının ruznamesi şu 
idi : 

Munzam tahsisat ve fasıllar ara
sında münakale icra ı hakkındaki 
bütçe encümenı mazbatası, Umu
mi caddelere isim verilmesi hak
kındaki muhtelit encümen maz
batası, Mıdık ve Akkapı mahal
lelerindeki mezarlıklar hakkında 
belediye encümeni Jcararı, R. Bey 
mahallesi ve Gılan~lu çiftliğine 
mümessil intihap edilip edilmiye
ceği hakkındaki belediye encü -
meni kararı , Kanaraca istenilen 
munzam tahsisat H. iki memurun 
tasdiki mcmuri.> eti hakkında Jc:a. 

( Geriıi ikinci aayf ada) 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE 
Kuruluı Tarihi: 1 KAnunuıani 1~2 .. 

Onyedlncl yıl - S.yı : 5000 

müştür. Kahraman ve zulüm gö
ren Belgracl milletinin hürriyet ve 
şerefini müdafaa ettiği için düş-

manın ilk ani ve talisiz kurbanı 
olmuştur. 

Londra : 9 ( A. A. ) - Yu

goslav resmi tebliği : Bütün cep
helerde harekat lehimiı.e cereyan 

etmektedir. Düşmau hücumları 

en bü.> ük şiddetle tardedilmiştir. 

Bir düşman radyo istasyonu da 
bunu kabul etmiştir. Düşmana 

ağır 2.8) iat verdirilmiştir. Yapılan 

çarpışmada bilhassa hava L:uvvet
lerimiı. tema) üz etmiştir. 

Londa: 9 ( a.a. ) --. Mustakil 
Fransız ajansının Atina muhabi
rinden .Kavçuk sandallarla Mertas 

nehrinden inmeğe teıebbüs eden 
yüzlerce Alman askeri Yunan kı· 

tatarının çapraz ateşi altına alarak 
tamamen imha edılmiştir. 

Atina: 9 (a.a ) - Selihiyetli 
mahf ıUcrden öjr~iklitisıc ~öre, 
Gümülcene'ye ~den ve Yunanlı 
tarın daha evvelden tahliye ettik
leri Nıfa a-eçidine bir Alman zırhlı 
kolu girmıştir. Mamafi gcçidden 
biraz ötede bulunan bataryalar 
şiddelli bir ateı açmıflar ve Al· 
manları püskürtmüşlerdir, 

Atına: 9 (a.a.) - Krasya'dı 

Yunan halları arasma inen J20 
Alman paraşiitçlisünün yetmişi esir 
alınmış, yirmisi öldürülınü~, diQ"cr· 
Jeri ise kaçabilmiştir. 

Roma : 9 ( A. A. ) - SelAhi
) etli ltal) an mahfilleri Fiyumc, 
Zarıı "e İşlcodrarıırı Sırp kuvvet
leri taraf ındaıı i12al edildiğine 

dair Belgraddaıı çıkan haberleri 
tekzip etmektedir. 

Londra : 9 ( A. A. ) - Yu
goslavya Kralı Pierre bugün rad
yoda beyanatta bulunarak Yugos
lav milletinin ıadakatine pvcn
diğini bildirmiştir. 

GELEN HABERLER IN
GILIZ ve YUGOSLAV 
TAY ARELERININ BUL
GARIST AN, ROMANYA 
ÜZERiNDE MÜHiM FA
ALlYET KA YDEITICl
NI ANLATIYORLAR. 
YUKARIDAKI RESMi
M 1 Z ROMANY ADAK! 
EN MÜHiM ASKERT 
HEDEFLERDEN P E T
R O L TANKLARINJ 
GôSTERMEKTEDIR. 

.......................... 
f IOVYET SiNiRi J 
j CfVABINDA t 
ı IBTIYAT TEDBiBI ı 
ı ı 
ı l.ondra : 9 ( A. A. ) ı 
ı Gntenburghde çıka11 Gatebor· : 
t gosten gazetesinin /Jerli11 mu· t 
! hnbirine gört', merkezi Polon- ı 
! qnda liclz , ŞU1 H Pı u~ıımla ı 

! Ko11igsbı>rg "" Polanıındn l.11- ı 
ı bin şr.hirlt:ri11de ı, ıHart Ö11· : I 
! clıirmf': it'dlıirleu' olmmaktmltr. ı 
t Hu ş,.lıfrlt>r Smıyı•I lııulm/11 ı 
ı ciııarıntla lmlıırıma/..:tmltrlar • ı 1 
ı ~uhahitin biltlirıli~in,. göre , ı 
ı A1mmııtfl Şarkla lıir ltıiı 11111 ı 
ı ı~lılif.:.,.sinf' kııt ~ı /111 tedlıirleı i ı 
ı a/ma/..i<ıdu • ı 

Büyük Millet 
Meclisinde 

Devlet Memurları Ayllklarmm 
teVhit ve taaddülü meselesi 

!. ....................... ! 
ÇÖRÇIL'İN 
BEYANATI 
C:aallerbl eUnden 
dlayayı kurtarmak 

için Çabtacatız 
Londra: 9 (A. A.)- Bugün B. 

Çörçil Avam Kamarasında bir nutuk 
söyliyerek ıon siyasi ve askert 
vaziyeti röıden geçirmiftir. Bu 
nutkun Ro.> te" tarafından veril
miş olan lı:ısa bir huliauını din
leyicilerimize yetiştiriyoruı: Bay 
Çör5il ezcümle demiştir kı : 

Ankara : 9 ( Türluıöı6 Mulıa
hirinden ) - Bilyük Millet Mec
lısı bugün Refet Cıuııteziıı Baş
knıılıgındn toplanmış, Devlet ınc
ıııuı hm nylıldarının tevhit ve ta-
11ddülürıe dair olan 3656 sa.) ılı 
kanunun 7 inci maddesi hükıııu
ııürı 3546 118\ ılı L:aııuııa gort" dev
let Şürası iİ7.alığına intihap edi· 
!enlere şfimulü olup olmadığıııııı 
tefsiri hakkında Başvekalet te7.-
keresi ve bütçe encümeni ma7.· 
batasını rnüı.akcre ve kabul et
miştir. 

