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YUGOSLAVEAR ALMANLAR 
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SEKSEN KADAR ALMAN 
T ANKi TAHRiP EDiLDi 

o...,, ci11•ınJa meyılu ıa· 
Nfma intiaor .Jili,yor 

Atine : 12 ( A. A. Yunan 
kralı jorj mılJete hıtaMn qatı· 
d.ıti beyanname)i ntıretmiftir : 

Yunanlılar, Yunan Ol'dusu 1 
Me1Dielcet tanbanin en ulvl .. ıha
''"' hala yaıark'«!n cesurane ve 
Yititçe daarumunuıda y4bek ve 

mNı rulılanuıdan hic; bit ,eyle 

aeeteınııao ha 
deı netice .. ,,,.. fnutlak 
1ehiaaiae olac ... ı hüluDdaki ..,.. 
••laııı •••nmııdaa dolayı sıze 
detin ıninnettarht•m• heyecanla 
ifade etmek iıterim. 

Milletim ı Orduya layık oldu· 
hnu IÖlter. Geridekiler. cephe· 
delcilerle teref yaratma çıkınız. 
Yunanhlarl Kalplerimiz aibi kalp 
l~dıkdan • demir tibi ıatlam 
hır iradeye , azim, mukavemete 
Ve feraıati nefse malik olduktan 
IOnra on binlerce difmana ve 
d6fınan t.nklarına mukavemet 
ve vataıunııa kartı vuifemiıi ifa 
edecetiz • 

kral, ordu ve millet hepimiz 
birıilcte 6yle mOsbet ve hayran· 
~· deter bir bOtilnh, mG.fterek 
•r-.lbiı bu varlıtı .. rsılmu kil· 
"'-ki-sır. Milletimiz için ulvi o
._ bu ... tta dindarane bir hutü 
ile bir çok Yunan neeillerini hi· 
1111Ye eden Allaha, Hazreti Mer
Yeıne ve ebedi Yunaniatanın fiil 
ve flrefini hayatlan baha11na RlÜ• 

dal.. edenlere tevcih edelim · 
~ftcelerimiı , vatanımızın mu
keddeı topraklannın mildafaa de• 
tan, Ylıalaa yere batlamln · Ya· 
"-' Yunın orduau 1 

YUfoUavyada bir mtlhal : 12 
( ,\ A. ) - Yuıoslav Batvekili 
~Detaı Simaviç radyo ile aıat•· 

' hbtku ıöylemittir : 
« Alınanyanın biıe metrü hiç 

Yunan Krala 

bir 11ebeb olmadan tahmil cttiti 
bu harpte karıımııda adetçe da
ha faik bir dilşmın bulunduQunu 
müdrikiz. Fabt milletimiıin ma
nevi kudretine ordumuıun J.:ud
rctine , Alman tecavtıünün he· 
men arifesinde alı.dolunan husuııt 

bir pa1'tlı ba~lı bulunduaunıuı 

Sovyctler Birlif iniıı do111tlu~una , 
ip~lle~ ve Auı rikanın v6dctl~ı 

dir . 
Almanlar fili aded f aikiycti 

sayesinde dejil, fakat Karp ilin 
etmeden Japtddın hücumun loffi· 
ti sayesinde bazı muvaff akiyetlcr 
elde edebilmitlerdir. Kıtılanmız 
dütınanan ilerleme9ini durdurmak 
için uu muharebe hltlan Oıerin· 
de paadidea tahaftüt etmektedir. 

Atina: ıı ( a.a. ) - Yunan 
nsmt teblit+. Mınuttr mıntaka
lliaclan plen Alman mot6rlü un· 
sartan Filorina mınttkuenda lata· 
lananzla temasa plmiflerdir. Ar. 
navutluk cebbelinde IDllhdud ma• 
hiyette kefil kollan ve topçu fa· 
aliyeli a1ın .. tur. 

At• ı 12 ( A. A. )- Atina 
radyOMI hnUt bakkand• demit· 
tir ili: Harbin aleyhindeki ufha-
11aın devam ettitine delllet eder 
hiç bir feY yoktur. Boyundur~k
lan albna almaya t~ı ettılc
leri lcOçik bir memleketin kah· 
ramaaca mukavemeti brpndı 
Alman ve ltalyan ml~~vliler pltn 
lannm muvaffakıyetplite utra· 
dıflnı ıöstermektedJ\- . Mlttnli
l~n tebtitleri artık ftfaalt de· 

t
'ld' Artık ıleri hareketler de-
1 ır. b'ld' kt fil bava hOcumlan ı ırme e-

dir. Jtalyanlar Yunanllların mıh-

........ ~ .. 
• ...._. .. , ... 11 

) Nftl..J Gilwnin wg· ~- 12 (TiJrlcaödi ,,.,,,.dirinJen - Janga t1ozigetl lcar11· 
aıı.,J. o. anama 6inaınJa wrJili .le. :ı::::: ,,,, laallc lcilleıi tara/ın-

G TıJrldge .. mn.nla lcon/utlltM • IOllUftG lcaJar ak ırk 
~ ol4ka ile Jlnl.nmi,tlr. Kon/eram ::~il• laallcın mlln ı•/in• 
.,. ~.•';ll ollc11larla talclp •Jilmll " l·'= ~ kırı d""4 tegU olun• 
,,..;,.,.~rnetlnı ola titrin w lc*n ""I .... ı 

z 
GÜNDELiK SiY I G A ZETE 

1 ....._ .... .................. ,... 1 

Bizden ey istiyen 
olma a sulhtayız 

FAKAT 

Memleket va illet menlaatlan için hiç 
bir ihtiya tedbiri ihmal etmemekteyiz 

Ankara : 12 ( RaJgo ıeuteıinJMJ - /Jrıılnlcl 
dünya lıaJi~leri lcarıııırwla ldtlilce ~o • oba 
tktlld Türle sınırlorınm Tllrlc mi/lelt;in ,.uJ.o/ao· 
sı için ical»den lıer liJrla emniyet "• lftiltla/• l•J
birlerini almalctatlır. 

Fa/ile Rıfkı Alagın Ulu.ıa yaztlrjı ıifl. IUJen 
bir ıey i•leyen, bize lecot1lze koUc,.,, ollflotlıltça 
mem/det su/Jı Vt ıülciin içinJ~ ıeç.-ılr. 

Son gün i 
bir ,,,;/ 

1 tanbul: 12 (Türksöıi muha
birmdcn) DCln yane bır mllyon 
liradan falla ıhracat yapllmıı
tır. Dünkü ıhracatm y~kfanü bir 
mil} on yirJrıa bin lıra olarak he· 
sap edılmııtir. 

Bu meyahcJı dün, Sovyct ta.ya. 
ya palamut hülhası, lıvtçe deri, 
ıusam, Romenya,a. ı..l, frl6nd.-. 

:IJ~da 

ladıft cepheleri berinde bio- 1tir 
feY biklırmemelrtedir • 

BuıiJnlcQ Juuırlılclarımız lak ,.;,Ae.Ulci mı/ü 
ıed6lrlarJen ba,Jca 6ir ıey tlefi/Jir. Baıan emniy•t 
tedbirleri Wımıntlan laan6aldan çıltoaJc lıa/Jc 6ir 
lcoç aglılc bir Jcır ıuinlİline çıktıfını /arsetmellJir. 

