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Orfi idare Komutanı i 
bir tebliğ neşretti 1 

ı 
ı 

İstanbuldan nakiller için yeni bir 
tebliğat yapılacağı söylenmektedir 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

Ankara : 11 (1 ürluöz.ü muhabirinden)- 50 fer kilo e,ya ile meccanen yurdun is- ı 
Bugün /stanbuldan aldığım malumata gö- tedi1ıleri köıesine gidebilecekleri hakkın- l 
re, Ôrfi idare Komutan ımız A li Rıza Ar· da Vilayet tarafından bir beyanname neş· ı 
tunkal lstanbul halkına bir beyanname ne1· redildi ve gaz.ete/erde bu beyannc;meyi gör- ı 
retmi,tir. dünüz. Bu nakil ;,/erini muntazam surette ı 

Komutan bu beyannamesinde ezcümle ba,armak İ'iin alınacak teabirler ayrıca ı 
föyledemektedir. ilôn edilecektir. i 

(lstanbul, K11 klareli, Edirne, Tekirdağ Matlup inzibatı temin i'iin halkımızın ı 
ve Çanakkale hari~ olmak üzere arzu e- bu ilanda bildirilecek esaslara riayeti bil- ı 
den halkımızı fÜmendüferle yanlarında hassa rica ederim. f 
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lTürk -Bulgar 
1 hududundaki 
,Bulgar kıtaatı 

Güreşçilerimizin 
dünküJ tezahüratı 

ATATCBK ANITINDA YAPILAN T6BEN 

BUNLAR HUDUTLARDAN 
OK GERi ÇEKh.ECEKLERMIŞ T~RKIYf BIRINClliKlERi BU60N STAOOA BAŞUYOI 

Berlin: 11 {a. a.) bir hu u i 
Uhabır bildiri) or: i) i haber a-
n Be ,. B 1 t r,ın mahfıllcrinde u gar 

1 alarırıııı Türk hudutlarından t. bü} ük Lir me af eye geri) e 
~cce~i temin edilmektedir. 

1 
tak} ada: bulunan alman lo

~rıııında bu misali takip etme
tı Ve T" ı. ur" hududuna ) aklaşma· 

Türkiye serbe t; güreş1.birinci-1 
İikleri müna-ebetb IC°;.Adanada 

toplanan bütun Türk gureşçileri 
dün Beden Terbiyesi bina ıııda 
toplanarak oradan Ataturk par
kına gitmişler ve anıta törenle 

bir çelenk l.:o) muş'ardır. . 
Güreşçilerimizin bu törenınc 

binlerce genç iştidik etmiş ve rı gayri Varid dekilctir. 
--~..:::_:=--..:_ __ ..-:---------------= 

MALLARIMIZIN 
'EV Ki MESELESi 
Tüccarlarımız mallarının 
ziyan ihtimalini düşünüyor 

•AATTE 600 KILOMERE 

llATLE YENi TAYYARELER 

:NKARB: {RADYO GAZ~ 
Rl~l)E.N) Gl::LEN HABER

l"rf.. CôRE. INGlLIZLER SA
V F: .600 KiLOMETRE GiDEN 
Ay~AYYARELFRI KULLAN 

BAŞl.AMIŞLAROIR 

lstanbul : 1 1 (Türksfüü mu· 
habırinde") - Dış piycısalardan 
istenılmektc olan maddelerın hali· 
haıır vaz.iytl dol ı) ısıyle zıyaa 
uğraması ıhtimalinı düşuncn ban 
tüccaılar, ker dilerine akreditif a: 
çıldıgı \ e her türlü muaııırlelcrı 
bitıiği halde .ılıcılaı ın hukukunu 
korumak maksadıyle mal ~önder
mcmeğc karaı ~ erıni~lerdir. 

parkta toplanılmışlır .: Çelengi ınü
tealdb Beden Terbizesi Müdürü 
Ba) Rıla Salih tarafından genç
liğe bir hitabede bulunulmuş bu· 
nu mütealdb Halkevine gelinmiş
tir. 

Dün bu tören münasebeti} le 
güreşçilerimiz. şehrin caddel~ripde 
lelahürat yapmışlar ve halkımız. 
taraf 111dan alkışlanmışlardır . As
keri bando da mera ime iştirak 
etmiş bulunu) ordu . 

(Geri i ikinci ahifede) 

S± !&! 2 

Amerikan 
hava ordusu 
kumandanı 
Londrada 

~TCK MiLLET MECıJainE 1 

Muhtelif meseleler 
müzakere edildi 

Nevyork : 11 ( A. A. ) - A· 
merika hava ordusu kumandanı 

lngiltereye hareket elmiştiı. Mu· 
maileyh orada cereyan eden ha· 
va nıııharcbelcrini ve yeni nıüda
f aa usullerini tetkik etmek Ü7.cre 
üç dört hafla kalat·ııklır. 

MA TSUOKANIN ZIY AR ETLERi 

Moskova : 11 ( A. A. ) Ja 
pon hariciye nazııı Leningıaddan 
bu sabah Moskovaya hareket et· 
miştir. Dün Leningradda muhtelif 
müesseseleri gelmiştir. Leningrad
da Mdtsuoka şeref ıne bir ziyafet 
verilmiştir. Japon hariciye namı 
ile Molotof görüşmelere Mosko
vada devam edeceklerdir. 

Ankara: 11 (a. n.) Türksözü 
muhabirinden) - Büyük millet 
meclisi bugün Mc7.har Gcrmenın 
başkanlığında toplanacak Erzin
can yer sarsıntısından müteessir 
olan mıntakada zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkındaki 3773 
sayılı kanuna ek 1/479 ve Erzin· 
can 'da ve en.incan yer sarsıntısın· 
dan müteessir olan mı11tıkacia ıa

rar görenlere yapılacıık yardım 

hakkında 3773 ayılı kanunun 4 
ncü maddesinde bir fıkra ilavesi 
ne dair 1/487 sayılı kanunun layı 
hatan ve gümrük ve lnhi arlar, 
Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları 

inhisarlar umum müdürlüğü 
J94o mali yılı bütçesinde değişik· 
lik yapılmasına dair kanun layıha 

(Geri i üçüncü Sil} fada) 

Dahiliye Vekaletinin 
yeni bir tamimi 
&er kaymakam balandata yerde 
asgari iç ıeae tecrlbe gi recek 

Ankara: 11 (TOrbow ınulın

birinılen) Dahili) e Veldllcli; 
vfili ıııuavıııleriııııı, ınel.:tup..;ulnrııı 

ve bılha sa kanı le) nrnk mları
-ntn 1*bt1ilc J ~k..-W. vıliyl"l· 
lc:nlC'ıı alııurn td..lıflcrııı hemcrı 

dcM~rııuııırı, } er de~iştırilmc::oırıi, 
ıcap dtırecek sebt"plf're ıııtıııad 

dnıcılı~ı Vf' tuı1ılarıııırı da nıalıol
leıı ış ve: il raatı tctkık edılmd:

ı.ıırıı "e hatta nuıhreın tcık<"· 
) clerıııtle idarJ kabılt) el, l!O) ı et 
ve f aalıyetlerı hRkkında dcrcecli
lcn malUmat hilaf ın11 olarak mü
talaalar clermeyaııiylc yapıldığını 

ve halan i im tasrih etmek sure
tiyle kaymakam istenmekte ve 
terviç cdilmiyen bu gibi tek lifler 
dolayısiyle de vilayet ve kolalar 
arasında eıas va1.ifeye müessir 

şahsi hoşnutsuzluk Vı" rılıcııksizlik 

vukun gclılı~irıi aııhımış \'c hiaat 
l)alıilı) e Vekilinin imrnsi~ I · viUi· 
) etlere mühim bır tamim gönder• 
nıiştir. 