Fenerler hasılatının yarısıııın 
hazineye ödenmesi hakkında ka
nun layihası ile İdare Heyetinin 
devlet memuı lan aylıklarırİın tev
hid ve taaddülilne dair olan 3656 
sayılı kanuna bağlı 1 sa,> ılı cet
velin Riyaseticümhur dairesi me
murlarına ait kısmının değiştiril-

mesi hakkında kanun teklifi de 
müzakere olunmuştur. Bil.> ük mil
let meclisi cuma günü toplana. 
caktır. 

fllOfUN BEYANATI 
la nataktan 
çıkan mba 

Sofya: 9 (a.a.) - Bulgar baı
vekili Bay filof beyanatta buluna· 
rak Balkanlardaki dctişiklitin Bal
k n milletlerinin arzusu hilifına 
olduğunu ve fakat üçlü pakta Bul
gar ntillctinin kenai arzususu ile 
girdiğini söylemiş ve Bulraristanın 
menfaatleri icıbettirditi takdirde 
harekete kalkııacatını anıatmııtar. 

ln,ilterenin MaJritl 
Elç iai Cebeltıttarılıta 

Londra: 9 ( A. A.) - lnıil
terenin Madrid büyük eiç"iai Sa
muel Hor Cebellüttarıta ııitmit
tir. 

Menzleketin bütün 
güreşçileri Adanada 

Diifman bu aahah saat 4 de 
SeJAnite girmiştir. Bu münaıebet
le Yunanistanda bulunan lııgiliz 
ve imparatorluk kuvvetlerinin he
mh muharcbe)e tutuımamış ol
duklarını taıırih ediyorum. Diğer 
tıraftan Eritredelı:i Musavva tch
rr de .. ıllıx ve Fnıin1tı kuvvetleri 
tarafından ltrıl olunmuıtus. Bq
vekil bundan 80dra Vişi hakümo
tinin Almanya tarafından- verilen 
emirlere ittill ederek henüz biti
rilmemiı ve yahut müıademeler
de yaralanmış olan ı.ırhlılırını 
Franııı Afrikaaındaıı Fronaıaya 
nakletmek tasavvurunda bulundu· 
tu ve bu suretle bu gemilerin 
Alınan kontrolü altıııa geçmiş 
olacaiını söyliyerek böyle bir 
hareketin ılubetleri hakkında 
Fransa hQkGmetiııe datıa şimdi
den itıtarda hulunma~a lü:rum 
x<irdilğünü söylemiıtir. 

Tbön .. BIDllT 8blf!.-.. 
•Oı.uA&AU111J o•ha.,1111Quto•-=-

Çörçil bundan ıonra ln2iltcrc
niıı yalnıı Bingaı.i kıtasını dctil 
a) ni ıanda Mııın da müdafaa et
mek için pek ~ıkı muharebeler 
vermqe mecbur olacağını söyle-

-~ 

(Gerisi ikinci_aahifede) Şchrimiıe gelen 'geçen ) ıl Türkiye birJncisi ~ lstanbnl:gürcş talı:ımı 
--~~--...------~------------~-----------

AMASYA'DA 
ÇOK llDDITLI 

BİR ZELZELE 
A nlıara : 9 ( Tiirlıa6:ıü Muhabiri Bildiriyor ) - Bu

pn Anlıaraya welen malumata ,are, bu aabala 2,55 de 
Amaayatla lııaa •dren falıat fOlı ıiJdetli bir zel:ıele olmuı· 
tur. HtUar H aayiat olmatlıfı 6ildirilmelıtedir. 

Türkiye serLut Güreş birin
rililderi 1~ ve 13 Nisan cumar
tesi ve pazar günleri Adana Stad
yomunda yapılacaktır. Bütün vi
layetlerden gür<'~ takımları gel
miştir. 

Bu güreşlerde kuanarılar TOr· 
ki •e Scrhest güreş birinci i olı
cak ve giikü !erinde Türk Bayra
ğını taşımak hakkını haiz olarak 
Milli takımımız seçilmif olacaktır. 
Fevkalade ehemmıyeti haiz olu 
bu müsabakaları Beden Terbiyesi 

(Geri i ikinci sahiferlc) 

ADAYDTLUBTA 

Yugoslavya 
kuvvetleri 

Leş'i aldılar 
YUGOSLAV KUVVETLERi 

DRAÇ K APULARJNDA 

- Yazası Radyo 
Gaıeteıinde-



Sayfa 2 

........................ ~ .................................... ~ .... ~.,... 
! Mali meseleler J • • ................................................................................ ~ 

Altını tehdit 
eden tehlike 

Altmı kimler biriktiriyor? Dünya 
altınları nerede toplanmıştır ? 

Altın esa 1.:ıymet kabul edil
dikten sonra Peruda bü} ük altın 

madenleri bulundu. Bu hadise 
yalnızca İspanyayı zengin mem
leket yapmakla kalmadı. Ayni 
ıamancıa binlerce geminin Okya
nuslar aşmasına ve ticaretin dün
yanın dört köşesine yayılmasına 

ve ile teşkil etti . Nitekim 19 un
cu a ırda meydana çıkan Kalif or
niya altınları da Amerikanın bu 
günkü z.irayi ve sanai yükselişini 

kmin etti. Avustralyada, cenubi 
Amerikada altın bulunması bu 
memleketlerin terakkileri üzarinde 
hü} ük roller oynadı. 

Altın kıymet buldukça, altın 

hırsımla arttı. Birçok yerlerde 
çok 1.engin altın madenleri bulun
du. 1500 senesinden 1848 senesi
ne kadar bütün dünyada dört 
milyon 950 bin kilo altın çıkarıl

mış oldu~u halde 1848 den 1863 
enesine kadar tam on beş sene 
ıarfında yalnızca Kaliforniya ve 
Avustralya madenlerinden iki mil
yon sekiz yüz. bin kilo altın elde 
edildi. 

Altının birden bu kadar kulla
nılması evvela endişe doğurdu ise 
ele bilahare yeni yeni piyasalar 
açıldığından mübadele imkanları 

genişledi. Ve altııım kıymetten 

düşeceği hakkındaki endişe orta· 
dan kalktı. 

Dünyanın altın istıhsali gün
den güne seneden eneye çoğal
maktadır. Bü.> ük miktarda kltın 

istihsal edilen bir memleket oları 

Sovyet Rusyadıı l!i27 deııberi bu 
hu usta resmi tebliğ neşrolunmn
dığından Sovyetlerin ne kadar 
altın istihsal ettıkleri meçhuldür. 
Sovyetlerin istih ali har-iç olmak 
üıere dünya 1930 senesinde 640 
biıı kilo altın i:.tihsal etmiş 

193~ da bu miktar bir milyon 
iki yüz on beş bin kiloya çıkmış· 
tır. Aynı seneler zarfında Sovyet
lcı in ltın istihsalatı tahminen 45 
bin kilo lle yüz elli bin kilodur. 

1 

YAZAN 

P. P. 
1 

k111da bir kanaat hasıl olması al
tının kıymetten düşmesine kafi 
gelir. Fakat bugün dünya piya
~ asına hakim olanlar altın e-;asını 

kabul ettiklerinden şimd ilik altın 

için ciddi bir tehlike mevl'ud de
ğildir. 