Halcüm~tlmizin iter IN6ir "- te,.lı/Jflil ...,,.~ 
1'el ve mlllr.lln men/oali içintlir. Şlplıeu Jel; 6-' 
milletin her /erJi bögl• Jtlfilnmelctfflr w W,I. 
tlaıOnmıliJir. 

IFRlll HAlllTI Geçen her sOn Yoplavyaya 
kuvvetlerini tanıim etmek ve Al· 
man hava kuvvetlerinin ini bl· 
cumlariyle inkıtaa utrayan ~q-
kialtı ele almak imUnını vermek· Baidat: 12 (A A) 

ALMAN ITAL YAN ESiRLERi 
46000 1 BIJLl)U -tedir . Irak parlamentosu naili Abdü-

Yuaoslavyada bir mahal ı 12 liWa ulederek, Kral rüfdünü iabat 
( A. A. )- 11 Niwa taribli Yu• eclnciye bdar Aaıimi ailelinin en 
plav resmi tebliti : Şimal böl· ,,...... olan Şerif terefi intihap et· 

Hall ...... ndald ....... 
lruwetlwl .. ..-. r•• 

(Geriıi tlçOncli .. yfada.:,> _ _ _ •_;if_tir_. __________ ., __________ _ 

Dan B,,,lagon.Tlrkige Glreı Birincillk'!MOaabalcalarınJau Bir Estantane 

Türkiye Güre Birincilik 
Mü abaka ı dün ba 1 
Mü abakalara Adana Stadın 
da bugiin de devam ediligor 

r .......... .. 
llERllWUI 
llZK DEllZE 
GEMIB 
blerlll ... 
tetlllrlerl 

NI IŞGALMI EDECEK 

A.akara: 12 (Radyo ıazete.ta. 
den) - Roaveltin Aden k6rfai. 
Re Amerikan ıemilerinin fi,.... 
Iİ hakkındaki mluacleai mihim 
bir hadi.edir. Harp uhua adde· 
dilen bu yere Amerikan ı...U.. 
rİftin ıirmesi tayana dilıbttir. A,. 
meribn deniz menmbeyni hıll 
denize fimdilik ayda yirmi .... 
ıöndermelc karannı da vermllth'. 
difer tar.ıtu, ihtiyati bir t..a. 
bir olmak lzere ~ p°'. 
tekize ait Aaur adalanaı ifıll 

(Gerili ikiDCi llhifede) 
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PalabıyıkBurda, 
ünü değirmende 

Köyde onu a ıl iıımile detil, 
( Palabıyık) namile anarlardı. Urnn 
burma bıyığ'l, kalın C'nsesi ve çam 
yarması gibi çenesile cidden çok 
heybetli bir manzarası vardı. Bu 
sayede köyün "Ali kıranı, baş 

keseni,. olarak geçinip gidiyordu. 
Kendini hütün köy delıkarılıla· 

ı ına .ı:aydırmı~. palavra ile, atıp 

tutmakla lırpsiııin üstünde bir 
zabtiye rıiifu::rn lrsis etmişti. Ha· 
kıka\lc biyığırıdan başka birşry'i 

yoktu, geri tarafı çrneden ibareıti. 
Kazara, bir dö2"üş yapacak olsa, 
hoz <"Şek sudan g-elinciye kadar 
dayak yiyecrği muhakkaktı. O 
derece kofdu, oderece korkaktı .. 
Fakat o, hiç bir zııman i~i bu 
kcrlt'ye getirmemiş, uğ'rayacağ"ı 

akıbeti bildiği için, sonu kavgaya 
müncer olacak meselelerin içinden 
hep siyasetle, kiyasetle sıyrılıp 

çıkm15, lakin kabadayılığı yine 
kendisinde bıı akmıştı. 

Velhasıl "Palabıyık., bütün 
şöhretini palabıyı~ına medyondu. 

Palabıyık oderece de len· 
hddi ... 

- Kız Eşe, şunu şöyle yap!. 
- Kız Eşe, bunu böyle yap!. 
Hep karısına iş buyurur, onu 

çalışlı• ır, kendi gezer, caka sa
lardı. Ailenin bütün külfeti za
vallı görpenin sırtına yükletilmişti. 

Palabıyık güzel Eşeyi kancık bir 
gölük gibi istismar ediyor, hem 
yiike hem bineğe kullanıyordu ... 

Eşe köyün en alımlı k111 idi. 
On dördünde iken on dört günlük 
ay gibiydi. Tazeliğin, turfındalı~ın 
büt(in ıhı şamı ustünde idi. lieş 

sene evvel, yıyıi on bl"şine basma· 
dJn Pcılahıyık onu da~a kaç rınıı 
babasının elinden 1orla almıştı. 

Şimdi yine güz .. Jdi .. Heli ir ce, 
kalça ı kıvrak, goğüsleri dik ve 
yürüyüşü eda ı idi, Yalnız elleri 
sertleşmiş, topukları çatlamış, yüzü 
yağızlaşınıştı. 

Köyde yanıp tutuşanı çoktu. 
Fakat Palabıyığın korkusundan 
hiç biri yan bakamaıdı . 

• • ... 
Bir gün evde unlaıı tüken· 

mişti. Palabıyık iişcndi : 
- Eşe, unluğu değirmene sen 

götür! dedi. 
Eşe doru beygiri çıkardı, ko· 

cısının yardımilc bir çuval unluiu 
yükledi, üstüne de kendisi bindi 
ve değirmene doğru yollandı,. 

YAZAN 

SElAH l TTİN SEPiCİ 
Ama ııen de:: hana bir iyilik vapa
rul..sııı l 

- Sıuıa tıf" i" lik y~pıthiliı irıı 
heıı ? .. 

Kadın çr:tı naçar ılc::~irmendııin 
i&teıligi i) iligi yaptı. Kulübede 
yarım suat l..adıır !.:aldılar. Snııı tt 

ıltğ rmenl"İ aıhımıııı \·a~ııttı 

- Değirınt'.nddd unlu!.: bitiıı
ce bu t..adınııı buğday mı dök 1 
diye tenbih etti ve F.şe kulübe
den ayrıldıktan .sonra ı alıat bir 
öğle uykusuna <!aldı .... 

Gördügü tatlı ve yarım kalan 
hir rüya, onu }eniden anuya dü
şürmüştü. Giyinip degirmene git- ı 

ti. Tuşııı işi bitmiş, Eşenin unlu
ğu dökülmüştü. ~ede bir dire
ğin dibine çömelmiş, bu*dayının 

uğünmesini be"liyordu. 

- Odaya gel bacı, burada 
sefil olma 1 dedi, bunun üğüııme.si 
daha bir saatten faı.la sürer ... 

Kadınla birlikte tekrar kulü
beye girdiler. Laf olsun diye de· 
~irmenci Eşeye kö) ünü ve kimin 
karısı olduğunu sordu. 

Eşe, Kesekliden Palahı) ığ'ın 
L.arısı olduğunu söyleyince birden
bire irkildi, ürkmüş gibi yaptı ve 
göı.lerini dehşetle açarak : 

- Vayyyyy .... Demek sen o
nun lı.ımsısııı haaaaa ? .. Haydi 
bacım, yaplığııı iyiliği geri ve
reyim .. Hen Palabıyıktan korka
rım .. Duyarsa 1lonıu öldürür he· 

ni ..• dedi. 
Kadın buııa iııamJı, yahut inan

nuş JlÜrünılü ve dt'ğİı ınerıci i) li~i 

iıtde etti ... 

