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Yiik ~c1ir" : 17 (A. A.) - Bü· 
~ır lnriliz filo•u Atlantikten 
Qİ üttı11ta gelmiıtir. Polikale· 
r il askeri limamnda demirlemit· 
~ Fetodı bir tayyare pmisi ile 

l\'u zırbhsı da vardır. 
l'llb ~r•: 17 (A. A.) - Ami· 
~dairesinin neşrc'!dilen bir teb· 
ti • Sicilyaclan Trabhısrarbe 

hn"'kle olan himayeli bir düı· 
llaan kafilesinin dün lnsiliz dOINHl
llllla tırafu\dao yakalanarak tema· ö;" ı. ~~hı edilditf bOdirilftl«'ktedir. 
U "Mlll)'1ı1n toıpidotu ile bet nak · 
~'. ~iDİii t>a•ınt11111tır. Mouhavuk 
._~ı l"tiliz destroyeri torpil 
Jca beli)4r. baımııtır. Destroyrrin 
bi ptıtrıı v"' muıtttebatmm büyük 

' •iSau kurlıtnlmııhr. 
1' lciridfa: 11 fa. a .) - Sicilya· 
\' ~. ordusundaki deniz mu· 
t •fl.ati)·ttirıio en m"'mnun olacak 
ateli ıGt'mılf'ı m aaer ve mabt· 

.,,~ .L...l h ·,-u olmaı;ı vı: rt"fakat tdt>n 
•rp f«!mll,•rıı ın hiç hlriahain ka· 

ç._.dıAarfır ku haıfilııksh Uh 
l ~' A&nıarı 1..,&1ııv6rinin flıra
~ biraı t "kin Meceltir 