Altının cemiyete bir İ) iliği ele 
bankaların kurulmasınn esas teş
kil etmesidir . Çünkü daha Feni
keli tüccarlar ıamanında altmın 

temini güç ve bilhassa l.orsanların 

hırsını çeken bir madcle olduğu 

görülmüştü . Bunun üzerine bir 
çek verilme:.i ve ayni bankanın 

başka yerdeki şubesinden paranın 
çekilmesi esasını ortaya :çıkar
mıştı. 

Altın biriktiren memleketlerin 
başında Sovyet Rusyayı saymak 
doğru olur . Sovyet Rusyada ve 
bilhassa Mongolistancla çok zengin 
altın madenleri vardır. 1927 den-
beri altın stokunu gizli tutan Sov 
yet Rusya Amerikadan altın ara
ma mütehassısları getirmiş ve 
memlekette altın istihsatatını fev
kalade arttırmıştır. 

Tas Ajonsı geçen haftalarda 
Sovyctlerin 1940 daki altın istih
satıitının geçen senelerdekine nb
betle pek yükı.ck olduğunu bil-
dirmiştir. 

Diger taraftan Amerikada mu
a1Zam altına sahiptir. Bilhassa bu 
harbin dı.şınıla kalan sanayi menı· 
leketi Amerika buraya daha hü
} ük mikyasta altın girmesini te-
m in etmiştir. 

Bu harpten sonra altının va
ı.iy eti ne olacaktır . Bu malüm 
değildir. Fakat muhakkak ki,harb 
sonunda dünya piyasaları eskisine 
nisbetle büyük bir raaliyete şa
hit olacak ve esas kıymet olmak
ta devam eden altın bütün dün) a 
piyasalarında yine birinci planclu 
rol oynıyacaktır . 

TORKSôZO 

B
ugünkü pedagojinin varmak is
tediği gaye t'ğlendirerck öğret
mek, can sıkmadan dikkati çek

mektir. Yer yüzünde bir çok mil· 
!etler en iyi verilen dersin güle
rek, tatlı bir çehre ile verilen ders 
olduğunu, kuru izahların pr.k de 
işe yaramadığını iyiden iyiye an 
lamışlardır. 

Gn. Cemil Tahir 
Taner Şehrimizde 

Bugünkü hadiseler karşısında 

lngilterede oturanlara bir Alman 
tayyaresiyle bir İngiliz tayyaresi
nin nasıl tefrik edileceğini ö~ret
ınek lazım gelince müteha~sıslar 

bu kaideden i ~tıfade etmek iste
mişlerdir. Ve teknik i:ıahata giriş 
meden bu işi yaptıracak kolay bir 
çare aramışlardır. Bu araştırmadan 
şimdi anlataca~ımız oyun do~muş
tur. 

Beden Terbiyesi Genel Dlrektirlnln 
din Mersinde yaptığı tetktkler . 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü Feneral Cemil Tahir Taner 
dün Mersinden şehrimize gelmiştir . Mersin muhabirimizden 
aldığımız bir haberde General'in Mersin tetkiklerine ait şu izahat 
verilmektedir : 

Oyun bir nevi kağıt oyunu
dur. Yalnız iskambil kiikıtlarının 
üzerinde lngiliz ve Alman tayya
re tiplerinin mütehassıslar tarafın
dan yapılmış resimleri vardır. O
yunun kaideleri bir defa öğrenil
dikten sonra oynamak çok zevkli 
oluyor, oyuna mahsus tabirler 
kahkahalarla tekrar ediliyormt ş: 
"Bir Meserşimit düşüyorum . ., Ya
hut Huricans'ınla Yünkers ikisini 
alıyorum. Gn. Cemil Tahir Taner 

Bu oyun lngilterede her türlü 
tahminlerin fevkinde yayılmıştır. "Başvekalet Beden Terbiyesi 
T dyyareciler, siviller, gençler ve genel direktörü General Cemil 
ihtiyarlar durup dinlenmeden Me- Tahir Taner dün Toros ekspresile 
serşimitler, Henkeller, Oormierler şehrimize teşrif buyurmuşlar, ls-
düşürüp durmaktadır. tasyonda beden terbiyesi bölge 

başkanı, sayın valimiz Bay Sahip 
Bu oyuna '•Harp tayyareleri., 

Örge ve Spor idareçileri tarafın
ismi verilmiştir. 63 kağıtla ayna-

dan karşılanmışlardır. 
nır. Bu kağıtlardan elli ikisi ya-

Dün bir müddet bölgede 
bancı iskambil kağıtlarının renkle· 
rini ve i~aretlerini_taşırlar. Diğer meşgul olduktan sonra b.eledıyeyi 
on üç tanesi lngiliı tayyarelerin- 1.iyaret etmişlerdir. 

Sayın general bu gün stad
den yedi tipi ile Alma layyarele- yomda Mersin beden terbiyesi 
rinden allı tipi gösterirler. Bırinci-
lerin üzerinde R F. A. nın (lngi. mükelleflerini teftiş etmiştir. ,, 
tiz Krallığı, Hava K1Jvvvetleri) işa- Yağcamii minareai 
reli olan daire, ikinciler de gama· tamir ediliyor 
lı haç vard r · Millf Mensucat snlıibleriıulerı 
· Kluçkaya oturan köpek merhum B. Sait'in bıraktığı para 

Son günlerde par isin civarında ile Yuğcamisinin minaresinin ın-
garip bir hadise müşahede edil- şaalınu başlanmıştır. 

mişt r. iki sene sınıfta 
Bir çiftlik avlusunda eski bir kalanların sınavı 

talıta sandıktan yapılmış bir kö-
pek kulübesi var. Kuliibenin içer- Talimatnamenin 44 üncü mad-
sbe konulmuş biraz yonga ve bi· desi mucibince iki sene üstüste 
ra1. saman köpeğe yatak vazifesi· biı inci, ikinci , üçüncü sınıflarda 
ııi görüyor. J..alanlar<lan erkekler , erkek lise-

Tavuk aklına geleni yapmak· sinde kızlar k11. lisesinde imtihan-
(Gerisi üçüncü sa} fada) !ara girmeleri kabul edilmiştir . --- ·--------------

.......................... 
ı ı 

i 23 Nisan i 
ı ı 
ı Gecesi ı 
ı ı 
ı 23 Nisan Hakimiyeti ı 
ı Milliye ve Çocuk bayra- : 
ı mı icin Haf kevimizin alô.- ı 
ı . • 
ı kalı ~ubeleri i'birliğile zeni 
ı gin bir gece hazırlamaı- ı 
ı tadırlar. • 
ı i .......................... 
İlk Tedrisat Meclisi 

içtimaı 
Bugün saat 14 le Vilayet ilk 

tedrisat meclisi toplanarak okul
ların kapanış ve açılış günlerıni 

tesbit edeceklerdir. 
ÇELTiK HEYETiNiN 
YAPTI(;/ TE7KIKA T 

Bölgemiz çeltik mütehassısı 
Bay Harun Ozuk Ceyhandaki let· 

kiklerini bitirerek dün şehrimize 
dönmüştür. Mütehassıs bugün 
Bahçe ve Haruniye bölgesine gi· 
decek ve buradaki teh müteakip 
heyet kadırliye geçeceklir. 