"' • • 
Eşenin ayııi gün köye dön-

mesi Palabığı hayrete düşür. 

müftü. 
- De~lı pıen bu l.:aclar teı.lıa 

nııy·tlı ? di)'e sorunca F...şe başın
dan geçeni k<'>t·asına anluttı. Pa
l3bıyık# lfolcletle yerinden fırladı: 

_: Demek o tere~ sana böyle 
yaptı ha?. Ben ona gö .. teririm, 

diye bağırdı. 

Eşe ~uk Lanlılılda : 
- O kadar acele etme hde 

TORKSôZO 

UZAKTAN ---· 
Danıeden ve 

lıonu,aa bebekler 

A
merikada mis Nirıa Ler ıı adın· 
da bir genç kız evinde buldu 

~u artmış bezler, kumaş µarçalcııı 

g-ibi basit şeylerle! biblo kabılın
den bir çok eşya yapmıştır. Ku 
eşya o kadar büyük bir ıevkle 

yapılmıştır ki derhal naıarı dikka· 
ti çekmiştir. Bilhassa bunlar ara· 
~ındaki muhtelif tipler çuk heie· 
nilmiştir. 

Sinama şirketleri bunlara raQ-
beti göıünce derhal mis Leen'ııin 
tiplerini konuşlurma~ı ve filime 
çekmeği düsünmüşler ve grnç 
kızla bir mukavtle yapmışlardır. 

ilk filimde bu bebrkl ·r şarkı st>y
liyerek daııs da etmişlerdir. Filim 
çok raQbet görmiişıür. 

Genç kız, t vde vaki l gt'Çİr

mc: k iı;in giriştiği hu iş sayesinde 
şimdi mülıiııı hir kıtıaıu; nıt:nbaı 

temin t'tmişlir. 

En ağır para 

Dünyanın en a~ır parası Şarki 

P dSİfikte Yap adasında yerliler 
ar.ı!'ında tedavül rden paradır. Bu 
para taştandır. Ortasında 1' alın 
bir sopa geçirilecek kadar tıüyük 
bir delik vardır. Hüyük alış veıiş· 

!erde parayı taşımak için muhak· 
kak bir hamala ihtiyaç vardır. 

Adanın iç taraflaıında münha
ı.ıran bu para kul anılıyor. Fakat 
s;ıhilde Japon parası da geçmek· 

ltdir. 
Adanın içinde oturanlar bin· 

terce yenlik bir banknota taşlar
dan bir tanesini ve iyorlar. Bura· 
da halk a'tının ne oldı•iunu bil

memel...tedir. 

A merikahlar 
(Birinci sayfadan artan) 

mesi de muhtemeldir. Amerika, 
lngiltercye yollayarağı harp mal
zemesini harp gt"mileriy le hu a
clalara ladar himayeli ölaral 

göndcrecct.tir. 

lıerif 1 ele.eli ve clc::vaııı etti : 
- Değirmenci kimin karısısın 

di.) e. sordu. Palabıyı~ııı !..arı ıyıın 

deyince adam senden korl.:tn, al· 
dıgırıı yine yerine koydu ... 

Palabıyık geniş bir nefes aldı. 
Yüzünün çi1gilcri gevşedi. Gülüm
siyerek bıyığını burarkcn : 

- Aferin Palabıyık, cliyor<lu .. 
Seıı hurdasın, ünün de~irmende .. 

1 

23 Ni•an Çocuk b .. yramı 
Büyü!.: Mılld Meclisinin açılışı 

ve Ulus e~emcntiğiııin kuruluşt 
ta ·ihi olan bu ınes'ud günü ço
ruklarımırnı coşkun sevinçlerle 
geçirmesi lıtdıtr maııalı bir gün 
var nııclır "? 

i " HAB 
• 

I m tihanlar için 
geni izahnam e 

Maarıf V ckaleti, ortamrktep
lerle lise ve muallim mekteplerin· 
de yapıl~cak imtihan'ara ait yeni 
bir izahname göndermiştir. Bu 
mekteplerde kurulacak imtihan 
komisyonları zaruret a-örüldüğü 
takdirde ikişer azadan teşekkül 
edebilectlc, yalnız devlet orta mek 
ltplerinin sözlü kısmına münhasır 
olmak üzert. iki aıanın da bulu-
namaması halinde sözlü şt:kli ytt-
7ılıya çevıilerek imlıhan bir zat 
tarafından yapılaceıktır. 

Sözlü imtihanlara girtcck ta-
lebe sayısı (aıla olduğundan grup
lara ayrılsrak ayrı ayrı ıcünlerde 

imtihan yapılacaktır. 
~ \. 

Anlıara radyosu bir 
anket açtı 

Ankara radyosu ılikte servi~i 
için bir anket açmıştır . Radyo 
idaresi bu servisi takibcdenlerden 
şunları sormaktadır : 

1- Radyonu:ıun markası , 
2-- Lamha adedi • 
3- Antenin cinsi dahili mı 

harici mi '? 
4- Dikte servisini uzun dal

gadan vaı.ih surette alabiliyor 

musunuı. ? 
5- Dikte serviııirıi lısa dal

gadan vaı.ih surette alabiliyor 
musunuz ? 

6- Bulunduğunuz yerdeki din
leme şeraiti hakkında düşüncele
riniı .. 

Cevablarınız ( Radyo Müdür. 
lü~ü teknik serviı - Ankara ) 
aclrc1'iııe acele: gönderilmesini rica 

erleriz . 

YENi NE,RIYA T .. - ·- - -
. DILBILIK 

(Gramer) 
Eski Öğretmenlerden Muııtaf a 

Bakşı ve Ticaret okulu Türkçe 
Ôğ. Vehbi Evinç tarafından Dil
bilik ( Gramer ) adlı bir eser ntş
redilmiş, ~vrenclilek ve Horozoğlu 
Kitabevlerinde satlığıt çıkarılmış-
tır. , 

Bu eser Orta okul müfredat 
programlarına uygun ve talebenin 
.anlıyacağı sade bir uslüpla ya· 
zılm1ş ve şimdiye kadar kullanıl· 
makta olan Gramer ıstıllhlarile 

birlikte öz Türkçe karşılıllara da 
yer verilmiştir . 

Kitabı bütün Gramer merak
lılarına ve Lise , Orta okul talc· 
hesine tavsiye ederiz , 

Avukat 
vefat 

Merhum 

ilhamı 
ettt 

Boy llhomi 

Muhitte kendismi çok se\'dİr
miş olan şehrimiı. Avukatlarından 
Bay İlhami Dincel dün saat 15 
de hayata gözlerini yummuştur . 
Şehrimizde bu haber içten bir 
teessür uyandırmıştır. Merhumun 
cenazesi bugün saat onda Yeni 
Postahane karşısındal.:i evinden 
törenle !.;aldırılacaktır. llhanıi Din-

celin kederli ailesine baş sağlığmda 
bulunur , ölüye Tanriclan rahmet 
d ileriı. . 

llerılnde tek 
tip ekmek 

Mersin : 12 ( f ürksözü muha· 
birinden) - Belediyemizin çok 
yerinde bir karariyle şehrimizde 

de Ankara, lstan bul v~ lı.mir g\bi 
furunlar bir mil-. tar çavdarla karı· 
şık tek tip ekmek çıkarmaya baş· 
lamışlardır. Bu ı:kmcklcrin kilosu· 
na on iki kuruş fiyısl tesbit olun 
muştur. 

lıtanbal Şeblr 
Tiyatrosu temıWerl 
Şehrimize ııeldiğini haber ver· 

diiimiı İstanbul Şehir Tiyatrosu 
sanatkarları temsillerine başlamış 

bulunuyor . Sanatlı.arlar dün ak
şam oynadıkları Paşa hanet
leri > komediııinde fevkalade mu . 
vaffak olmuşlardır . Halkımız bu 
temsillere büyük alaka göster
mektedir. Bu al..şam ( Meşaleler ) 
adlı piyes oy nanacıtl.:lır . 