Bu tamımde, hulun luğu lau
ıla ınuvaHak olma aıı hır la m ı· 
kamın hiç bır t"fll(" muvaHak 
ola mıı) acag ı tr.baruz cttıı ılc:rcl.. 
valilerııı bu gıhı lıallcr<k ı)ııfaı ı 

ırşnt elnıderı ı tcnnıclte \c me-
aılcri ırıerkc:tce lıtkıb edılmeJ..te 

olduğu bıldırılc:ıı La) makamların 
bulundu~u ) erlerde en al üç e· 
ne bırakılarak tecrübe edılmcleri 
la1.ım geldiği bildirilmektedir. 

Dahili} e vekil ı bu üç sene 
7.ıırf ındaki faali) et ve icraatlcı dan 
sonra kaymakamlar haU ıııda bir 
karar verilmcsinııı dofru olduğu-

nu bildirmektedir. ------------------------

İŞ TALiMATI 
TALlMATNAME 17 NiSANDA MERIYETE GiRiYOR 

Ankara: 1 T (Türk.sözü mühabirinclerı) - Yeni iş ialinıatnnmsie 
tatbikatı 17 Nisanda başlayacaktır. Belediye ve Vilayet sıhlıat müdrir 

lükleri, ta/ima/name latbikatma geçclikten .sonra yapılacak leftişlerin 
şeklini tesbil elmiş/erdir. lş yerlerinde fişler tanzim edilclitinden, lef· 
tişlerde fişlere pıeşruhat verilecektir. 50 işçi ile çalışarı mıies.seselenle 
bir doktor bulundurulması lcizımclır. 

:Mıiesse.selerde 12 ile 14, 14 ile 19 rıe bu miktarı aşan yaşlara göre 
amele miktarı tesbit ecliler.ektir. Fişlere amelenin umumi ahvali, amele 
meskenlerinin rıazigeli, bir ayda ne kadar hastaltk oldulu, yazılacak, 
mücsst'selcrden .sılılıl ue içtimai yardım şekli, bu lııısuslcı ne gibi tedbir 
alındılı. müessesede miilıil olanlara ne gibi mucımelc yapılclıRı sorula
çaktır. 

Almanya'ya 
yeni akınlar 

an .:vu;l 
BOMBALANDI 1 

• BERLIN BOMBARDIMANINA 
DAiR ALINAN TAFSILA I' 

Bt:rlin : 11 ( A. A. ) lııgılı:r. 
hava ku\iVVt"tlerıııııı fıücuıııuııo 
maıu1. L:alan hedefler nı asında 

Alınan ıının en guıcl opeın ı o
lan Berliıı devlet opcı ıı ı da bu
lunmaktadır. Bu bina tamanıiyle 
) aıımıılır. Devlet kütüphaııeııi de 

\ 

Yunan Jope11111 loollyefte 

BALKANLARDA 

INGiLIZ - lLMAI 
ASKERİ KlR$1Ll$TI 

Yagıııavlar müallll 
Bir taarnıa geçti 

HIRVATLAR SIRPLAROAN 
AYRILDI ; ALMANYA 

HIMA YE.SiNDE BiR 

DF..Vl.ET KURULDU 

llACAll 
YUGOIL&VTA 

fJSTINB YlabO 
Atinn: 11 ( a.a. ) - Yunan 

BaşkuınaııdanlıA'ııun dün akpmki 
teblıği:Arnavutlukta ketif harekltı ve 
topçıı f anliycti vukua reldıtini 
şarkta kayda detcr mühim bir 
şey olmadığı nı ve ıimal hududun· 
da Yunan mukavemetinin devam 
e tt iğini bildirmektedir. 

Atina: ı l (a.a.) - Atina rad· 
yosu dün aktanıki nefriyabnda 
demiştır ki, Makedonyada dümdar 
muharebeler veren Yünan müfre
zelerinin intiıamla ıeri çekilmete 
muvaffak oldukları ötrcnilmiftir. 

Müttefık kuvvetlerin muk•ve • 
metlerini t a n z i m ede· 
cekleri esas hat tam ve satJam 
duruyor. Sellnıtın muvakkaten 
kaybı da bütün clenler üıeriJ'de 
ancak derin bir tesir uyandar•bi· 
lir. Fakat Trakyanın ve Makedon· 
yanın tahliyesi askerlik bakı~nd"1 
bir kayıp olarak tel&k.ki olunamaz. 

Atina: 1 ı (a.a ) - Atina ajan11 
bildiriyor: Karıılaşhtımız mücade· 
lenin mahiyeti hakkında hiç bir 
hayale kapılmış detiliz ~ ilk 
mütecaviz. Yunanistana nisbe~ 
bir dev idi. Bu dev tlaxli dünya· 
nın en büyük askeri devletiniD 
yardımına mazhar oluyor. Bu dev· 
let en büyük uatabkla tefkilatlan· 
dırılmııtır. ve insani mül•haıelerle 
mükayyet detildir. Bütün bunlan 
biliyoruz. Zayiıta ve fedaklrhklara 
katlanacağım ı zı da biliyoruz. 

Fakat &} ni :ıamında :ıiyA ve 
f edaUrl ığ ııı Yunaniıtanın ıerefi 

, e hürri eti kadar ehe::nmiyetı 

(Geri i uçüncü sayfada) 

·····----.. AMERiKA GROENLANL>l 

iŞGAL EDiYOR 

Ankara: l 1 Radyo aaıetesin
den) - gelen haberlere goıe A
merilrn muhtemel bir Alman ta
aruıuna karşı lnhlltereye tJaha 
çabul.: ) ardım yapabilmek için 
Grocnlaııdı ışgal edecektir. Bu tiiccnrlar alıcılarına lclg

(Gerisi üçüncü li&.) fada) Homburg datlorınd:3n bir t6r0nQı ( Geriıi ,üçüncü Mhifcdc) 
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Beden Terbiyesi 
Ve Hekimler 

lnsaıılaı da beden terbiye:-.ine 
ait faali~ etler, ilk doğduğu gün
den itibaren başlı yarak muhtelif 
) aşlara göre çeşidli hareketlerle 
devam eder. Çocuk dünya) a gel
dikten sonra ağlaması, elini, ko
lunu ve ayaklarını oynatması, 

muhtelif nrı.ularının tatmini için 
) aptıgı kınııldanınalar suretiyle 
bedenini teşkil eden adalelerine 
hareket vermesi, ona canlılık ve
rir. Yaşına göre bu gibi hareket
lerle u kısım iskeleti örten canlı 

azaya kuvvet verir. 
Bu yaşta başlıyan gayri muıı

tazam hareketlerin, yaşın ilet !e
mesiyle çocuğun sıhhi kabiliyet 
ve inkişafına göre onu disiplendi
rerelc tam hayata elverişli bir 
kabıliyette tutacak bir terbiyenin 
tatbiki laıımclır. Bu hareketlerle 
hayatiyatı kuvvet bulur, etler ta
bii nüınasırıı ve kemalini alır. 