LAıtlk ve teneke işi 
Ticaret Vek51etine bağlı iaşe 

mü:.kşurlığırıca lastik, otomobil 
tastigi ve teneke tevziatı işleri 

etrafında yeni kararlar alınmıştır. 
Alınan yeni kararlara göre oto
mobil lastiği ihtiyacı bundan sonra 
doğrudan doğruya vilayetlerden 
alınacak motörlü vasıtaların mik
tarıtın ve ihtiyaçları esasına göre 
yapılacal.:tır. 

En ziyade altın istihsal olunan 
kıta Afrikadır. Afrikadan sonra 
·şımali Amerika gelmektedir. 

Avrupada altın istıhsali bakı

mından lsveç senede 7300 kilo 
nltını ile birinci, ltalya senede 58 
lilo altın isrih ali ile sonuncu 
gelmektedirler. 

Ankara Radyo Gazetesi ·ı----

Teneke tevziatını da hu işlerle 
uğraşan, tenekelerin şeklini de
ğişHrerek piyasaya orı.ed<'n umu
mi ve bazı müc.ı; eselerin hususi 
fabrikaları yolu ile yapılmtısı ka
rarlaştırılmıştır. 

Şehir meclisi 
din toplandı 

Acaba dünyada ne kadar al
tın var? Bu herkesin merak etti
gi bir sualdir. Muhakkak olan bir 
şey varsa o da dünyada altın is
tih alatının her gün artmakta ol
duğudur. Fakat bu her zaman 
böyle devam edebilir mi? Hayır. 
Çünkü altın çabuk tükenir ve· 
mantar gibi çahucak yerden bit
mez. Zengin Peru, Meksika ma
denlerinden bugün kalan sadece 
macera romanlarıdır. 

Sonra altının el değiştirmesi-
• de mühim bir keyfiyettir. Bir za
manlar en çok altına sahip olan 
ispanya dünyanın en zengin en 
büyük devletiydi. Fakat altınlar 

bu memlekete yar ol marn ıştır. 
Bir zamanlar da İngiltere Avust
ralyadan, Kanadadan, Transvaldeıı 
gelen altınlarla dünyanın en zen
gin memleketi olmuştur. Fransa 
da Puankare zamanında dünyanın 
en çok altına malik olan memle
keti vaziyetine girmiş. Fakat al
tınlar Fransayada yar olmamıştı. 

Bugün altın ba1'1mından dün
yanın en zengin memleketi Ame
rika Birleşik devletlerdir. 

Altını tehdid eden tehlike ta
mamiyle küçük fakat çok mühim 
dir. Altının bugün artık ihtiyaca 
karşılık vermediği ve bilakis mü
badeleyi aüçlettirdi~ine dair hak-

Norvec i&tilô.sı . 
Norveçe yapılan Alman ta-

arruzunun bugün yıldönümüdür . 
Malümdur ki Almanlar Norveçe 
Niaanın dokur.uncu günü taarruza 
geçmişti. Ve bu tarihten bir ay 
kadar evvel Almanlar lskandinav 
memleketlerine garantiler vermiş
lerdi . 

Bu bir senelik Alman tahak
kümü Norveçte büyük bir intihalı 
uyandırmış bulunuyor. 

Norveç şeflerinden Kurislirıg 

bugün bir nutuk söyliyerek Nor
veçlileri Almanlara itaate davet 
etmiştir. Bu adam müfrit bir Al
man aletidır . 

Bugün Ruı.velt Norveç veli 
ahdine bir telgraf göndermiş ve 
bu yıldönümü münasebetiyle duy· 
duğu samimi teessür hislerini ifo 
de etmiştir . 

Yugo•lavya vaziyeti 
Belgrad radyosu üç gün ta

tilden sonra bugün yine neşriya

tına başlamıştır . Anlaşılıyor J.i 
Belgrad radyosu ela bombardı
man edilmiştir. Belgradın bir çok 
mıntakaları harab edilmiştir . ô
lenler çoktur . Bir Yugoslav na
nrı da ölenler arasındadır. 

Yugoslav birliğini sarsmak için 
Mihver azami gayret gösteriyor . 
Fakat muvaffak olabilecek mi ? 
Bugün Maçek bütün Hırvatları 
millt davaya iıtirake davet etmiş-

tir. Maçek memleketin içinde bu
luııduğu tehlikeyi de izah etmiş
tir . 

Macaristanda hazırlıklar 
Macaristana büyük mik}•asta 

lıa11rlıklar olduğu söyleniyor. Ni
teldm dün gece Bod~eşte rad
) osu üç defa < Dikkat 23 numa
ralı urf meriyete girmiştir de

miştir . Acaba bu 23 numaralı 
zarfın muhtevası nedir ? Şimdilik 
bu meçhuldur . Fakat muhakkak 
ld Macaristan bir şeylere haıır

lanıyor. 

Petenin nutku 

Mareşal Peten hir nulul.: söy
liyerek General Oögol tarafından 
takib edilen siyaseti takbih et
miştir . 

Yeni haberler 

Bir habere göre General 
Veyvl karargahını Yunanistana na
kil etrtliştir . Fakat bu haberi te
eyyüd edici yeni bir haber alı

namamıştır. 

Matsuoka Moakovada 

Japon hariciye nazırı Mosko
vada:ikametini temdit etmiş bu
lunuyor. Berlinde ve Romada 
gördüklerinden pek memnun de
ğildir. Matsuokanın Mo~kovada 

bir şeyler yapnıak islediği anla
fılıyor. 

Amerika hazırlığı 

Gelen haberlere göre lııgiJiJ.. 
lere yardım olnral.: Ameı ika te1.-
gahlarında 20CO gemi inşasına 
geçmiştir. 

Çorçilin nutku 

İngiliz Başvekili Çorçil bugün 
bir nutuk söyliyerek mareşal Pe-

teııin, general Dögolün hareketini 
takhih edişine hayret ettigiııi 
söylemiştir. 