• "' . 
Değirmenin başı çok kalaba-

lık oluyordu. Yedi sekiz köyün 
ortasında başka değirmen olmadı

ğı için un üğütmeğe gelenler ba 
zan iki gün nöbet bekleyorlardı. 

------1, Ankara Radyo Gazetesi!...,___.. - SOMERBANK MERSİNE 
MOBAYAA EKİBİ GÖNDERDİ 

Değirmen o gün de mahşer 

gibiydi. Etraf19daki ağaçların altı 

na yirmi otuz hayvan bağlanmış, 

unluk ıretirenler de birer g-ölgeliğe 
çekilmişler, sıra gözetiyorlardı. 

Eşe hayvanını bir kenera 
örkledi, kendisi de değirmenin 

duldıısına oturup sırasını bekle
meg-e başladı. Bir bekledi... iki 
bekledi ... Nihayet içi sıkıldı. 

- Değirmenciye bir söyleye 
yim dedi. 

Taşın başındaki adam değ'ir· 
mencinin aylıkcısı idi 

- Git mal ~ahibine söyle 
bacım, ben sırayı bozamam, diye 

cevap verdi. 
Değirmenci, değirmene elli 

altmış metre kadar ötede olan 
kµlübesinde bulunuyordu. 

F...şe kulübeye giılip oııa bttş· 

vurctu. 
Deı.:irmcnci 1.endost bir adam

dı. Kendi ayaği}•le gdcn kısmeti 

kaçırmak istemedi. içeriye aldı. 
Yatagının üstüne buy ur dti. Ken
di de yanına oturdu. 

- Sıra bekleyim dersen işin 

Allaha kalır, anrak iki gün sonra 
una nöbet düşer, dedi. istersen b'r 
~aat içinde buğdayım ü~üdüvere

) im de vakıtlıcıt var köyüne ait .. 

Bal1'.an va~iyeti 

Londraclan alınan bir habere 
göre, Filorina bölgesincle şiddetli 
muharebeler haşlamıştır. Filoriııa 

şimalinde başlavan bu mulıare· 
belerde Ballanlar harbinin ikinci 
safhası haşlamış demektir. 

Yugoslav lıükümeli 
vam etmr.~e katiyelle 
huluıımaktaılır. 

harbe de-
1t1nıetmiş 

Afrika harekatı 

Tobruk civarında harekat de
vam ediyor • Burada ciddi kar· 
, $ılaşmalar olursa Şimali Afrikacla 

dördüncü safha başlayacuk de· 
mektir. Muıavva harekatına ka
dar 41,000 İlal)"an esir alınmıştır. 
Adi ababa clu ·5000 esir ddt': eılil • 
miştir . 

Kızıl denizde Amerikan 
~em ileri 

Ru1veltin , Aıien körfei'ine A· 
merilan gemilerinin girmesi hak
kındaki müsaade.si mühim bir lın
di~~dir . Harb sahaı;ı ar!cledileıı 
bu veıe Amerikan g~milerinin 

girmesi şayanı dikkattir . Ameri
kan deııiı. konıiı;~ oııu Kmldeniı.e 

tinıdilik ayda yirmi Kemi KÖn· 

deı md: kararını da vermiştir. 

Macar hareketi 

Bütün Macar ga1eteleri, Maca· 
ristaııın hu harbe iştirak ar1.u u 
otmadıA'ı halde Yugoslavyanııı 

Mat•aristaııı buna mecbur ettiğini 
ya1.maktadır . Diger taraftan ln
gili1. gaı.eteleri bu iddiayı redde
der neşriyat yapmakta ve Ami· 
ral Hortiııin ceıasın ı çeke<·e~ini 
kuycletme.ktcdir. 

Japon ba,velıili 
beyanatta bulundu 

Japon başvekili Knoye be· 
vanutta bulunarak, Japon si~· ase· 
tinin cidişemiycceğini mamafi 
Anıcı ilı:.a ile küçük anlaşmalar 

•ııpılahile<·eA'ini söylemiştir. 

Amerika haberleri 

Amerikaclaıı gelen haberlere 
güı e , Amerikanın AtlantilteL.:i 
Asur adalarını işgal etmesi muh
temelılir . Bu adalar Portekize 
aittir . Anıeı ika lngiltereyc yol• 
layacağı harb malıemesini lıaı b
ııemileriyle bu adalara kaıhtr hi
ııııtyeli olarak günclerecektir. 

Cephelerde vaziyet 

Yugoıılav un.luları pliıı mu-

t'ibince , Cenuba doğru çekilmek· 
tedir. Alman kuvvetleri Zabaska 

istikametinde ilerilemektedir. Di
ger taraftan Alman kuvvetleri 

Haraçin kasabasını almıştır . Bel
grada doğru ileri harekat devam 

ttmektedir. Fakat Almanlar , bir 
habere göre pek ileri gideme
miştir. 

Yuaoslavların bir çok esir 
• 

aldı~ı ve sehen Alman tanL.:ının 

tuhrip olundu~t1 ve Osküp civa-

rında büyük bir meydan muha
rebesinin baılamak üzere bulun
duğu hakkında malümat alınmış 

• 
bulunuyor . 

Yugoslav ordu~u harekatı ve 
cepheleri tanzim etmt'kle meş 

ıuldur. 

Yujloslau orduiutıuıı buııünlı.ü 
lıataları eski Yugoslav Genel 
Kurmayına aittir . 

Jfü ~aç aün sonra ciddi ve 
1.anlı muharebeler vukuhulaca~ı 

görülüyor. Filorina istik.amelinde 

ise lngiliz - Yunan kuvvetleri 
muntuam bir cephe kurmuf bu· 

lunuyor. Bu bölgede çok meraklı 
hava muhıtrcLeleri ulaca~ı fİİP· 

hrsiıdiı , 

Tıcaret Vekiiletimizin işlenme
miş yapaiıları satın almağa karar 
verdiQ'ini haber ~ermiş ve teshil 
ettiti azami fiyatları dünkü nüs 
hamızda bildirmiştik. Öğrendiği· 
mize ıcöre Sümerbank, kendi f ab
rikalaıının ihtiyacı olan yapaQ'ıları 
tedarik etmek üzere memlekette 
faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 

Bu mak~atla Diyarbakır ve 
Mer~in mıntakalaıına Sümerbankın 
ekipleri f'Önde~ilmiştir. Mübayaat · 
ta kabul olunacak toleran~ hadle
ri de bir iki güne kadar illin edi· 
lecektir. 

Konvansiyonel 
seferleri durdu 

lstanbııl : 12 (TürksÖt.ü mu
habirinden) - Balkanlardaki harp 
dolayısiyle Avrupa ile memleketi
miz arasında işleyen konvansiyo 
net treni seferlerini talil etmiştir. 