Yediği gıdalarla daha iyi besle
nir, clnha iyi teneffüs yaparak 
ciğerleri normal inkişafını temin 
eder. Kan deveranını tam faal 
bir hale kor ve daima vücutta 
sabit bir hararet hasıl eder. in
sanları hayatın inişli, çıkışlı bü
tün sert ve yumuşak hacliseleı ine 
karşı metin kılar, zekasını faali
yete getirir, dürü. t bir karakter 
hasıl eder. insanları enerjik ya
par ve bu vesile ile de hem şah
si ve hem ele içtimai büj ük isti
fadeler temin ettirir. Her vatan
<laşın en mukaddes bir borcu olan 
vatan müdafaasınııı da en esaslı 

bir yardımcısı vasfına getirir. Bu 
suretle bedenleri iyi terbiye edi
lenlerin faaliyeti ve umumi kud
reti artar, Pek kıymetli ve nafi 
işler görürler. Mesela tenbel, id
man ız bir vücudun vereceği ran
dıman ile, iyi terbiye görmüş, 

adaleleri ahenkli bir şckılde te
kemmül etmiş, mafsalları tabii 
süplesıni kazanmış çevik ve kuv
vetli bir vücudun mukayesesi bu 
realiteyi i bata kafidir. 

zarı dikkate fllarak ona tam yev
mi bir gıda cetveli de vermeli
dir. 

Vücut aynen canlı bir maki
neye benzer; nasıl ki motör, ya 
benı.in yanarak hararet ve kuvvet 
veren hale girer ve bu kuvvet de 
o makineyi çalıştırır ve yanma 
larclan hasıl olan asid karbonik 
ve saire gazları boru ile harice 
atarsa, tıpkı insan vücudunun al
dıg-ı gıdalar da muhtelif aza bil
hassa etlerde yanar. Burada yağ
lı, şekerli madclelrr ve bunlardan 
hasıl olan ispirtolu maddeler ya
nar, hararet yapar ve bundan 
hasıl olan su buharı ve asid kar
bonik ve diğer mahsuller de de-
rimizden, böbreklerimizden, ci
ğerlerimizden ve kısmen bağırsak
larımıı.dan dışarı atılarak çıkar. 

Bu hadiselerde husule gelen ha· 
raret ve enerji etlerimizin faali
yeti ve tekallüsleri kan damarla
rını ve kalbi çalıştırır; teneffüs 
ettirir, kanın müvellidülhumuza 
ala:ak yanmasını ve tazelenmesi
ni temin eder. Her türlu havati 
faaliyetini artırır, neticede iştlha
yı da açar ve insanların iyi bes
lenmesini husule getirir. Uyluk 
yerleri, kol ve ayakların hareket
lerini canlandırır. 

Spor yapanların göksü kabarık, 
tenleri renkli, geniş omuzlu , kol 
ve bacakları mütevazin bir kud
rette muntazam, başları dik olup 
ne zayıf ve ne ele yağlıdırlar . 
iradenin , beden ve zekai kuvve
tin yüksek derecesine nam:teddir
ler. 

insanlarda en küçük bedeni 
bir faaliyet hareket eden aı.ada 

yanma keyfiyetini artırır ve o 
noktaya fazla müvelidülhumuza 
getirir; işte bunu oraya sevkeden 
tulumba kalptir. Yanarak husule 
gelen asit karboniki harice atan 
ve yerine temiz oksijen alan da 
ciğerlerim izdir. Bunun için kalb 
ve ciğerler insan vücudunun mu
kadderatına çok hakimdir . Her 

• nakilde kalb, damar içine ( 150 ) 
gram kan yollor • Bu dakikada 
( 10 ) litre eder: ve saatta da 
( 600 ) , bir günde ( 15000 ) litre 

TORKSôZO 

tutar ki bu kadar fazla kan tah
rik etmiş olur . Bu rakamlar kal
bin faaliyetini gösterir. Sonra bir 
insan dakik'ada vasati 15 kere te 
neffüs eder . Her nefes alış ve. 
rişte yarım litre hava alır , daki
kada 7,5 litre ve yirmi c\ört sa
atta 10000 litre hava alır. Demek 
bir taraftan 10000 litre hava alı

yor,diger taraftan 15000 litre kan 
tahrik ediliyor. İşte bu .rakamlar 
kalb ve ciğerlerin vücuddaki fiz
yolojik kıymet ve ehemmiyetini 
gösterir. Bu rakamlar insanın is
tirahat halindeki zamanına aittir . 
Eğer etler faaliyet halind(' ise 
hu rakamlar 3-4-7 misline ka
dar çıkar. Bir koşuda kalb hare
katleri dakikada tabii olarak 70-
80 ilce 150-200 e kadar çıktığı 

görülür . 
Görülüyor ki idmanda esas ; 

ciğerler , kalb ve böbrekler ve 
bunlara merbut diger uzuvlardır. 
Uzuvlar idmanlar neticesi ciğer
lerin faaliyeti arttıkça kalbin de 
faaliyeti artar ve kalb bu faaliyet 
neticesi muayyen nisbette büyü
meğe başlar . Bu büyüme keyfi
yeti fizyolojik bir miktarda ve 
usul dahilinde olursa tehlike yok. 
Eğer kalb ve ciğerler tekemmül 
etmeden kalb yorulur Ve ihlas 
vaziyetine düşerse tehlike tabii 
aşikardır . Bu haller sıhhatlerine 

ve canlarına kıyarak spor yapan
lar da görülür . 

işte evvelden muayene ecli
lerek spor yapıp yapmıyacağı ve 
yapacaksa hangi nevini yapabi
leceği tayin edilen gençlerde teh
like olamaz. 

İdmandan maksad benenin he
yeti umumiyesinin ahenktar bir 
surette neşvünümasını , inkişafını, 
tekemmülünü temin etmektir. Ru
na varmak için bedenin her bir 
tarafını muntazam işletmek la· 
zımdır . Mekteblerde takibeclilen 
ve edilmesi lazım olan esas bu
dur: Zaten mekteblerimizden bu 
sahada beklediğimiz netice: Mun
tazam inkişaf etmiş bir vücucl , 
bunu söyliyecek mazbut bir kafa, 
miikemmel bir kalb ve nihayet 
sağlam bir seciyeclir . Spor vü
cudu sa~lamlaştırır ve sağlam vü
cudda sağlam kafa ve seciye o
lur . 

Tıbbi kontrolün ehemmiyeti 
yalnız beden terbiyesinin veçhe· 
sini tayin olmayıp mesela yarış

ları mütealdb fazla yorgunluk ve 
zorlama neticesi husule gelen ak
sülameller i ve bunların tesiratını 

da kontrol etmek lazımdır . Ve 
yine mesela evvela idmana mü
saittir denilen bir çocuğun id
mandan ve bilhassa efforttan son
ra kalblerde zafiyet başlar . Bu
nun içindir ki idmandan evvel ve 
sonra muayene ve kontrol şart 
esasıdır . 

Burada ileri derecede yorgun-

i ,_ HAB 
Amele komisyonu 

faaliyete geçti 
Her sene çif çi ile amele ara

sındaki ihtilafları sulhen halletme
si ve amele haftalıklarını mürake
be etmek üzre teşekkülü mutad 
olan komisyonun bu senede te
teşekkülü için çiftçiler birliği ta
rafından vilayet makamına vaki 
olan müracaat kabul edilerek zi
raat ~ müdürü B. Nuri Avcının 
mürakabesi altında amele komis
yonu reisi Tevfik Kadri Rama
zanoğlu, Mahmud, Kibaroğlu Na
bi Menemenİi oğlundan terekküb 

ı 

eden komisyon faaliyete geçmiş-

tir. 