~ 8-dap.fte : 17 ( A. A. ) -
teba r Genel 1'unnayı aPtKlaıi 
111 

iti n~tretti : BOtiln k•talan 
lla 11 l111ıanın cenubu ıarbl kı•· 
• ~~· Hı~vat hududuna kadar İf· 
" tbniftir. Tuna ve Tiıva ara· 
-~~i bölıenin çetelerden le· 
F~:ıen~Iİ devam etmektedir . 
}' lllıkdarı milt~madiyen artı· 
....:· .lir çok harb ıanaimi sayıl· 

~~~~------
Hl l l ıocuı•ı 

llltz ZAYiATI 18111 
l • 

hu· Ollöra : 17 '(a.a)-Hava, da· 
~ ~lllDiyet nezaretleri tebliti : 
ı.c_d lece dÜflllan tayyareleri 
l&a-~~ Gıerinde çok fiddetli ve 
~ 1 bir taarruzda bulunmuttur. 
'-Ytıı Olduktan .biraz 10Drı bat· 
'Jet .bit taarruz ubahtan birıı ev· 
1'r11a lhiftir. lak haberler balar· 
"-ı Pek büyük ve inaanca uyi· 
dir ~ oldutu merkezinde· 
"ıi· ndra dlflarına ve cenubi 
ltrd:~de bombalar atıldı. Bara· 
"---.... a..r beiy6k delildir. •• , •••••••••• 
··~· ............. 

• 
l111a11 ,. ...... . ........ ... 

a.. • 
haberlerin tafeillb radyo 
"Plfte.l Muntanda 
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1 'l'IC .~ 111 VAllt nbdllll Bb.AKVGIU 1 

İHRACAT,İDHALATIN 
ÇOK FEVKİNDE 
iN Oç AY ZARF llDA 47 

11 MilYOI llRAll İOllÜT 
iHRACATA 118$1 

IULUIUYORUZ 
Aniar.: 11 (Türlı•i>zü mulaabirinden)

Ticoret V•lıM.li lıo11jonlıtfır daire•inden te6-
lil edilılili•• P• •on ii~ ay Malında ,,.,.... 
lehtimistlen 41 milyon lira/ılı ilrracet H I• 

...a,,.. hlıA do idlaalM yapılmıftır. Milli Şefin. h~a kurumu okulunu :ziyaret ettiklerinı dü1t yum11blc • 
RHmıma MUll şefi bu d_qaretleri e•ncuuu:la ıöatermekı.dir. 

(Foto Aıılıara Muhabirinden) 

Atina : 17 (a.a)-Uaıuml .em· 
niyet neıereti t~bliti : Lariaa 
mevltiinde bir hıvı muharebesi 
ranuanda üç Alman tayyaresi 
dlşirilbniftilı-. ~le adası civa· 
nndı iki ve Veain civarında üç 
Alman tayyaresi d6f(lriilmilftür. 
Volofda iki Alman ve Giridde 
bir Jtalyan tayyareıi dCiförillmilı • 
tür. Bu ıurf!tle dilflrillen dilfman 
tayyaresi adedi on biri bulll\Uf · 

tur. 
Londra : 17 (a.a)-Atina rad· 

yoau netredilen ıptıdaki Yunan 
teblitini vermektedir. Garbi Ma · 
kedony•da Avyokonun yukar~ 
vadiline airen Alman kuvvetlerı 
Grevend mmtakaıında harekette 

------
DlllATLER-

S. nJuılnlardiln anlaf1ldıfına 
M ,...,_ liralılı 6ir alıtil laalatı 

•ör• 
oar· 

Türk parasının Pire 
de geçirdiği kaza 

... 

--- Tcygarelerle 

SIDDETU MUHAREBELER I 
YartlartlaAl•ı• 
_..ileti danla 

. MOTTEFIK KUVVETLER 
MUNTAZ~M SURETTE 

LBlRKAÇ NOKTADA 
ÇEKiLDi 

.... .. •••• .! 

INGIUZ Hl Y ACILARllll 
f llUYET RAPORU 

Kahire : 17 (A. A.) - • Orta 
prk hava kuvvetleri Umumt ka· 
rarıahının teblitf : Bombardıman 
ve avcı tayyareleri evvelki rece 
ve giindüz Libyada dütman mo· 
törlü cüıütamlanna, kıtalanna ve 
tayyare yere inme meydanfanna 
ıiddetli hücumlarına devam etmiş· 
&erdir. 

Kaputzo civannda bir motör· 

ildf1e eJlgor : • Ben a.ı ~ 
hlr memurum • SiltllnJen utlfatli 
etmek ilHre bir lcoyun al,,.,,um • 
dıJn çocuklarım hu koyunu atlat· 
malcta ilcan bir •ilra azgın lcöpe· 
lin taarruzuna ufram11 '11! çoculc· 
larım zorla lcentlilerinl lcurtarmı,. 
larMI da lcöpelcler lcoyunu parça· 
layaralc lcaçırrnlllardır • Çoculcla· 
rımdan hirui korkudan latuta dilı· 
maflür. ŞimJi gattıldaJır •• 

Sözlerine inanılma•ı lazım ıe· 
len 6u okuyucumuzun anlatııltları 
laalcilcaten lcorlca~ laatllMlerdlr • 
Kozan Bel.Jige.lnln , lctudalun ı 