Daha evvekc de ltalya, Yunanis· 
tana taarruz etıiti vakıt Semplon 
katarı ~eferleı ;ni durdurmuştu. Bu 
hale nazaran, A vrııpa ile rabıta 

deniz vasıtalaıına iıılıisnr etmekte 
dir. 

Dünkü gür 
Tüı kive Serbest gıır 

Jıkleri dün Arlarında b 
den terhiyesı genel 
Adaııa valı:si ve k<ler 
ivle binl,.rce halk 

y~pılı:ııı güı eşler pek 
oldu. 

56, 61, 66, 72, 79, 
ü1erinde } apılnn gürt 
nik neticeleri şudur : 
Se:rni Tüy üı ~ hmit) k 
şan lsmail Se1gin (Afi 
kuı. dakikacia 52 snııı)t' 
gör ( Mersin ) ile ka~ 
Kandemir ( lrn1ir ) 13 

. d ~ . tuc'8 
saıııye e gıın şı " 
Sami Emiroğlu ( Adan• 
reşen Kemal Şf.'ııer ( 
ve Halil kantnr (Bur.,al 
şen Ahmed Çakır (bt• 
beşer <lnkikcılık gurefl 
eb'!ri.} etle kawııciılar, 
ner (Trabwıı) Halıl I' 
sa) nıtı dakika elli . ~ 
Sezai Tüy üıc (lLnııtl 
Şefi'< Kandemir, (lı.~ıl 
kada tusla Sami Eın 1r 
dana) ç;kan Raif Gil11i 
bir dakika oııdörl sarı• 
Ahmed Çaıkrcı (lsta~ 
Adil San kanad (Sı\' 
dakika yirmi bes saoıY 
kazanmıştır. Att-:nış bır 
reşen Mustafa Bt'torı 
Mustafa Hopayı (M dıll 
kika .} irmi beş san1Y 
Badırlar (Bur n) eekır 
f Hatay) on dört dakık• 
saniyede, Halil Uıt~ 
Niya yıldı1.ı (lzmitl on 
Sait Demirci (Sam~uf) 
on saniyede Hamdı ( 
vas) lıyas Bndırl~r~ cıe 
dal.:il.:a on beş anı~ c S6 
Hopa (Aydın) Bekır. 
tayı bir clal.:ika :;ek•' 

Halil Uzer (1 ~a.nb~~ı 
öı.tağı (Adana) ık• d. t 
ni ede tüşla y enınif 
altı kilo güreşlerinde ) 
(Ankara) dört dakik& 

yede, lı.zet Kılıç (fçel~ 
de, Kemal Gök Ar~ 
ittifakla, Bekir ) o1~11 
ondört dakika otuı 
kir Taş (Adana) 12 11 
saniyede, Yoşar De~ eJ 
sd1.i1 dakika 35 sarı•>f 
K111lhı:ın 1Deııi1li) ittıkık 
Teli!.. (Çorum) üç dAd 
ııi-. ede, Hekir Taş ( 

• de 
dakika 32 saniye ,ı 
tuşla yenmiştir. A1ğı;rıÇ karodan Hü·ey in o 
ka 51 sanhcde E.sk•f' 

.J 1 "k• 
lal Evirgen Bir dakı ,rıel 
de, lstanbuldnn pı.tı ı) 
doku1. dakika 15 sııı 
nadan lanapalı harıe fi 
de l tanbnlean ço~ 
üç dakika otu1. san.•} ~ 
dan Hasan Hüse.Y 111 

dakika 48 ani.) ede• 
Seyid Ahmed yavıı; ... 
58 saniyede, AclaOtı 
Hanefi demirkaya .~: 
saniyede tuşln rak1Pctı' 
nnı yere getirmişler 
re bugünde deva~ 

Di~Çi MUl 
T[KAMÜl l~ 

. diŞ t 
Tıp f akütıesı ·rıiO 

tebinde diş tababeti# 
daki tekamiilü ü~er~ 
leri, dişçil~r. ~c:. sır te~ 
rının ıenvın ıçın rıl 
açılmasına karar_ ve ~ıı 

Yeni teklım01 ıl 
bikatlı olarak yaP 
verilmiş olduğund•~.,rt 
tertibat alınmıştır. def• 
tır. Haftada bir , ;. 

günleri tekrar olııfl rı'' 
kamül kurslarına !' i 
heli mektebine hl~e 
olunanlar iştirak b'' 
Tekamül kursııoa r 
caatlur vaki oloııışl"' 
k l .. -ı. b•' 
urshınrı ,uyu .~ 

.. -•rn" 
har olduğu gor~ I 

Ôğrendiğirnııe 
rektörHiğii di~er 

5
.,tt 

böyle tekiimiil j.;llf 

Juırndadır. 
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OSKOP 
Aını telgrnfl.ırıııdıııı U kübüıı 

11 geı;tıkçr eski rnmcııılıır aklı-
1711 gcli) ur. Q.;maıılı ılt•vı iıule 

şc:lırın vcıli)< tini şemsedıliıı 
mi ŞÖ) le ıuıldcdiyor: 
Şt lmıı kı mı cıuınıı Varclar'ııı 

rnali garbı cihetinde olup ) nl
>: bır ıkı mahrıllt i gurhı ceııubı

ledır. Şehır, ndırııı ıki tarafın· 
\cıki gil7t'I \c cenubunda u1un 

alnr, 1untrucl gıbı çn) ırlnr ve 
ıel bahçeler, \ardır. Sc:liiıııkten 
rtrnviçe) e giden clemiryolu Ü 
b:iıı ve Va daı ııı garp cılıetın
kı kısmı kenarıııdan geçtiği gi-
' Sırbı) e tarıkilc A..rupndan 
len hnt dnhı hu şehrin cenu· 
ııdn Sı·lfınik lıııllile hiı leşi yor. 

uıctk ıkı hnllın iltısakınn te-
düf edeıı ü ... kübün nıten e ki
n hcrı mt'\l'Un elH"ınıni) t'lı bir 
t d.ıha ıutmnk şdıir ı tn~)onn 

~ı u gıtıkçt• gt"mşlcmc:ktedır. 0-
ller, unıuıııı bahçeler gibı Üm· 

ıı c eri ·ri ıniileınıı<li) <"il artınak
lıı. Bu ebe pkn dola\ ı Ko o\ n 
hı} t'liııiıı ııwrkc11 Pirışl111 e' len 
ın}n nnklonulmuşlur. 

U kübün elrnfı gıı) et nıüııbit 
ınn hsuldnı dır Bu rnsı Selaıı ik
Ko O\ a ve ) ukarı Arııa\ utluk 

a ıııda bir mahzen hükmünde 
luııdu~mıdan, tic.ııi ehemmi) e
pek bü) ükttir. 
Şehrin \ ·dar Ü7eı inde ikinci 

itan Murad taı nf ınchı ıı bina o
nnıuş mukaddes bir kiirgir "e 
r de ahşap L:oprü ü bulundu~u 

ı, rlcnıır) oluna mnhsus mükem-
1 bir cleınir köprü de ) apılmış-
0 kupte takrıbeıı 40C.0 hane 
hnıı, :>O fırın, 3 hamam 'larctır. 
alı 25,COO 1..ndaı dır. Cami ve 
dre der nrn~mda ıkiııci Mura

ıı, Mu tafo ve Ynh)a paşanın, 

ak ve lsn be) leriıı, Cami. ıned
e ve ııııcırelkri meşhur ' e ıne-

lır<lur. Bai'l ctatin camileri ile 
11 bü) u~ hamamlar harabe hn
ciedir. Zı) arel gfıh olan türbeler 
vardır. Bunlar hep Uı;kübuıı 
O maıılılık de\ riııde bıriııci 

rect"d ehemmi) eti hniı buluıı
gunu gö lerir. 
Ş hırde bır rüşti) e, hir ipti-

1) e, birkaç da ıb mı mektebi 
vcudduı. Bir gur ıba hastıuıe i, 

r de a kcri hastane \RJdlr. 