B~ Nevzad Olven 
Ceybana gitti 

T.ürksözu Tahrir t eyeti mü
dürü B. Nevzad Güven "Bugünki 
dünya vaziyeti karşısında Türki
ye,, Mevzuunda bir konferans ver
mek "üzere Ceyhana gitmiştir. 

Nevzad Güven Konferansını bu 
akşam verecektir. 

SEBZE FiYATLARI 
Şehrimizde Yeni sebzeler biraz 

ucuztamışlır. Kabak 12,5 kuruş, 

Semizotu 10 kuruş, Yeni dünya 
25 kuruş Bakla 7,5 kuruş, Bezelye 
7,5 ~uru~, Asma yaprağı 10 ku
ruş, Domates ı 10 kuruştan satıl

maktadır. 

Ceybanda yeni 
mabıll vaziyeti 
Ceyı.an: 11 (Türksözü muha

biri bildiriyor) - Geçenki mek
tubumla da bildirğim veçhile böl· 
gede Pamuk tohumu ekim faali
yeti hızl4 devam etmektedir· Di • 
ğer taraftan bölgedeki Arpa mah
sullerinde hemen hemen U.milen 
başak çıkarmışdır. Ayas mıntıka
sıııda bu ayın yirmisinde Arpa 
mahfıülünün biçilmesine başlanma
sı kuvvetle muhtemeldir. 

M. SELÇUK 

luğun çok zararlı olduğunu söy
lemek lazımdır . işte bundan çe
kinmek lazımdır . Bilhassa maddi 

~ -... 
ve ruhi yorgunluk çocuklar için 
çok ezici bir meseledir. 

lşf~u 'zararlı faktörlerden 
korunmak ve sıhhi bir şekilde 
çocukları beden terbiyesine alış
tırmak için Hekimin muayenesi , 
sözü ve direktifleri en önde ge
len mühim bir elemandır . 

Otlreşçllerlmlzln 
dlnkl tezabtlratı 

( Birinci s:ıyf adan artan ) 

Dünkü hitab~de bülunan beden terbi· 
yesl müdürü B. Rıza scıray 

Başta Vali, Komutan, ve Beden 
Terbiyesi Genel Direktörü, Fede
rasyon Reisi ve diger spor teş

kilitı Reisleri de törene katılmış
lardır • 

• 
Türkiye birincilik müsaba -

lalarına bugün saat 14 de şeb· 
rimiz Stadyomunda başlanacak
tır . Tören yarın da devam ede
cek ve netice yarın alınmış ola
caktır . 8 u g ü n k ü karşılaş

maların pek heyecanlı olacakı 

muhakkaktır . 

ihracattan men edilen 
bir firma 

lımir: 11 (Türksözü muhabi
rinden) - Palamut ihracatının 

mürakebesi hakkındaki nizamna
me hükümlerine muhalif olarak 
ihraç edeceği palamutların ara
sında aşağı kaliteli mal karıştır

dığı için şehrimizin üçüncü asli
ye ceza ma~\c.emesince 1705 sayı 
11 kanuna göre mahkum edilen 
ihracatçı Simon Bencuyu firması
nın ihracat ruhsatnamesi 3018 
sayılı kanuniı maddei mahsusası: 
na müsteniden ticaret vekaletince 
istirdat edilmiştir. Bu firma, bun
dan böyle ihracat ticaretiyle işti

gal edemiyeceHir. 

YUksek lktlaad tlc•ret 
mektebinde imtihanlar 

12 

................. • i HALKEVİMi 
ı i SiNEMA VE KON 

ı Bu akfam •••• i da •ehrlmlz Halk•-' 

ı lonunda " KlmY• 
ı m1ndan gıda madd 
ı mevzulu bir kO" 
ı verilecek bunu "' 
ı " Donanmamızın 
ı seyahati ., fllrnl 
ı rllecektlr • 
ı .. .............. .. 

Sürek avı 
Haber aldı~ımız.a gör' 

müzdeki pazar günü cek 
Misis köy halkı, müştert~ 
dioğlu köyü civarında sU 
yapacaklardır. 

lıtanbal Ş• 
Tlyatrosn A 

lsteıııbul Şehir Tiyatr0511 

karlarından mürekkep 
bir prup şehrimize gelıP 
Kıymetli sanatkarlarırn 1.ı 
beş temsil vereceklerdir· 
dan ilk olan c Paşa hıt• 
adlı komedi bu akşarn 
caktır . 

Sanatkarlarımızın bıJ~ 
taya geçmeleri de muhtt 

Mersinde yapıl~ 
Güre,lerin neti"' 

Mersin : 11 (Türk50sı1 
birind~n) Türkiye güreş 
musabakalarına iştirak k" 
lan İstanbul takımı ile d 
arasında dün stadyorn • 
güreş musabakasını 4 ..,.,. 
bul takımı kazanmışlı\aııl 

Başta bölge baŞ rtı 
Valimiz Bay Sahip ~ret 
üzere kaiabalık bir seY" 
yapılan musabakular ço 
lı olmuş\ur. ~ 

Müsabakalardan e 
seremonide takımlar :~ 
selamlarken halk lstan 

1 ~ur· dakikalarca alkış arnı 5' 
Yapılan altı mu 11 

kiloda Ahmet Çakır lsl' 61 
if Döngel lçel'e uışl•~ 
Halil Yüzer lstanbul..,.,. ~ 
ler !çele tuşla 66 kilo:~ 
cu lstanbul-Kemal bY' 

Ama, bilhassa gençliğe kuv
vet . metanet, soğuk kanlılık, çe
viklik veren, seciye ve enerji te
min eden beden terbiyeı.inin her 
hususta gayesine sıhhi bir şekilde 
varabilmesi, her çocugun vücut 
kabiliyetlerine göre hangi nevi 
beden terbiyesinin ve hangi şek

linin daha muvafık olduğunu ve 
yapması Uizım olup olmadığını 

tayin etmekle ancak kabildir. Bu
nun içindir ki bu gibilerin hekim
ce sıkı bir muayene ve kontrol
den geçmesi lazımdır. işte hekim
lerin beden terbiyesindeki mühim 
rolü buradadır ve beden terbiye
sin ruhu, esası da bu olmalıdır 

ve budur. 

--1 Ankara Radyo Gazetesi!...,.._ -
Profesörler meclisinin vcrditi 

bir kararla Yüksek lktisad ve ti
caret mektebinde imtihanlar şu 

şekilde tesbit edilmiştir: Birinci sı

nıfta muhasebe - lktisad, ikinci
sınıfta muhasebe - ticaret huku
ku, üçüncü sınıfın maliye ve kon
solosluk şubelerinde Maliye-icra, 
iflas, bankacılık ve muhasebe şu
belerinde mali cebir-icra, iflas 
dersleri. 

le tuşla, 72 kiloda Ya ~ 
lçel-F11ik Büken lsta11 

79 kiloda Musa Erdetp, 
met Koç lstanbula tıı ali 
da Adnan Yurdaer fsl 
taf a içe le tuşla galip ~ 
ğırda Çoban Mehırı~t 

Gelişi gfüel her hangi bir 
gencin kendini bilmeden spora 
vererek futbol ve saire gibi hare
ketlerle vücudunu yorarak çok 
tehlikeli akıbetler meydana ge
tirir. 

Bazıları da şişmanlığını azalt
mak ve yağını eritmek sevdasına 
<lüşerler, Ala; lakin nasıl eriye
ceğini ve eritmek lazım mı, değil 
mi ? bunu bilmeden } ani tıbbi 
bir kontrolden geçmeden bunu 
yapmakla başına vahim işler aça
bilir. 