Balkanlarda Alman 

harekatı 

Dün sabah saat 4 de Alman 
kuvvetleri Selaniği işgal etmiştir. 

Metaksas müdafaa hattında 

bulunan Yunan kuv_,etıeri müşkil 
bir' vaziyete girmiŞtir. Fakat bu 

durum ümidsiz değildir. Buradaki 
kuvvetler azami iki tümen kadar 
tahmin edilmektedir. 

lngilİ7. kuvvetleri henüz Al
man kuvvetleri ile temasa gelmiş 
değillerdir. 

Diğer taraftan Almanlar üsküp 
şehrine girmişlerdir. 

Arnavudlukta 

Diğer taraftan Yugoslav kuv
vetleri lşk.odrarıın cenubunda ve 

Dıraca 60 kilometre mesafedeki 
Leıa kazasını işııat etmi~l~rdir. 

(Birinci sayf aclan artan) 
nunlar encümt'ni mazbatası, Şe

hir imar planında yapılacak tadi
lat hakkındaki belediye meclisi 
kararına gelen Nafia Vekaleti ce
vabı , Şehir haritaları hakkında 

belediyeler imar. he) eti fen şef
liğinden alınan te1.kere . 

Bu işlerden yalnız munıam 

tahsisat ve münakalelere dair 
bütçe encümeni mazbatası ile 
umumi caddelere ad konması hak
kındaki mazbata kab~l olunmuş , 
diger hususlar aid olduğu encü
menlere .havale edilmiştir •. 

Şdırimiz.de on iki cadde)'e ad 
konmuştur . Bunlardan asfalta 
( Atatürk ) , Asri sinema cadde
sine ( lnönü ) • Borsa caddesine 
de ( Safaözler ) adları zerilmiş
tir. 

Kleı•e mtltbl' akmlar 
( Birinci sayfadan artan ) 

giihları tamamile kızıl bir alev 
halini almıştır. Şehrin merkezini 
her köşe i bir kilometre uzunlu 
ğunda bir alev tabakası kaplamış
tır. Bombardıman tayyarelerimiz 
birbirini takip eden dalgalar ha
linde beş saat kadar Kici üzerin
de uçmuşlardır. Çıkan yangınla

rın itfaiyeyi aci1. bıraktığı ve ken
liğindeıı sönünciye kadar yandık
ları muhakkttktır. 

Pazartesi günü 
runiye, Ceyhan ve 
balarında tetkik seY 
Vali B. Faik üstün 
ze dönmüştür. 

Orta Okullarda 
imtihan 

Orta Okullarda 
üçüncü sınıflarda k 
lar, Kız Li!esinin ortl 
erkekler Birinci Ort• 
tihana gireceklerdir. 

Çörçll'ID 
(Birinci ayfadall 

dikten onra demiştır 
1942 senesine har9 

rimize fazla sıkıntı!~ 
varabilmemiz için 
1918 senesinde etcle 
r im mucizesine mii 
muciı.e ortaya çıkar 
gemilerinin muaz.ıalll ,rt 
ta inşa ma başlama! 
mrktedir. 

Daha şimdiden A 
edilmekte olan ge 
kaç milyon tonilat~ 
olacak derecade ,1'1~ 
darın önümüzdekı ~ 
müşterek mücadeleJll 
teklif edileceği v8ad 
lunu.>orum. Bu Ö)ıe 
ki bizlere bütün cıb 
ile oynayan canilerill 
yayı hurtarmak 
etmekte olduğumuı 
vnm hususunda ell 
kuvvet yerine g~~r ki 
ra Çörçil demıştır 
kadar Amerikanın 
metlerinde kullanı1111 
tane kotların Biri~ 
hükumetleri tarafırı 
rilmiş olduğunu t1t 

toluk erili , mükt111 

mücehhez ve açık 
delesine kabili.> eth 
milerin harekete 
olduklarını şimdidell 
b· ı· · R ÇörÇil ı ırım . ay 
tir,rkeıı digcr bir ·..t 
tema ederek demır 
larııı Anglosakson 
rntmak hususunda 
müstakbel gayretler 
ba olmak üzere tJ~ 1' 
anbarlariyle ı<afk~ 
yularını elde etmek 
teşebbüse geçecek~ 
çok deliller mevcıı 

Memleketi' 
glreşçoerl,. 

(Birinci sa) fad 
Genel Direktörliiti 1 
ra yonu Reisi Ba)' 
Baş Hakem otar9k 
tir. ~rff 

Milli serbest i" 
bu mü abakalal'da r 
Ankara ve istanb~ 
sıs ve diplomalı r 
gelmiştir. Bunlar ııı 
Selman Kaptanol ~ 
Tulunay, Bay NeC 
Ihsan E.mre, 88) 
(Milli Güreş takıfll1 

lstanbuldan: 88) 
Bay Vefik Giirk•~~ 
Gürkanlar, B•Y 

0
,a 

ile güreş antren 
Türel, Güreş ant 

Arıkan, Gür~ '~~ 
esti Tokbudak. 11 
Bay Nuri Boyt?~ 

Beden T erbı'J 
törü Tümgenersl 

·ye Taner de Türkı -• . ,,,,. 
Birinciliklerini b1

' 

cd:lerdir. ~ 
Adana ı;por \~ 

bü} ük ve ca~lı .
11 
~ 

mü abııkalar ıçı 
ştıt'· 

tertipler ahn?11 bıJ 
ye güreşçilerı~e 
başarılar dilerıı· 

Ben en terbi)~ 
t - - 1'" gcner• oru um ıO 

Taner dün akJ' 
Mersin 'den ıehrı 

... 
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Sıhhi Bah l•l•r 

Nikotin 
H 

Herkes Nikotin aleyhinde bu
lunur. fak at bugün ilmin id· 
dialaıına göre Nıkotin insan 

için çok lazımdır. 
Eskidenberi doktorlan çok u~ 

raştıran Pelloge i imli bir hastalık 
vardır. Bu hastalık ekseriyetle ya 
zın görünür. Son senelerde Ame
rıkada salgın halinde görülmüştür. 

Bu hastalığa tutulanların gü
nc.şlı gunlerde derisi çabuk yanar 
ağız iltıhaplanır, diş etleri şişcr, 

hazımsızlık başlar. 
Bu hastalık için d Jktorluk bir 

iznh bulmamıştır. Yalnız mısır ek
meğ'ile beslenen in anlarda görün
düğijnü söyliyenler var. 

Üç Fransız doktoru bu hasla· 
lığın iliicını bulmuşlardır. Bu has
talık vucutta nikotin ve bir mÜs· 
takkı olan Amido Nikolin'in bu· 
lunmasından il ri geliyormuş. 