'25/ 
iO 

1941 PAZAR 

Program, saat ayarı 
AJANS haberleri 
Mıızik : Hafıf Parçalaı \Pi.) 

Fv kadını- Yemek listesi 
Pı ogı nm, Saaı ayrırı 

Müzık : Karışık Şurkı \ e 

AJANS haberleri 
Mihık : Radyo ince Snı 
l leyetı . 

Balkanlarda 
( 1 lr ı ci 1 f ıclan artan 

gt•smcle f ı:ıık cluşmmı Doru\ or ) O· 

li\ le Sa\ a} a gclrnıştır Daha garp
te /\im ııılar ınuknvcmetle L:arşı

laşmııdan Zoğrebr girmışlerdir . 
Duşm ıı müfrc1clcrı Grngu\ açn 
doğru ılerilt>mişlt"r lır . Burn,.,ı <la 
işgal cdılmiştır Merl.:t·ıı Sırbı -
tnndo düşmnn ılerı lıarcketıne de
\ nm etmektcclır 

Alina : 12 ( A. A. )- Atina 
raci\ osunun bıldırdi~ıne gör<>, Üs
küpıın ,Şınuıli garbi mele şıddt llc 
muhnı ebe eden Yugo hı\ kılilları 
Alınanlann Aı na\ udluk lıucludun
cln ltal) oıılcırln birkşıne ıııe nrnnı 

ADANA BİRİNCİ i~RA OAİ
R[SİND[N: 
Gayri menkul malların açık 
artrrrra i/anr 1Tadde: 126 

Açık artırın ılt" ptıı ll\ n çe\ • 
ı ilecek gn) rı ııwııkulıııı ı ı· olılu
RU: Kfıgir ev 

·ı akdir olunan kı) met: 700 lııa 
J\ıtırmanırı ) apılaçagı) er, gün 

saot: ~ Artırma 
14 5 941 çnışıı.ııha 10·12debıriııti 
24 5 94 ı cumarte i 10· 12 .. ikinci 

ı işbu ga) rı menkulün ör-

hrma şartnamesi 8 4 -91 \ taıi
hiııden itıbnren 9ıj5 nuın ra ile 
Birinci ıcrc1 dairesınin ın nyycn 
numarasınd herkesın gor ebılıne i 
için açı~ tır. ilanda yaz.ılı o ılar
dan fazla ıııalfı ıınt almak istıyen· 

ler,. ;şbu şarlname c ve 965 dos 
) a ııuınarasi} le mcmuriyetimize 
nıür.ıcaal eınıelidır. 

2 - Arlırmıya iştiıfık için yu· 
karda yaulı kıyım tin 7 ,5 nhbe· 
tınclc pey nkçasıyle o,;eya mılli bir 
lJanlı:.aııın temınat mektubu tevdi 

edılecektır. (114) 

3 - ipotek sahıhi alacaklılarla 
diğer nlakadarların ve irtıf.ık ~ak 
kı sahipleriı in g '~" menkul uzc· 
rindekı haklarını hususiyle faiz \.e 
ınasrnfa daır 0ıan ıd ialarıııı işbu 
illin tı.ırihındeıı itıbnıeıı yırmı gun 
içınde t vınkı mushit.el~riyle ~i~lık 
le mcmurıyetıımzc bıldırmelerı ıca· 
bcd ... r. Aksı halde hııkhırı Tapu 
sicılıyle scıbit oldukça satış bede
linin pnylaşınasından hariç knlırl r. 

4 Göstrnlen günde artııma· 
ya işl ıfik edenler artırma şartna
me ini okumuş \'C ıüzunılu ınalü
ınnt alınış , e bunlnn tenıaınenka· 

bul etm ş ad ve ıtıbar olııııurlar. 

5 _ Ta} 111 edılen zamanda 
. er kul üç dt f n bağrıldıktan 

gapı m 

n ı·ok artırana ihfıle cdilır. sonra e ., 1 Ancak artır[lla bedt lı mu rnmmen 

k t n "uzde 75 şını buln aı ve-') me ı J _ h 
Y<' satış istıycniıı alncağıııa ruc anı 

1 . ,, ·r alacaklılar bulunupla 
0 an 016 1 

1 · kul ı e bedel bunların o ga) rı men 
· edılmiş alacaklarıı ın mecmu 

tcmın k 
d n hız.la) a çıkmaz a en ço 

un a · k 1 k u artıranın tanhhüdu bakı a a 
15 - daha tenıdıt zere nı tırına gun _ 

ve on bcşınn ~ıunu aynı 
ile vnpılacak artumada ~e 

saa J 1 " nıc 
deli satış i tıyeııin a acaı;ına 
hani olan dığer alacaklıların o 

. ınen\..ul ıle temın edılnıış a 
pyı k 
hıcaklan ınecmuundaıı fazlaya çı -

1 ok artırana ıha · 
mnk şartı) e. rn ç d"l 

d 1. aöyle bir bedel elde e ı le e ı ır. u 
ıne1 e ihale } rıpılrııaz. Ve atış ta 

lehi düşer. . . 

6 G ) ri menkul k<·ııdısıne 
ilınle olunnn kimse derhal o,;eya 

·1 n mühlet içinde parnyı \er-
V< rı c ·ı kararı f e holunarak 
ınez<;e ı ın c -k k k 

d .. den C\ ve! en } u se le • 
ken ısın ld 

1 • kim c arıetıııış o u· 
lıfle bu ıındn 
ğ ı bedelle alnrngtt rnzı olurc;n onn 

11\ .. 7 
, eua bulunmnı a he· 

razı o ı 0 • J 
15 gıın ıııuddetle nrtırmaya 

ınken 1 p en çok nıtırana ih le e· 
çı aıı 1 d k" r k \ e 
d 1 iki ıhale ara ın a ı nr 

ı ır. • leı iı;ın yüzde heşden 
geçen gun . 
lıe a olunl\cnk f ııız \ e dığcı ıa 

P hiikm hacet knlmnk· 
ınrlar aynen d t· 1 

r Yetımızc(" alıcı .ın ,ı ı 
sı1ın ınenıu 

sil oluııur. M dde ( 1 i'.J) 
k da aös· 

Yazılı Ev yu an • 

TORKsôZO 

olmuştur . 
Loııdrn: 12 ( A. A. )- Loıı

clranın salahı) etli "lııalıfillerinde 
biklirilrliğıne göre , Yvnuni taıı
dakı Britan a ordu uııun kuman
danlı •ı Yunan orduları Baş ku 
mandaııı Gt>nt>ral Papago un ida
re inde General Hanri Maitlaııd 
Vil on ıfa etmektedir. 