Çocukların serbest oyunları 
kontrolsüz yapmalarıncla bir de
receye kadar mahzur olmıyabilir. 
Lakin pedagojik hareketlerde 
mutlak muayene şaı ttır. Evvela 
hekim bu gıbilerin idman yapma
ları sıhhatleri için muvafık mıdır, 
değil midir? ve hangi idmanı yap• 
ması lazımdır? Bunu tayin ede
rek bedenlerini öyla terbiye et
meleri lazımdır. Titiı. bir itina ile 
kalpleri, damarları, ciğerleri, hat
ta böbrekleri muayene edilmeli
dir. Bunu yaparken çocuğun l::o 
yu ve kilosu na:rnrı itibara alına
rak kendine sportif hareketlerin 
yapacağı kalori sarfiyatını da na-

Çörçllln nutku 
akislerine dair 

Çörçilin !'!On nutku bazı yer
lerde müsbet, bazı yerlerde men
fi şekilde hemen bütün dünyayı 

alakadar etmiştir . 
İtalyan radyoları Çörçilin nut

kunu mevzuu bahsederken < Çör· 
çilin nutku anlatıyor ki artık ln
giltere mukadderatı tamamen A
ınerikaya bağlamıştır . lngiltere 
muc:izeler beklemektedir :ı diyor. 

Alman radyosu da bunu ce
naze töreninde çalınan marşa 

benzetmiştir. 

Macaristan ve Hırvatlar 

meselası 

Günün diger mühim mesele
lerinclen birisi de Macar kralı na· 
ibi Amiral Hortinin beyanname
sidir . Horti bu beyannamesiyle 
Macar kuvvetlerini Yugoslavya 
üzerine tahrik etmiştir. 

Diger taraftan, Yugoslav bir
liğini parçalamak için alınan ted-
birlerden birisi de Hırvatları Sırp
lardan ayıı maktır Ve bugün Hır
vatların müstakil bir devlet teş
kil etliği bildiriliyor • Bir hüku· 

met darbesinden sonra da Alman 
askerleri Zağrebe girmiştir . 

lr•k hUkOmet darbesi 

Iraktaki hükumet darbesi hlllc
kında Londra radyosunun verdiği 
haberlere göre , Raşid Ali Gey-
lani diktatörlüğünün Irakta haki
miyetini tesis etmiş değildir. Ra-
şid Ali Kral naibinin azli için 
karar almak arzusunda ve bunun 

için de parlamento azasını Ba~
daddan dışarı bırakmamaktadır. 

Matsuokan1n seyahati 

Bugün gelen haberlere göre , 
Japon hariciye nazırı Bay Mat
suoka Leningrada gitmiştir. 

Yunanlatanda durum 

Yunanistan içinde düşmanlar 
büyük bir propaganda faaliyetine 
geçmiştir . Fakat Yunan milleti 
Kral ve hükumet etrafında top
lanmıştır. Bunu da Başvekile yur
dun her köşesinden gelen binlerce 
telgraf anlatmaktadır . 

Groenland meaeleal 

Amerikanın Graenland'ı işgal 

ederek muhtemel bir Alman taar· 
ruzuna daha yakın koıabilmek 

istediğ'i anlaşılıyor. 

Balkan Cephesinde 
Alman orduları Yugoslavya 

cephesinde ilerlemektedir. Zag
repten sonra Karaköy kasabası 

da ışğal edilmiştir. Bu kuvvetler 
Morava vadisini takiben ilerle
melctedir. Manastır şehri de işgal 
olunmuştur. 

Üskübün yüz kilometre şimali 
garbisinde Yugoslav kuv-

~ vetlerinin mukabil bir taarruza 
geçtiğini de Sovyet . radyoıtu 
bildirmektedir. 

Almanların Makedonyada esir 
• aldıklarını söylediği Yı;ınan kuv . 

vetinin 80,000 değil 15,000 oldu
ğu haberi gelmiştir. 

Yugoslav ordusunun da Arna
vutlukta ileri harekete cievam 
ettiği bildiriliyorsa <la bu hatalı 

bir harekettir. 
Alman kuvvetleri şimali Yu

nanistanda lngiliı ve lmparator
lulc kuvyetlerile temasa gelmiştir. 

800 Kilometre aUretll 
ta1yare 

lngilizlerin saatte 600 kilomet· 
re süratli yeni bir tip tayvare 
kullanmağa baıladıtı anla4ılmı4. 

tır. 

lu Ahmet bir gösterıŞ 
sı yapmışlardır. ~ 

N61tetçl ~ 
Dersler 12 Nisanda kesilecek

tir. Eleme imtihanları 16 Nisanda 
başlıyacaktır. 

TAHSİN (Cll 
Yeni otel 11 

İLAN 

ADANA B[l[OİYE RİYASETİNDEN : 
ııSI~ 

1 - Adana Hacı Bayram - Sebze Pazarı yolu ar 1' 
yol inşaatı açık olarak eksiltmeye konmuş ise de talip çı 
mezkur müddet on gün daha uzatılmıştır. 

2 - işin keşif bedeli 4451 ,87 liradır. 
3 - MuJakkat teminatı 333,96 liradır. 1'ı 
4 - istekliler bu işe ait şartname, proje vesair evrıt ~ıı~ 

tediyesi Fen işleri Müdürlüğünden 23 kuruş mukabilinde ~ 
5 - ihale 22.4.941 tarihine rastlayan sah günü saat .. J 

tediye binasında toplanacak belediye encümeni tarafındıtllitıi,.1 
6 - Münakasaya girebilmek için taliplerin ihale tar,,,,

dört gün evvel Belediye Fen işleri müdürlüğüne rnürac 
ehli olduklarına dair ehliyet vesikası almaları şarttır. ·rı 

7 - Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenter•i · 

1 

tediyesi Fen işleri müdürlüğüne ve münakasaya gir.?1e~~ 
ihale ıı-ünü muayyen saatte Belediye encümenine mura 1~ 
nur. 



Dilenciye yardım 
yaıatına dair 

ispanya hükümeti, diler.cilerle 
cadele etmek için kestirme bir 
bulmuş ve şu karan verm;ş. 

Dilenciye para vermek bir cü
dür. Bu cürümü irtıkap eden 

ı..-ı.r•-kesten derhal para cezası alı· 

aktır. Bu ceza 5 peçetu ile 500 
ela arasındadır. Cürüm teker
cderse ceza mikdarı arllırıla

tır. 

Dilencilere gelince, bunlara 
hapis cezası verilecktir. Dilen 
re verılcn ce1anın o kadar 

yük tesiri göıü'meınektedir. Fa
t sadııka \erenin wühimce bir 
a cezasına mahkum edilmrsi
dilcnciliğin öniinii alacağı ü
cdiyoruz. 

r,t.MERIKADAKI KIZIL 
DERiLiLER 

Amerikada yapılan son nüfus 
ımına göre hu memlekt..lte ha 
Kızılderililerin mıktarı 275 bin
' Bunlar Sıoux, Cheyenne ve 
mandres kabilelerine mensup· 
lar. 

Bu Km derililer Amerikanın 
P kısmında tamamen ayrı bir 
takada yaşadıklarından adet· 

"ni, dinlerini ve ananelerini mu· 
aza etmi~lerdir. Ba~lıca meşgu· 
tleri av ve balık avıdır. 
Kızılderililer arasında ufak te
saneyi de çok ilerlemiştir. 

nlar yaptıkları eşyayı satarak 
ukça mühim bir para ele ge
Yorlar. 