Bu madde ise elle, yumurtada 
bulunuyarmuş. Bu hastalıkta mad· 
deyi kfıfı mi tarda alamayan in
sanlarda görulüyornıuş. 

Deva ı Nıkotindir. Fakat siga
ra ile içilen Nıkotin değıl. Zira 
nikotin ateşle temas edınce tama · 
miyle yanar. 

Bu hastalıktan , eski Fransız 
gemicileri arasında adet olduğu 
gibi, yalnız tütünü çiğniyenlcr 

kurtulabilirler. 

Uzaktan baber 
!kinci ' ) f adnn artan ) 

tan şlanan bır mah!Jktur, 
çiftlik: y.şayan tavuklardan r 
kaçı, kümeslenni birakıp bu kulü· 
beye gelmeğe ve burada yumurt· 
lamata başlamışlardır. Kömesc 
bakan kadında bunun farkındadır. 
Fakat yumurtalan kömesten al
makla .kulübeden almak arasında 

bir fark görmediği için buna al
dırış etmemiştir. 

Fakat bır sabah adeti veçhile 
Yumurtaları almağa geldiği vakit 
kadıeca~ız köpek kulübesinde biı 
civ:>ıvin dolaştığını kayretle gör· 
ınüştür. 

Yalnıı bu mesele çabukça an· 
laşılacak bir şeydır. 

Kadın samanlar arasında bir 
Y~rnurJa unutmuş, samanların ve 
kopcQ'ın vücudunun hararetiyle 
Yumurtadaki civciv, tabii bir ta· 
Vuk altındaymış gıbi buyümüş ve 
Yllmurtadan çıkmıştır. 

Kadın köpeği aramış ve yav-
rusunu gösteı mıştir. Çiftlik köpe· 
~1 bu parip mahlük karşısında şa
Ş'.rnuş ~e lıavlamış, bu suretle 
~ıvcıvın babalığ'ını inkar etmiştır. 

akat çiftlıkte yeni kuluçkadan 
kalkan bir tavuk bu köpek kulü· 
besinde yetişen yavruyu kabul et
ınektc bır mahzur ırörmemiştir. 

. SEVDA YÜZÜNDEN 
HIRSJZ OLMUŞ 

Budapeştede son iÜnlerde E
len Fcher namında ıcnç bir kadın 
tevkif edilmiştir. Genç kadının su· 
çu, sabahları mektebe giden erkek 
ve kıı çocukları yolda durdurarak 
~orta ve yahut hile ile palto, şap· 
a, bluz gibi ııiyeceQ'e aid eşyala· 

rı~ı çalmaktı • .Son derece şık gi· 
~ı?nııı olan bu hırsız kadın, ya· 
a anınca cürmünu ıtiraf etmış ve 

bu h · · ka ırsızlıkları aşk yüzünd~n. artı: 
P ettıtını soylıyerek demıştır kı: 

d -· Nıfamlım, benı parasız ol
d utundın dolayı tekrketmişlir. Ben 
k c duyduQ-um ınkısarın scvkilc ... e 
,;ndısıni unutabilmek için gayn 
k eşru vasıtalar ıle zengın olmağa 
•rar verdim 

s ' k·lştc hırsı~" o manın sebep ev 
aı 1 budur. 

dü ~Mahkeme, genç kızı, ileri sür· 

1 Q'ii bu mazerete ratmen kış or-
asınd.. k" - · 'h t le .. " uçul..lerı soyduğu cı e • 

kG •kı sene hapis cezasına mah· 
m etmiştir. 

GÜVEY 106 GELiN , 
48 YAŞINDA! 

Bahıada ) etmiş sencdenberi 
.Yerleşmiş olan ve bugün 106 ) a
'ı ında bulunan Portekiz muhacir-
erin d M da . ~n odano Santano namın· 

bırı , bundan bir kaç hafta 
evveı 48 ) aşında Maria Figeria 
llflmıııda Brezil) alı bir kadınla 
t\lenmıştir . 

1 Santaııo, ) üz yaşını aşmış bu-
Unrna ına rağmen sıhhatçe pek 
''ilamdır. Ve hali tarlalarında 
ç•lıtınıtı devam ctmektodir. 

Amerika Babrlye 
mlste,arı ı.ondrada 

Vaşington: 9 (a.a.) - Ame· 
rika bahriye nazırı Albay Kuaks 
deniz müsteşarı Hayttayl'ın Lond
raya hareket ettiğini bildirmiştir. 
Müsttşar lngiliz ve Amerikan bah· 
riye nc:rnretleri arasında daha sıkı 

bir müna ebet le isi i~in lngille· 
reye gitmektedir. 

ilan 
Belediye Riyase

tinden: 
Belediye anbarında bulu

nan eski 15 adet bisiklet satı

şa çıkarılacaktır. Talip olanlar 
!6-4-941 pazartesi günü saat 

ikide Adana Belediye mezat 
salonunda intırn komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 12893 

J0-4-1941 Perşembe 

S.00 Program, saat ayarı 
8.03 AJANS haberleri 
8.18 Müzik : Hafif Parçalaı lPI.) 
8.45/ 
9.00 Ev kadını-Yemrk lislt:si. 

12 30 Program, Saaı ayarı 
12.33 Müzik Sız Eserleri. 

l'l.50 AJANS haberleri 

13 05 Müzık : Tek ve Miı~tcrek 
Şarkılar. 

13 20/ 
14 00 Müzik : Karışık Pragraın 

(Pi.) 
18.00 Program, ve Memleket saı · 

Ayarı . 

18 03 Müzik : Radyo Caı Orkest· 
rası (lbrnhim Ôıgür idare
sinde} 

18 40 Müzik : Solist Sesleri. 
ıo ıo Konuşma (Seyahat Röpor

lajları) 

19.30 Memleket Saat ayarı, ve 
AJANS Haberleri. 

19.45 Konuşma : Ziraat Takvimi. 
19.50 Müzık : Radyo ince Saz 

Heyctı. 

20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik : Tanınmış Parçalar 

Keman ve Viola. 
21.00 Müzık : Di:ıleyici lıteklcri. 
21.30 Konu4ma Sihhat Saati. 
21.45 Müzik : Radyo Salon Or 

kcstrası 

22.30 Memleket Saat ayan, A· 
JANS Haberleri; ve Ajans 
Ziraat, Esham TalıviUit Kam· 
biyo Nukut Borsası (Fyiit). 

22.45 Müzik: Dans Müıi~i (Pi.) 

23.25/ 
23.30 Yarınki Prog'Tam ve Ka-

panış 

-BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

Koza 
Ma. Parlağı 
P. Temizi 
Kapımalı -
Y. Pamuğu 
Ktcvıand 1 - - --Susam 
K. BuA"day 
Bu~day To. 