Bern : 12 ( A, A. ) Alman 
rad) o u hu u i bir em pi ) onunıln 
Alman re mi tebliğine gore , Al
man \C ltalvrııı kıtalarınııı 1J Ni-
nıırla Ohride buluşluklorım bil

dirmddedir . 
Kahire : 12 ( A. A. )- Orta 

şnı k Bı ıtnn) n hava kuvvdleri 
tchl••ı: lııgılız lll))rırderi <lüıı 
bütuıı guıı Yuııoııistıııı ile Ceııuhi 

Yugoslav) ada harekatta buluna
rak Almanları bomba ve mitral· 
}ÖZ hücumları ile hırpalamışlar

dır. Düşman tahaşşutlerine ağır 

7.8) iat verdirilmiştir. Bir ço\c ölü 
ve aralı vardır . 

Nev)ork: 12 ( A. A. )- Tas 
ajansı : Asosidi Prc s'e göre Al
man makineli kolları Selaniktt-ıı 
Ege deniıi bo) unca taarruıa ge
çerek Olemp bölgesindeki e a 
Yunan ordusu) la Jngiliz kı taatına 
doğru :>Ürümeğe başlamışlardır. 

Yugo lav) a şimalinde Klagen
turttın gelen Alman makineli 
kolları Selp şehrini işgal edt•rek 
Lübli)ana istikametinde ilerile
mektedirler • 

Memlek et Hastanesi Bevliye mütehassısı 

· oe.oPERATöR Saim Erkun · 
• Kadın, erkek idrar yolları (böbrek, meıane ve erltelı • 

tenaaül hastalılflarını) 
Kızılay Caddesinde, latlklll Okulu k•r•ısınd•kl 

mua yenehanesinde tedaviye ba•l•dı. 
12778 28-30 Tcldoıı : t83 

il~ . S[YHAN NAfll MOOOR-
S[.~~AN C. MUDDUUMU- lOGONOEM: 

MlllGIHDEN · 
Açık bulunan Adana mah

kemesinin bin kuruş maaşlı 
zabıt katipliğine talip olanla
rın imtihanları icra kılınmak 

üzere 19.4.941 cumartesi gü

nü saut 9 da evrakı müshile 

ve sıhhat raporu ve askerlik 
vesikalariyle birlikte Adliye 
Enciimeni reisliğine müraca· 
atlan ilan olunur. 12906 

tıan 

SUİ~l[Rİ Al TiNCi ~UB[ 
MÜOÜRlÜGÜNDEN : 

30 lira aylık ücretle bir 
odacı nlıııacağıııdan n ü fuı tez· 
keresi. askerlik ttrhis tezke
resi. i) i hal kaiıdı. sıhhat ra
poru. okur yazar ı."csikasını 

haiz olaııların üç fotoğrafilc 
birlikte Su işleri Dairesine 
müracaatları. 12908 

SEYHAN 
GINOAN : 

DEf TEROARll -

ı - 12 4 941 tarihinde ihale 
edilmek ü1ere (3000) lira ile açık 
eksiltmeye konulan Adnna Abi
dinpaşa cadde inde Maliye t~h
sil şubesi ittiha7. edilen e ki Tür\;. 
lı:uşu binasında ) apılacaL: tadilat 
ve tamirata istekli çıkmadığından 
23 4 941 tarıhine mü adif çarşaıı
ba pnu saat 1:5 de ihale edilme\.: 
~zere müddrti 10 gün uutılm ıı· 

t ır. 
2 - ihale Nafıa dairC'siııde 

yapılaca lı:t ır. 

~ - lstcldilc:riıı (225) lira nıü
vakkat teminat ını ) atırmak ve 
ehlh et vesılı: ası alma lı: ü1erc 
23 4 94 l Tarihinden üç ııüıı ev
vef hu ııihi iş yaptık lorıııa dair 
bonservisleriyle bir aclet 38 lik; 
bir adet 8 ve biı adette bir 1..u
ruşluk tay yure pulunu <lilekı;elcri
ne ba~lamak suretile vi la)de ve 
keşif name ve şartnamelerini gör
mek için de Nafia Müdürlüğüne 

müı acııatlan ilan olunur. 12904 

iLAN 
IJ['lET DEMİRYOlllRI 6. 

iNCi İŞlETME SATINAlMA 

KOMİSYONU REiSliGINOEN: 
Muhammen bedeli l 1516,50 

lira 632 takım )ll11ılc elbiııe il<' 
309 ka ketin dikimi 28 4 941 Pa
ıarlesi saat 15 de Kapalı ıarf 
u utü ile Adanada İşletme Mü
dürlü~u bina ına ihale cdeceUir. 

Bu işe girmek İ&lc) enlerin 
863,74 liralık muvakkat teminat 
akçaları ile kanunun ta) ın ettiği 
ve ikalnı ı ve tekliflerini ayni gün 
ve ııaat 14 e kadar Komisyon 
Rei liQ'İne vermeleri 1611mdır. 

Şartnam<' ve mukaveleler. A
clıuıada lşletme l.:omi yonundun 
parasız olarak verilecektir. 

13-17-21- 25 1'2905 
--------·---

Sayfa 3 

:·························ı 1 ASRi SiNEMA ı 
• 
I SU\'ARI! BU AKŞAM SUVARE. 

8.45 

1 
8.45 

İstanbul Belediyesi Şehir Tlyatroıa • • : ÜÇÜNCÜ TEMSiL 1 
•• ı ........................................ ı 1 :···· .. ········ ........................ : 1 

1 lL~ .. !!.l!~! .. ~ .. ~.! .. ~J] 1 ı ...................................... ı 
• Piyes 3 perde 

1 Yazan: Melerare Sami 
Localar ve numarah koltuk hergUn klf •d• 

• alllmakta dlr. l atlcaı ediniz 

Tel~fon : .... ......... 250 

• Sinemada bagln gJlndlz matlnada 

TARZANIN INTİKAMI - SAADET YUYASI 
SiNAMADA: Pek ya1rında 

1 Gençler Sevişiyor 
: ..................... . 

.LAN 

VAKlf lAR MÜ00Rl0~0NOEN · 
Keşif 

1 
1 

bedeli Muvakkat temi nah 
Lira Ku. Mevkii Cinsi No. Lira Ku. 

309 67 Asfalt cadde Hane 3 24 ()() 

186 49 ,, 419 14 00 

Yukarıda r.iııs ve mevkisi yazıla evlerin sıva, badana ve 
yağla boya tamirata yaptm'acatmdan 9.4.94 1 den itibaren ( IS) 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. ihaleleri 2S.4.94 I 
cuma günü saat 15 de Vakıflar idaresinde yapılacaktır. 

isteklilerin müracaat ara 12907 13 16- 19-24 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER 60N MUSTlf l Rlf AT 
ECZAHANESİ ÜSTONOEKİ MUA YENEHANESINOE 

KABUl EDER 

........................... 
Türkiye güreş 
birincilikleri 

Bugün şehir 

stadında 

Karalaş Dalyanının 3 se
nelik Bn ık avlama hakkile yüı
de 12 saydiye resmi ( 30.000) 
otuz bin lira muhammen be
delle ve kapalı zarf usulü ile 
7-4-941 Pazartesi günü sa· 
at on beşle icrakılınan artır· 
masında talibi tarafından tek
lif edilen bedel layık had gö
rülınediğinden 2490 sayılı ar
hrrnn eksiltme ve ihalat kanu· 
nuııun 40 ıncı maddesi hük
müne tevfikan 7-4-941 ta· 
rihindeıı itibaren bir ay müd
detle paıarlığa bırakılrnışhr . 
isteklilerin bu müddet zarfmda 
paz.u lı k ynpılnuık üzere Def
ter darlıkla nıtileşekki/ komis
yona ve şartname ini okumak 
i te) eııleriıı de her gün Milli 
Emlak dairesine müracaatlatı 
ılaıı olunur.12909 

i ........................ i 
i Satılık Buz i Saat 14 de 

i Dolabt i 1 DUi ~E 25 KURUi 

15 - 4 - 04 l tarihinde 
Ari ıııa Bıriııci lcı ıtda icra Memur
luğu odıı<>ındn işhu iliin ve göste
rılen nrlırnı11 şartrıamrsi dairesinde 
aatılacaaı ilin olunur. l:J902 

i Kelvinator marka, çok i 
ı az kullan ılmış bir buz do- TR.IBi\N 75 KURU' 
ı tabı acele satıhktır. Satan U Y 
ı almak ist iye ıılc rin Eski ha-

l mam nıahall«'siııde dökmeci 
Mükrimiııe müracaatları. 