laıuarımu -... 6a a.,,,. lcöt-i-
leri dr'all• ortetlon ~ ..... 
Wderü . 

bulunarö Ka18myaka iatiltame· 
~tinde ilerlemete çal11ıyorlar. Av· 
yokonun cenubuna ilerlemiflerdir . 
Şimall Arnavutluk cephesinde 
Göricenin cenup mıntakasanda 

bir b<>taı düşman eline ı.eçmiı· 
Ur. 

Atine : 17 : (a .a)ı:- ,Cenuuf 
Sirbiıtanda Vardar nehri civarın· 
da ki tayyare meydanları Pike 
bombardıman tayyarelerimiz ta· 
rafından tahrip edilmı,tir. :Bu se
bepledir lcl bu mıntAadaki Al-
mp.•n ileri hareketi dwmuttur. 
ııe tayyareleri bundan b"qka 

bu mıntakada\i Alman lutalarını· 
da bombardıman etmif ve haıa · 
ra utratmıftır. 

( Geriıi OçGncii aahifede-) 

h aahHi açılları • 
ylldl iç d.,_an yakın ~ 
vapurunu ~bombardıman C!İtlnİftlr. 
Vapurlardan ilriline tam isabet
ler kaydedilmiflir. Biru aonra 
vapurlaran yamakla oldutu fÖ· 
rillmilft6r. Ayni aerviae menaup 
tayyareler Borkum aduına alçak-
tan hücum ederek ada açıkların· 
da bulunan bir filebin tam orta 
ama iki isabet lcayde\miflerdir. 
Manı denizinde timalt Franaa 
Bıerinde ketif yapan ta_yyarel• 
rimiz ilci dtlfllıan avcııını takip 
etmiflerdir. ôtleden sodra dlf • 
manen bir bombardıman tayyare-

~~--~---=-----~----
IEIUl llTIEllYA 

YUGOSLAVVANIN MOSKOVA
DAK1 BOVOK ELÇLslNDEN 

iÇii BiR IEITll 
si diiflr61m0ft6r. Gilnd6ı yapı· 
lan Bu harekattan bir bom bardı • 
man, bir de avcı tayyaremiı dön 
memit bulunuyor. Bundan bqka Moekovı : 17 ( A. A. )- Yu· 
din devriye uçufU yapan bir ... ıoetavyanın Moakova elçisi Gav. 
hil serviıine menaup tayyaremiı ri Roliç Romanya Batvekili An· 
de dönmemiflir. Din ıece fena toneskoya ıönderditi bir • 
havaya ratmen b6yfllt lnriliz fi. mektubda < Şerefaiı zaferi dipr· 
loları ıima11 Almanyadaki hedef· lerine bıralunır. > demektedir • 

lü kola hücnm yapalmıt ve bir leri bombardıman etmiflerdir. Gavriloviç bu mektuba Rom• 
mikdar araba tahrip ediJmiıtir. Kieldeki bahriye teu,hları bat· ıaıetelerinin VuıOllevyadald 'n· 
Askerler aruanda 61ilmlere ve ya· hca hedef tqlcil etmittir. Burayı noc vadiainl Romen lllıerlerlnln 
ralanmalara sebebiyet verilmiftir. bombalar difmif ve yıaımlar iftal ebııielini taleb ecs. )'UI• 

15-16 Nipn rece· i bombardı· çıkarılmııtır. Bulp'da bu arada lara herine ıöndennittir . lloi 
man tayyarelerimiz Gazlle Eladem bombardıman edilmiflir. Bu ıece Antoneskoya a11rhk Romen. Ya· 
v~ derne tayy1re meydanlanna harekattan iki tayyaremiı dön· ıoılav doltlutuna hatırlatbktaa 
huc~lar yap~rdar. memiflerdir. (Geriıi lçlncl aahffede) 

......................................... ...................................... , 
·~;~u::::~·~e:. YURDDAŞ ' = =-~r!: ı Bır kurt kadar 11n11 olan neviyat bolUCU pveıelik· 
bozruncu ve proparan· • lerin .... ._ tere • 
dacı da ortalıtın kal'lflk fi~ ,.,......, el· 
Qliyetindea istifade hnabm kat'I~ 1\9çarmaz. maaı tok muhlemeldlr. 

Son hadi1elerin b&yle ,._t bir zemin hazır· Bu haberler içimize kadar IOkulmak için hanrf 
l~dıjın1 zanneden bu çetit bedbin ve bozaııncu yoldan ve nereden plir diye dGflnmeyeUm. Propa· 
d.~llerin de zehirli tohumlınnı ekmete çabpcaklan pndanm aıamıyacatı, pçemiyecefi hudud, kal'a 
ıupheaizdir. • yoktur. 

Bu zehirli tohumları hariçten memleketimize Oqünelim ki: En büyflk, en deterli sil,hımıı 
1?kmak iıtiyenler bulunacatı ribi içimizden, hiç maneviyabnuıdar. Ona karp yapalacak bu ıinii ta-