Temyizin Eir Tevhidi 
lftihat Kararı 

Ceza davalarında illihaz o'u
hükme kaışı müdahiller tara

an vukubulan temyiz üzerine 
Pılan temyiz tetkikatı sırasında 
knıün suçlu lehine de bornlabi
h"b~~ul~mıyacağı keyfiyetinin 
~dı ıçtıhat yoluyla halli isten-

hr Bun .. . . h ·. un uıerıne temyız ma -
c.s•. umumi heyeti müdahilin 
yızı şahsi hakka inhisar etme· 
aleyhine olmak üzere hukuku 

~~iye cihetine taalluk elliği 
ırde temyiz olunan hükmün 

e .de bozulabileccğ ne karar 
rtııştir. 

12-4-4941 Cumartesi 
.OQ 
.03 
0 18 
·'15/ 
.O() 

Program, saat ayarı 
AJANS haberleri 
Müzik : Hafif Parçalaı tPI.) 

Ev kadını-Yemek listesi. 

Program, Saat ayarı 
Müzik : Türkçe Plaklar 

AJANS haberleri 
Müzik : Türkçe Plaklar. 
Programının Devamı. 
Müıik: RiyHeticumhur Ban
dosu 

.OQ/ • 

.3o 
.OQ Müzik : Fılm Parçaları (Pi.) 

Program, ve Memleket sa< ' 
Ayan. 
Müzik : Radyo Caz Orkest
r~sı (lbrahim Özgür idare
sınde) 

Müıik : Halk Oyun Hava 
.OQ l~n, Şarkı ve Türküler. 

onu~ma (Günün Mes'ele-
9 lcri) 
.ıs M- · 

9.30 M uzık : Seçilmiş Şarkılar. 
A emleket Saat ayarı, ve 

JANS Haberleri. 
Konuşma : Ziraat Takvimi. 

Mütik : ÇHte Fasıl Prog
ramı. 

Radyo gazetesi. 

Müzik : Solo Şarkı Ve 
Türküler. 
Konuşma (Kitap Saati} 
Müzik : Radyo Salon Or· 
kestrası 
Memleket Saat ayarı , A
JANS Haberleri; ve Ajans 
Ziraat, F.sham Tahvilat Kam· 

S 
biyo Nukut Borsası (Fyat). . o M". 

·2.Sı uzık: Dans Mü:dA-i (Pi.) 

.3Q Yarınki Proırım ve Kı· 
Plıut 

BAlKANlARDA 
(Birinci sayfncları aıtan) 

11\madıgını da biliyoru1. Belki bir 
delilik yaptık, olabilir. Fakat Yu
ııanistanın tarihi böyle deliliklerle 
doludur. 

Atina : 11 ( A. A. ) - Yu
nan emniyet nezaretinin tebliği : 
Alman tayyareleri Pire mmtakn
sında muhtelif noktalara ma\ nler 
atmışlardır. Bu ma,> nler bazı ıa
) iata sebebiyet vermiştir. Bir Al
man hava filotilla ı Kozan şeh-
rini mitral) öz ateşiııe tutmuştur . 
Sekiz ölü ve kırk ) aralı vardır . 

Atina : 11 ( A. A. )- Yunan 
kuvvetleri Alınanlara karşı mu
kavemetlerine devam ediyorlar . 
Yunanlılar düşmana fevkahidc zıı
yiat verdirmektedirler. 

Berlin : 11 ( A. A. ) - Al
man baş lumanclanlığından teb
liğ edilmiştir: Alman zırhlı kıta

lar ı Hırvatistnnın merkeıi olan 
Znğrebe girmişlerdir . 

Bratislava : 11 ( A. A . ) -
D. N. B. General Kveternik dün 
saat 6.15 de Zağreb rad) o u ile 
müstakil Hırvat devletinin kurul
rluğunu ilan etmiş \ e kendisinin 
bu devletin reisliğini deruhte et
tiğini bildirmiştir . General rıme· 

leyi, köylüleri , askerleri ve de
miryolları memur ve müstahdem 
lerini yeni hükumetin emirlerine 
itaate davet e) lem iştir. Biraz on
ra Hırvat çiftçi partisı rei i Ma
çeki n be) anname i okunmuştur . 
Maçek bu beyanname inde bütün 
Hırvatları yeni hükumete muta
vaata davet etmektedir. 

Budapeşte : 11 ( A. A. ) -
Macar ajanı;ı bildiriyor : Kral na 
ibi Hortı Macar milletine hitaben 
bir beranname neşrederek 1918 
de Macari tandan ayrılan Yugo -
lav arazisinde yaşı) an Macar 
halkıkı a n a r ş i d e. n sı -
yanet için Macar ordusuna emir 
vermiş olduRunu bildirmiştir. Ma
car ordusunun hareketı Macari -
tanın istikbalde kendisi ile sulh 
halinde .} aşamak i tediği Sırı? 

milletine mliteveccih değildir. 
Roma : 11 ( A. A. ) -Stefani 

ajansı Budapeştcden bildirıyor : 
Macar kıtaları Drnva ile Tiıa ara
sındaki e:.ki Macar arazisinde ile
ri yürü) üşe başlamışlardır. 

Yugoslav) ada bir mnhal : 11 
( A. A.) - Yugo:.lav Başkuman
<lnıılığındaıı : Düşman Paçın ve 

TORKSOZO 

Dokuz Alman 
Tayyaresi Dişti . 

Londra: 11 (a a.) - Dün ge
ce lngiliz avcıları tarafından do 
kuz düşman bombardnwn tayya
resinin tahrib edildiği öğrenilmiş
tir. 

SiYAM - INGILIZ 
ANLAŞMASI 

Londra: 11 ( a.a. ) - Siyam 
Birmanya hakkında Siyam ile ln
giltere arasında taati edilen nota
lar bugün nt'şredılnıiştir. iki hükü
met ırma~ı lıudud kabul etmekte 
mutabık kalnıışlardır. 

Btlytlk millet 
meclisinde 

(Birinci a) fndnn artan) 
sı ve biitçe erıcümeııleri maiibata 
Si. 

lstanbul mebusu GI. Kazım 
Karabekir'in, Teşkih'itı esasiye kn· 
nununun 17 r ci maddesindeki 
(mebusluk müddeliniıı hitamı) kay-
diyle dahili nizamnamenin 18 nci 
maddesinin 2 rıci fıkrasındaki (dev-
re sonu) tabirinin tavzihi hakkın
da takriri ve teşkilfitı esasiye er,. 
cümeni mazbatası. 

Orman umum müdürliiğü 1940 
mali yılı bütçesinde değişiklik ya· 
pılması hakkında kanun layıhası 

ve bütçe cncüıneni mazhntası. 
Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlü~ü J 940 mali yılı bütçe
sinde değişiklık yapılmacı hakkrn-
da kanun lfıyıhası ve bütçe encü
meni mazbatası. 

Türkiye Irak hükümetleri ara
sında aktedilen veteriner mukave
lenamesinin ta~dıki hakkında ka
nun lfıyıhası ve Hariciye ve Zira-
at encümenleri mazbatalarının mü
zakereleri y;ıpılmıştır. Meclis pa
zartesi günü toplanacaktır. 

Şuplayı işğal ederek Velikn Mo
rava vadisinde ilerleme*'e devam 
etmektedir. Şimal cephesinde 
düşman Ziroviti ka bölgesinde 
pek az. muvaff akkıyet elde etmiş 

Çörçllln nutka ve 
Alman radyosu 
Ankara : l 1 (Radyo gn1cte 

sinden) - Çörçilin harp nutku 
dünyada akisler uyanmıştır. Almıın 
radyosu Çorçilin son nutku için 
(Cenaıe memsiminde çalınan marş) 
demektedir. 