K. S. K. S 

49,25 
47,00 
52,00 

50,00 
4i00, 
52,00 

59,50 59,50 
27 •.:..:00:,___1_2_1....:...00 __ , 

--;:-Yerır 
Arpa -s-:sr -S:Ss 

Yulaf 6,375 6.375 

9 4 / 1941 
Kambiyo ve Bor•• 
ı, Bankasından alınmıştır 

5.24 
- 132.2 

.;;.. .................... -----
Nlbetçl eczane 

İSTiKAMET ECZANESİ 
HUkOm•t yanınu 

TORKSôZO 

Alman denizaltı 
f~aliyeti arttı 

ING ILIZ BAHRiYE NE ZARE

TiNiN BUNA D AiR MAL0MATI 

Londra : 9 ( A. A. ) - lngi
li:ı bahriye nezaretinden : Hare
kette bulunan Alman denizaltı
larının 8) ı ı on :ıamanlarda mü. 
him olmuştur. Bizim mukabil ted
birlerimiz de o ni bette i.> i ne
ticeler vermiştir. Bir çok deniz. 
altıları tahrib ettik ki bunların 
mürettebatından hiç biri c ir alı
namamıştır . Mamafi batırdı~ımı1. 
Alman denilaltılarından elirniule 
harb e iri olarn'k elli Almıın su
ba) t, dört )Ü7.den fa:ıla da erbaş 
ve er vardır. Keıa elimizde ltaı. 

) a deniıaltı mürettebatınıfon bir 
mıktar harb e iri bulunmnktııdır . 

İLAN 

Yugo•lav Gemileri 
Yerlerinde kalacak 

Vaşington : 9 ( A. A. ) - Bu· 
radaki Yugo lav büyük elçisi A
merika sularındaki Yugo lav ge· 
milerine bir tamim .> aparak bu
lundukları ) erde kalmalarını bil· 
dirmiştir. 

Bu gemiler Amerikadan Yu
go lav) a) ıı hnrp malzeme i ge

tirecektir. 

HAlKEYi REİSlİGİNDEN: 
( SiNEMA) 

Genel Sekreterliğimiz tarafın· 
dan halkımıza gösterilmek üıere 
gönderilen filiınler 10 4 941 tarİ· 
hinden itibaren akşamları aal 
20,30 da gösterilmeğe başlana· 
caktır. 

Giriş için halkevi büroı;undıın 
serbest giriş Uğıtlarının temini 
lazımdır. 

9-10 22891 
ı ........................ ı 
ı ı 

AdanaAıkerı Sa- i Satıhk Buz i 
tın Alma Komlsyo- ı D I b ı 
nandan : ı o a 1 ı 

Tahmin n beher ki osu 18 ı Kelvinator marka, çok i 
kuruş 50 santimden ı 20 ton ı az kullamlmış bir buz do· ı 
un paıar:ık a alınacaktır. Pa· ı labı acele satılıktır. Satın f 
zarh~ı 14-4-941 günü saat 16 ı almak istiyenlerin Eski ha· ı 
d d 1 k t . t 1665 . d ı marn mahallesinde dökmeci ı a ır. emma ı ııra ır. . . .. 
1 ki. · b ı · ·· ı Müknmıne muracaatları. ı ste ı erın e ıı gun ve saatte 

3 
_ 5 G A ı 

Adana askeri satın a'ma ko- ı ı · ' ı 
misyonuna müracaatları. 12894 !. ...................... .. 

ilan 
SEYHAN Vlll YETİ DAIMl ENCOMENINDf N: 

1 - Adana Reşatbey mahatleıinde on dershaneli ilk okul 
binası ikmali inşaatı · keşif tutan olan (25000) lira üzerinden 
kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 28/4/941 tarihine müsadif Pazartesi günü sa· 
at 15 de viHiyot daimi encümeninde yapılacağından kapalı zarf· 
lar en geç bu saatten bir saat evveline kadar saat 14 de bu 
encümen reisliğine verilmiş olacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait ke~ifnamc ve şartnamele rini gör
mek için Nafia müdürlüğüne muracaat e~ebilirler. 

4 - isteklilerin ( 1875) lira muvakkat teminat vermeleri ve 
ehliyet vesikası almak üzere bu miktar iş yaptıklanna dair bon· 
servisleriyle ilci adet vesika fotograflarını . bir adet (3&) , bir 
adet (8) Kuruşluk damA-a ve bir adette bir kuruşluk Tayyare 
pulunu yukarıda 2 el maddede ya:ıılı günden 3 gün evvel di· 
lekcderine bağlanmak suretiyle vilayete muracaatlırı lazımdır. 

5 - Posta ile gönderilecek moktuplann hş zarfı mühür 
mumu ile iyice kapatılacaktır. Postada olacak gecikmeler l..apul 
edilmez. 6-10-14-18 12870 

iŞ BANKASI 
KO~OK TlSARRUf HESAPllRI 

1941 
lltramiy• Pldnı 

KEŞIDELER: 

4 Şubat, 2 Mayu, 1 Agustos, 3 11..iodtrtrin 

taribler iodc yapılır. 

i94 1 ı KRAMIYEL E RJ 
1 Adet 2000 Lira lalı:. 2.000 Lira 
8 ti 1000 il 3.000 

" 2 il 760 " 1.60() 
il 

4 il 000 ,, 2.000 il 

8 il 160 it 2.000 il 

85 il 100 ti l.M>O il 

80 .. 50 il 4.000 il 

800 ti 2-0 " e.ooa il 

Tilrkiye '4 Bankuana para yatırmakla yallnız para biriktirmiı 
olmaz, ayna ~marda tallhiniıi de dencmit olursunuz. 

Sa • ~ 

:·························· 
ASRiSiNEMA 

1 

1 

1 
1 

SUVARE BU AKŞAM 8.30 8.30 
İki akıam, bir glnlnlz kaldı 

Mı•ır Filmcilik A /eminin Güzide 

Sanatkarı, Sehhar Bakı,lı Dilber 
r ATMA 
BIŞTl•ala 

TÜRKÇE Sazlı, sözlü, ARAPÇA ıarlıılı 
: ................................ : 

ISAADETi ............ L ...... 
fYUVASii .............................. 