L 5-S G. A. .... .. .......... 
HUSUSi 100 KURU~ 

1 



Sayfa 4 

eoo+o-+o++G+-o++o++o+at-o++o--o+e 
9 • 

!Taze veyükseki 
9 • 

i randımanlı i 
i ANOT i 
9 • 

!hataryala~ımızf 
! gelmiştir al- i 
9 ı , i makta acele i 
J ediniz 1 
ı Abidin paşa cad. No. 112 Telgraf: Remo • Adana ı 

ı 
· Telefon: 110 -0-

12755 o 
ıo+Ooı0+0--o+O+Ot'°"°"°'+++'°"°'++++++ı 
, ............... ------·--------, 

FEMiL 
Bayanların sıhhi arkadaşı 

Birçck bayanların 

sıl.hi. aylık temizlikle
rinde g Öskrdikleri a
lakasızlık . mühim r a· 
batsızlık 'e t.astahl
lara ) ol a~ nnştır . h te 

bundan dolayı, her sa
yuı bayan, adet za

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

ECZANElERDEH YE TUHAfİYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARIHDlH ARAYINIZ 

Cenup Mıntakası deposu : Bahri Diril Ticar.ethancıi 

1.. ...................... r.a1 .. ca•m•ücwarıNo. 7!..J 

TIMOFÜJ 

(ABO[ST BOZAN) DEDİ~İMİZ ŞERİTlER 
Bunların uzunlukları, dört metreden on metreye kadar 

olur. Bunlar bağırsaklarda kanlanmızı emerek iştihayı ke
ser, karında ağrılar, sancılar yapar. Zayıf. kansız, derman
sız bırakır.rf ehlikeli hastalıklara yol açar. Tedavi ile vu
cuttan ablmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

TiMOFÜJ 

UZUNLUGİJ •-10 METREYE. KADAR 
Q.LAN,(ABDEST BOZAN) OE"ILiN ~!9'İTLERI 
OLDURUP V.UCUDTAN Dl$~1 ATAN 
TAM TESiFtLi .BiR MQSTAhZARDIR. 

S. Ye / . N . V•A•f•~V''" 1/11 N'! /11 .,. • 
14- #- 141 J•ri61J ruAı•lun A•ı•~il 

"' . ... Rl!t;ll.r• İL6 aArıLıl( - •, 

CAN lABORATUMl·/STANBUL ·Kut~u ?S 

~ 
~ 
1 

1 
1 
1 

Bu kurtlann en birinci devasıdır. Kutuların içinde kul-1 
~ tanış tarzı;yaz1lıdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekile- .1 
«< nin müsaadesini haizdir. 12761 

1 ~ww.,---v-~ww ... .x... ..... !J4iJ!l... ..... 

TORKSOZO 

YUVANIN SAADETi 

ÇAP AMA RKA Mnstahzarah 

Sıhhatinizin. neşenizin, sofranızın hadimidir. 

----------------------------------------------
1 TORKİU CUMHURiYETi 

ı Ziraat Bankası 
Kurulu• tarıhl : 1888 . 

Sermayeıi : 100.000.000 Türk liraaı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirıı.t ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 2~.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraa ı Banka-ında ku.nbımılı ve il\bar'lt:t tasarruf hcsaplaru • en 
<t2. 50 lirası bulunanlara senede 4 dl'fa ıwekil· cck kur'a ile 

aşatıdaki plAna g-örc ikramiye datıtılacakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Urı 

4 .. 600 • 2000 .. 
4 .. 250 .. 1000 " 

40 .. 100 it 4000 ti 

100 it 50 it 5t00 .. 
120 

" 
40 .. 480Ö ,, 

160 it 20 it 3200 it 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığl takdirde yüzde 
20 fazlasilc verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyhll, 11 Birincikinun, 
11 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. _________ \ 

I 

iŞ BANKASI 
KO~OK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
//cramiye Pldnı 

KEŞlDELER: 

4 Şybat, 2 Mayıa, 1 Ağuıtoı, 3 llüncitrtrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 tKRAMIYELERl 

l Adet ~o Lirahk 2.000 Lira 

s il 1000 " 3.000 " 2 il 760 " 1.000 il 

4 il 600 il 2.000 ti 

8 il 250 " 9.000 " 95 il 100 il 8.600 il 

80 il 60 " 
4.000 " soo il '20 ti 6.000 

" 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemit olursunuz. 

ile geçer 
1 lavaların serınlrı 

~·! gürı'eıde ıı taca 

t~dbi r e vinizde birkaç C~IPIN bulurıc l urıııuk oımshd r 

Ka ıbi bozmadan, mide ve böbrekte' 
yorm ıdan ıstırapları dindirir· 

Lüıumunda günde 3 adet alınır. Tak lıt lcrinden ssJ.:
111111 

M her yerde pullu kutularır ı 1!\rarla isteyinıı. ,A 
~wuxxx~xx::axuu~:::~ 

... 
Bar eczanede bulun~ 

o 
R 
E 
o 
.N 
RADYOLAfl 

Bataryab Radyo Mlşteruerıoe ~ 
Dünyanın en büyük radyo fabrikasııı•0 ril'' ıı 

't OREON markalı radyoları ~eldi. Bu radyolar fııb .. ı,;st~ 
~' 10 sene garantili olmakla beraber sesleri gayet yııe)'~~ 
[t vvetli , tabii ses verir. Bu radyolar hem ta~ . cU0ıııJ 
'f ve hem de nısıf cereyanla çalışır, çok idaretıdır. ve ~er 
'+ Bu radyoların ceryan ile çalışanları da vardı~ . 

t 
bulunur. Bu radyoların seslerini bir defa dinleyırııı. ( 

~ ·çtıı 
tt Gramafonları olanlara da kolaylık yapın•" 1 

ile de değiştirebiliriz. 

Adana Umumi Acente.i: 

Yat Camii Kar,ııında 
Bekir Satar. 

1,,1 
ı-10 

---·---~ 
- Abone ve itan Ttift~~1 

Şartları ,~~ ıııı'!'i 
sıışıı' I'' 

Sencliti 1200 1< r. Sahip ve jl-
Alb ayhll 600 ., FERiD ~ ~~ 
Oç ayhll 300 ,, .1,t ""' 

Aylak ta abone edilir. Umumi Nd11~0rr 
MAO~ 

llanl•r için hlareye O 
maraeaat etmeUlllr 8&16\dı tı yer 1 1' 