Almanyaya yeni 
akınlar 

(Birinci fi) fadan artan) 
ağır ha ara uğramıştır. Maddi ha
sar büyüktür. 

Krompintsiıı ı;arn) ı ile o ci-
varda bir çok bü.} ük hinnlıtr ve 
üniversite de hnsuı a uğramıştır. 

Ôtedenberi crııcbi devlet reisle
rinin iktımdine tahsis edilen Beh· 
vü sam; ı ile harici) e nezan·ti 
ve küçük sarny da hasara u~TI.} nrı 

binalar ara ındadır. 
Stokholm: 11 ( A. A.) - Af

ton Blnvet gnı.ete inin Bcrlin Mu
habiri yazıyor : lngiliz tavyare
leriııin dün gece Berline yaptığı 
akın evvelki akınlar kadar şiddet· 
li olmamıştır. Bir çok yangın 

ve infilak bombaları opera biıın
:.ına düşerek .} ungııı çıkarmışlıı. 
Yangın bu telgı afı gc)ndcrdigim 
dakikada hala .} anmakta idi. Ba
zı kimseler ölmüştür. 

Londra : 11 l Radyo 15,15 ) -
Resmi tebliğ : Dün gece lngilıı. 
tayyareleri garbi ~lmanya?a Ru
ra ve işgal altındakı yerlerın as-
keri hedeflerine hücumlar ynp. 
mışlardır. Bir çok yangıı.lar çık
mış, infilaklar olmuştur . 

Mallarımzın 
sevki meselesi 

(Birinci sayfadan artan) 
rafla vaıiyeti anlatmışlardır. ileri
de yapacakları işleri düşünerek 
alıcıların zarar görme~ini muvafık 

bulmıyan bu firmaların ticari ah
lakın ıeap eıftrdii'i bu dilrü~t tar
ı.ı takip etmeleri piyasada mem· 
nuniyellc karşılanmı ştır. 

\'e burada kıtnlarımızın mütcyalc- ı ........................ ı 
kız hareketi netice inde durdu- ı ı 
rulmuştur. ltal,>an cephe inde ha- ı BlzmetçlAranıyor ı 
fif faaliyet olmuştur. Muhtelif ı ErJ İflerini görebilecek ı 
noktalara düşman paraşütçüsü ı b · k d h ·zmetci ara- ı 

. . . . F k 1 1 1 . ı ır a rn ı ı inclırılmıştır. a at >Un arın ıepsı M b ' -
l d ·ı · · 1 ı yor. at aamıza mura· ı mu ıasarrı e ı mış \'e esır a ınmış- • 

tır. Arnavutlukta vazi; ette hiç ı ı caat etmelerı ı 
bir değişildik yoktur. : .................. ••••••ı 

G. Antep inhisarlar başmüdürlüğünden: 
) - 31 Maddeden ibaret şartnamesi mucibi G. Antep inhisarlar Başmüdürlüğü. Müskü

rat fabrikası ve ikinci maddede isimleri yazılı inhisar idareleri ve mahaller arasında gelecek 
ve gidecek emval ve eşyanın nakliye işi 614 94 l larihinden itibaren 15 gün müddetle eksilt

meye konulmuştur. 
2 - Eksiltme aşağıda gösterildiği üzere iki cihetten yapılacaktır. 

Narlı 
Narh 

Nariı 

Narlı 

Antep 

Antep -

F.Paşa-

Antep Antep 
Kilis Kilis 
Nizip Nizip 
Birecik . Birecik -
Kilis Kilis 
Maraş ' Maraş 

Antep 
' Antep 

Kilis Kilis 

Narlı 

Narh 
Narh 

Narlı 

) 
) 
) 
) 

Antep ) 
Antep ) 

F. Paşa ) 
F. Paşa ) 

Nizip Nizip F. Paşa ) 

Narlı Istasyonu 
cilıctile 

,. Birecik . Birecik F. Paşa ) F evzipaşa lstasyo-

Antep - Kilis Kilis A ntep ) nu cih<-tile 

3 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Bu iki rihet üzerind n verilecek teklif 
mektuplarından hangisinin fiyatı muvafık görülür ise ihale o cihetten yapılacaktır. 

4 _ Eksiltme 21141941 tarihine tesadiif eden Pazartesi günü saat 15 de G. Antep inhisar
lar Başmüdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda ynpılacaktır. 

5 _ Nakli taahhüt edilecek eşyanın cinsi: Vıaınul tütün, Tuz. ispirto ve ispirtolu içkiler. 

kuru Ozünı. maden kömürü, barut ve av malzemesi ve bunlardan başka irılıisara ait sair em

val ve eşya 
Bunların muhammen mikdJr tutar bedeH~ri: 

Narlı istasyonu Cihetile Mikdarı 5.548000 Kilo Bedeli 39930 Liradır 
f. Paşa ,. 4.839000 45118 

6 _ Muvakkat teminat rnikdarı N.ırlı yolu için 2994 lira 75 kuruş. Fevzipaşa yolu için 

3383 lira 85 kuruştur. ı 
istekliler teklif ınekf uplarmı ve teminat makbuzlarım. ve kanuni ikametgah ve ticaret sicil

i inde kayıtlı olduklarına dair vesikalarını 2490 numaralı kanunun 32 33 inci maddelerindeki 
tarifat dairesinde ihale günü saat on beşe kadar komisyona vermiş bulunacaklal'dır . 

7 _ Şartnameler bu ilanın yapıldığı malıal inhisar idarelerinden bedelsiz olarak almaLi-
9-12- lS 12891 

lir, 

< Seyfa 3 

........................... • • 
: ASRi SiNEMA I : . 
:~ARK BU AKŞAM SUVAI<~ : 
• 8.45 8.45 ~ 

1 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatr osu 1 • : . iKiNCi TEMSiL 1 
~ ı············ .......................... ı • 

i [rPAŞ .. A ... HAZirffLir .. n·ı 1 
•• : ....................... ~ ................ :·· 1 : ...... .................. .............. : 
•• 1 Komedi 3 perde 

• • • Yazan: Nazan Oökbll • • 1 1 Localar ve numarah koltuk h erg Un klfede 
sahlmaktadlr. lstlcaı e diniz • 

:
• Telefon: . . . . 1 .............. 250 

• • • 1 Sinemada buglln göndlz matlnada 1 
I• TARZANIN İNTİKAMI - SAADET YUVASI • • ·ı İSNAMADA : Pek yakında • • 1 Gençler Sevişiyor 1 
1 ........................ .1 

O[Vl[T ORMAN İ~l[TM[Sİ POS REVİR AMiRliGiHDEN: 
940 senesi imalatından Aşağıda yazılı keresteler açık arttır

ma ile satışa çıkarılmıştır. 

Parti N Hacmi 
No- M3. D3. 

808 408 
ll 571 474 
m ı104 457 
iV 255 557 
v 385 312 

Vl 396 732 
Vll 573 794 

VJJI 560 631 
l x 549 601 
x 417 761 

U. Yekun 5623 727 

Muhammen Kıymeti 
Lira Kuruş 

20 18 
,, ,. 
,. ., 

" " ,. 
" ., 
" ,. 
" ., 

., ., .. ., 

Temi nah 
Lira Kuruş 

1223 
864 

1671 
386 
583 
600 
868 
848 
831 
632 

53 
93 
60 
78 
17 
45 
44 
51 
82 
28 

ıhale. 18 Nisan 194\ Cuma günü saat 14 de Aduııadaki 
Revir Merkez binasında yapılacaktır. 