Aile yut•alarını bir kur<l gibi kemiren .• içtimai yarcı/arı neıler· 
leyen mı11ıim bir mctızu. . Aşkın aşkla mücadelesi lıerkes la· 

rafından merakla seyredilen şaheser 
• il 

'lAV(T(N . Sergüzeşt filmlerinin rakipsiz kahramanı 
• TOM TIYLER·in yarattığı 

Be!laz Süvari 
Aşk, heyecan ve sergüzeşt filmi 

DiK KA T : • 
ISTANBUl ~~HIR TiYATROSU (OAROLBEOAYIJ 

Yalmz (5) Temıu için 
11 Nisan cuma günü akşamı 

Bi RiNCi TEMSiL 

1 Kiralık Odalar 
............................ 
Harp Oklllana Havacı Subay yetııttrmek 
aıere ılvU liseden mezu olanlarul kayıt 

vellallaltartJan. 

l - Liae oliunluk imtihanını vermiş bulunmak. 
2 - Aldıkları mezuniyot diplamalarındaki kanaat notu iyi 

veya çok iyi bulunmak, 
3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden f aıla müd· 

det geçmemiş bulunmak. 
4 - Saklık durumu pilotluk hizmetine müaait olmak. 
5 - Yaşları en yukarı 21 olmak. 

NOT: 

Billhare hava muayene heyeti tarafından yapılacak mu
a~enede ~4hk durumlan pilotluk sınıfına müsait röriil
nııyenler ısterlerse harb okulunun dit er ıımflanna veril· 
mek gibi hlç bir mecburiyete tabi tutulmazlar, Tam ser
besttirler. Kendi erinin arıu'arına göre muameleye tabi 
tutu'urlar. 

Okul todriıatı 15/Mayıı/ 941 de baş1ayacatından 
talip o1anlann, bulundukları askerlik şubelerine müraca· 
at edeceklerdir. Aıker ik Şubeleri, yaptıracakları ııhhi 
muayenede müsbel netice alanlar evrak ara ile harp oku-
luna sevk edileceklerdir. 10-17-24-31 12195 

Dahiliye M6telaaııııı 

DiKKAT: 

! Pazar glalerl ( ıaat ı -ıı) r• kadar 
~~~_rene para111dlr. 11·30 ...__.. _________ ~_.__ ............. _ ... _ ..... "' .. ''"'"'J 

Memleket Haıtaoesi Bevliye mütehaııııı 

oa.oPERATOR Saim Erkun 
K•ılın, erltelt iJrar yolları (h66relı, m•••n• .,. •rlıelı 

tenaılıl h•ıt.lılılannı) 

Kızılay Cadd••lntle, lettldAI Okulu k•r•ı•ındakl 
muay9"ehan••lnlle tetlavlr• ll••l•llı. 

~S-JO Telefen : tU 

::w:"' ....,,.....,._ ............- . .. w - ...... . _.. __ Wlııl 



Sayfa 4 

•o-•-•• 
ITazeveyüksekİ · ı 
! randımanlı i 
İ ANOT j 
ibataryalarımızJ 
! etmiştir al- ·i 
~ 9 

! makta acele i 
J e diniz i 
tQt • 

f ( Muharrem Httmi Remo J 
tQt 
tQt Abidin pafa cad. N o. 112 Tel~raf: Remo - Adana 

ı -Telefon: 110 
1Dt 12755 

:-a--o+-o-+o++o++o++++.t+Ht+0--0-++ı 

#------------------·---------~ FEMiL 
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-

manlarında bu gibi ~hastalıklardan korunması için yalnız 
(FEMıL) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMJL) in hususiBAGLARI da vardır. 

ECZANElEROEN YE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MA~AZAlARINOAN ARAYINIZ · 

Cenup Mıntakası deposu : Bahri Diril Ticarethaneai L Yaicamü ciuarı No. 1!..' 

e.~~M~~MMMMMM~ 1 TIMOFÜJ 1 
f (ABD[ST BOZAR) DEOİGİMİZ SERİTLER 
1 
1 
I< 
1 
il 
I~ 
1 
I~ 
I~ 
1 
1 
1 
!~ 
1 
1 
I~ 
1 

Bunlann 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. T ~davi il~ vu
cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

TjMOFÜJ 

UZUNLUGU 4-10 METREYE KAD AA 
~LA~(AŞpfST BOZAN) DEN iLEN ŞER.İTLERİ 
OLDURUP V.UCUDTAH Dı$4RI ATAN 
TAM resİRLİ eh~ MÜSTAAZARDtR. 

S. ve / . 14 V•Aôl • l ff''" 1/1' 11~ lu .,. ' 
.._ U- ~- ' "" l•ri4/i rullıoltnı loı•~,, 

- R E Ç E. TE iLE SA r t L IR, - , ' 

CAN LABORATUAl/1-/SIANBUl-J(uıu.su ?Si</ . 

I~ Bu kurtlann en birinci devasıdır. Kutuların içinde kul- 1 
'~ tanış tar~ıJyazılıdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekale- ı l nin müsaadesini haizdir. 12761 1 
«1i'e6fı%~W~~-~un-vv9S'Wzr--y ....,..... .... n • wvwwee+w •• !A.: •• z.............w. 

TORKsôZO 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 18 88 

Sermayeıi : 100.000.000 Türk Lira11 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari lıeı ııevi banka muameld~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraaı:Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
aı 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilt cek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet ıouo Liralık 4000 Lira 
4 .. 5CJO 2000 

" 4 
il 250 

il 1000 .. 
40 

" 
100 

il 4000 
" 100 

" 50 il 
5(00 

il 

120 
" 40 

" 
4800 

" 160 
" w 

" 3200 
" 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içind~ 50 
liradan aşağı düşmiyeıılere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, l l - EylUI. 11 Biriııcikanun, 
11 Mart ve 11 Haziran:tarihlerinde çekilecektir. 

-----------------------' 

~ 
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En Büyük Haki 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 
N DİS MACUNUNUN YARATTIGI mı 

CAZİBE YE GOZEllİKTİR ! 
"Radyolin,, harikulade mües 

sir terkibi, daima tazeliği ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

kişinin tercih ettiği yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasında ve güzelliğin· 

Abone ve İla n 
Ş a r t ları 

Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylıtı 600 .. 
Üç ayhAı 300 ,, 

Aybk la abone edilir. 

hinler için idareye 
müracaat etmelldlr. 

de parlak net" 
"Radyolin .. sizi terk 

ve birkaç misli 
mü tahzarlanndın dl 
ni kılmıştır. 

T UR K S o z o 
GAZETE veMATBAASI 

Gazetesi. OKUYUCULARIHA, OOHYAHIH HER JARAflllA 

============================= BUlAN HAOISElERI 6UNü GONONE VERiR. 

T ·· k ·· .. M tb KiTAP, MECMUA ÇEK, BiLET, AfiS. PLll 
ur sozu a ası BiLOMUM MATBAA İSLERİMİ TORKiYEDl 

=e MATBAALARA REKABET EDER DERECED( 

• 
cnot 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksöı 
MüCellithanesinde Yapılır. 