Partilerin ihtiva ettikleri çeşitleri gösterir listeleriyle saış 
mukavele projeleri A~ıkarada Orm~rı Umum Müdürlüğünde, 
ıstanb~l, A.dana. Me:sın Orman Çevırgc Müdürlükleriyle Ada
nadakı Revır Merkezınde bulunmaktadır. 

isteklilerin s .. ~icaret Vesikalarını ve teminatlarını hamil ol· 
d ukları halde Ozu geçen tarihde öğleden önce hazır bulunma-
ları ve revire müracaatları. 8-12 1286 . ........................ .. 

Türkiye güreş 
birincilikleri 

bügün ve 

yarm şehir 

stadında 

DUHUliYE 25 KURUŞ 

TÜRBİN 75 KURUŞ 

HUSUSİ 100 KURU~ 

••••••••••••••••••••••••••• 



•o-oo++++No+++e 

=r ··k kı i azeveyu se ı 
• • ; randımanlı i 
J ANOT 1 
jbataryalarımızi 
J gelmiştir al- f 
J makta acele i 

i 1 Muharrem Hilmi Remo 1 
ı Abidin paıa cad. No. 112 Tel~raf: Remo ·Adana ı 
ı · Telefon: 110 
• 12755 

l••••+H++H+••··~~~·~= , _____ , 
FEMil 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Biıçck ba)arılarırı 

~ıl:hi, a} lık ltnıizlikle· 
rinde r,österdikleri a· 
lakasızlık , mühim ra· 

l öt~ ızlık H' } es~ talık-

1&.ır a )Ol aı,mı~tır. f~te 
UJnJaa dola)ı, her sa· 
yın bayan, add za-

manlarında bu gibi .hastalıklardan korunması için yalnız 
(FEMIL) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay- 1 
hktır. (FEMıL) in hususiBAGLARI da vardır. 

ECZANElERDEN VE TUHAf İY(, ITRİYAT 
MAGAZALARINOAN ARAYINIZ 

Cenup Mmtakası deposu : 

L 
Bahri Diril Ticarethaneıi 

Yalcamü civarı No. 7!.J 

4!MMM~MM~~~~~ 
1~ TIMOFOJ ! 1 [ABDEST BOZAN) DEDIGIMIZ SERITLER 

1 
1 
1 
1 

1 
I· 
1 
J~ 

1 
1 

Bunlann uzunlukları, dört metreden on metreye kadar 
olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke
ser, kannda ağrılar, sancılar yapar. Zayıf, kansız, derman
sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedavi ile vü
cuttan ahlmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

TIMOFOJ 

UZUNLUGU 4-10 METREYE KADAR 
~A~(AŞOESf BOZAN) OEtNLEN 'ERİTLERI 
OLDURUP y .UÇUDTAH Dı$ARI ATAN 
TAM TESiRLi .BiR M0STAhZARDIR 

S. v. / . H V•Aöl•l"911t •/!I tt• /,, .. • 
14- # · 14• 1•1'1°6/, rul .. 11111 ı-.,.~,, 

- RaÇl!!.r• iL• .SA1'1L"' - • 

Bu kurtların eit birinci deYUıdır. Kutulann içinde kul
lanış tarz(yazılıdır. Her ECMOede bulunur Sahhat Vekile-
nin müsaadesini haizdir. 12761 

1 
1 

TORKSOZO 

TORllYE cuı•IYETI 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermaye•i : 100.000.000 Türlı Lira., 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraaı:Bankasanda kumbaralı ve ihbarsız tasanuf hesaplanne en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 'llefa çekiltcek kur'a ile 

aşaQıdaki plina rôre ikramiye daQıblacakhr. 

4 Adet 1000 LiraJık 4000 Lira 
4 • 500 • 200b " 
4 

" 
250 .. 1000 .. 

40 
" 

100 
" 

4000 " 100 " 
50 

" 
5(00 

" 120 .. 40 
" 

4800 " 160 .. 20 
" 

3200 " 
DIKKA T : Hesaplarındaki pa~lar bir sene içinde 50 

liradan aşatı düşmiyenlere ikramiye çıkhtı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyh'.il, 11 iirimacikinun, 
11 Mart ve 1 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. ________________ ...._.....,.._I 

i 

aer:ecıuelle 11.ıaau 

IS BANKASI 
l0Ç8( TIARRUf HESAPLAll 

1941 
llıramiye Pldnı 

KEŞlDELER: 

4 Şuhat, 2 May11, 1 A&uatoı, 3 lkincitr,rin 

tarihlerinde y1İpıl1r. 

i94t ıKRAMIYELBRI 
ı Adet IOOO Lira lak ı.oeo Lira 
8 " 

1001) 
" 

S.000 
" 1 " 760 " 

1.&08 " 
" " 

DO() 
" 

1.000 
" 8 " 260 .. 1 .000 
" 86 " 100 " 

8.689 
" 

80 60 -· 4.00Ô 
" " 

,, 
800 " 80 " 

6.000 
" -

Tllrkiye it Bankasına para yatırmakla yallnR P8{8 biriktinnif 
olmaz, aynı umanda talihinizi de denemif olununuz. 

• 

... ..... ..,,,, l 

İ Memleket Hastanesi Bevlife mütehassısı 1 

1 
DR.OPERATOR Saim Erkun 
Kallın, erlıelı idrar yollan (6611relı, ,,....,._ H erW 

ı.nutıt liadtllılıltıtıtıı) 
Kızıl•J C.dd•li'lde, l.a1t•ı OllUlu 11.r.,8liitlakl 

muaı•.,.••lnıle ıelliıwlı• ......... 
12778 27-30 Telefon ta 

1 
YUVANIN SAAD 

ÇAPAMARKA 
Sıhhatinizin. neyenizin, sofranızın hadim· 

·~~ 
MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Balt 
HASTALARltff HER GÜN MUSTAf A 

ECZAHANESI OSTONDEKİ MUA YENEH 
KABUl EDER 

MAARiF MODORlOGONDE~: 
1 - Adana müze bina· 

~sında yapılacak tamirat keşif 
tutarı olan ( 788) iira 38 kuruş
la açık E-ksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 16- 4-1941 
tarihine m üsadif Çarşambagü 

nü saat 10 da Maarif müdür
nlüj'ünde teşekkül t!dect>k ko-

misyonda yapılacaktır. 
3 - isteyenler bu işe ait 

keşif evrakiyle şartnamelerini 

görmek için Maarif Müdürlü
üne müracaat edebilirler. 

raflarmı "e bir 
adE-t (8) bir adeel 
luk tayyare pulun• 

rine bağlamak su 
maddede yazılı 
gün evvel vili)' 
ları lazımdır. 

30-3- 5-12 

;···········•&:& 
A NEZLE 

En seri ve,. 
kilde Y 

G R 1 

i 
tedbir evinizde birkaç GRIPIN bulunduraaıık 

Ka'bi bozmadan, mide ve böbl 
yorm1dan ıstırapları dind· 

i.:zumunda günde 3 adet alonır. Taklitlerindea 
her yerde pullu kutulanna ısrarla iste 

Abone ve İlin 
Şartları 

Seneliti 1200 t r 
Altı ayhl'I 600 " 
Oç ayhtı 300 .. 

Aylık ta abone edilir. -l•nler için lllarer• ..... 