bir maksada olmadan , sadece bilriçlik satmak ve arruzlan hududlarumza yapılan bir taarrUz gibi say-
reveıelik yapmak yüzünden yaymak istiyenler de mamıı ve kilkrememlı lhlmdır. Bu taarruzlara tca.., 
çıkabılir. en müeuir mukabele ise apım11 tutmak, ~ 

: 1 ;-1 • .-! • 

diti teY memleketin 
neviy•tıdır. 

1 Bu inaanlann yılmuık late
her feJden kıymetli olan sna· 

Memleketimizin birlijinden zerre kadar fGpbe
miz yoktur... Fakat, 

•·• urur, dllıf1n1111 u,u ..... ., 

laflara. pvezeliklere kulaklanma11 kapamaktii'. -~. 
letfa berteyi oldutu gibi söylemekte zerre kadar 
tenddfid etmiy~n bir radyosu var. Herteyi dOldot· 
haber veren razeteleri1t var. Haber almak iateyor· 

san bunlardan bqka birtey ....... YI --· .. ............................................................... . 



MAGİNO'f 
Şimdi bu İ•tilalıdmların ytn'intl• yelltn' •dyor • 1 ema

men yıl11lan V• liıoiye edil•n hat 6ir tarla l:oUne 

~etirildi; ü.tünd• •iraat yapılıyor . 

Harb başlamazdan evvel Al-
ı maıı Prr!ularınfı. ı.arşı nş-!maz hir 
sed sanılan ve Fraıısaya milyar
larca franga mal olan Maginot 
istilıkamlarının )'t'rinıle şimdi yel
ler esİ)'Or ... Maginot hattıııın en 
bü} ük ve esaslı istihkamları Al
sas • Loren eyaletlerinde bulunu

' ordu . 
Almanlar, J914 - 1918 harbin

de l..aybettiklt ri bu iki eyaleti 
işgal edince Maginot istihkamla
rını yı~<mışlar , bu istihl..amlardan 
c;ıkarılan topları, mitralyö1leri ve 
bınlt'rce ton çelik ve sair mal
zemeyi Almanyaya nakletmişler , 
tabyaların inşa edilmiş oldugu 
araziyi tesviye etmişler, istihkam· 
tarın hedminden elde edilen bin
:erce dönüm ara1.iyi, Alman çitt
çılerine tevzi etmişlerdir. Alman 
tar bu arazide z •rıyata ve hay
van beslcmeğe başlamışlardır. 

Magiuot hattı , Almanyadan 
Fransayl\ gelecek bir istilayı ön
leme::!.: için ir.şa edilmişti . Bu 
müstahkem hattııı inşasına öna
yak ulan esbal.: Fransıı. harbiye 
nazırlarından Maginot irli . lstitı
kam hattına bu 1atın ismine ıza

f dle Maginot hatlı denmişti. Ma
~'İnot, çavuş rütbesiyle: 191-t 1918 
harbine iştirak etmiş ve hu mu
harebede a!dıjı yar ad an m üte
t'"i~iren to p:al kalmıştı . 

Hat pten sonra Fransa ·ıln Şark 
hududlarının tahkimi i; in sene
lerce u~ra.şmış . Harbi)e ı azın 

olunC'tı, J 919 st'nesiııde uzun ve 
<;etirı rnücadt-lt>lt:rden sonra hu 
lıattın iıışası i~·iıı il!.: tahsisatı 

Fransıı parlamentosundaıı kopar
ııı ışt ı. 

Hattın lısım kısım iıışası st-· 
nc::!t"rce sürmüş , ve <19J9 harbi 
patlak verdi~i zaman son l..ısmı

ııın inşası tamamlanmıştı . Hat , 
lwiçre hududu6daıı Bdçil.a hu - 1 
ducluna kadar- _yüzlerce J..ilometre 1 
uzanıyordu. Harb başlayınC'a Fran- , 
sızlar , aSll Magiı . ot hattının ar

ı..a~ında ikinci ve hatta ü•;üncü 1 
bir müstahkem hal daha )nş1 et
mi.şleı, fakat bu çelik seddi, Bel
çika hududundan Şimal dt"tıiı.inc 

kadar uzatmağı ihmal eylemiş

lerdi. Frıtnsa - Belçika hudud bo · 
.} unda Maginot istihkamlarından 

çok zayıf ve münferid tabyalar 
inşa etmekle iktifa eylemişlerdı . 
Fransız erkanı harbiyesinin bu 
ihmali Alman ordularının Belçi
kayı geçerek, Belçika hududundan ı 

Maıış denizine kadar münferid 
tabyaları yarmalarına ve binne
tice Fransanm üç hafta gibi kısa 

bir müddet zaıfınrlct inhidamına 

s:bebiyet veı miştir. 

dan di~er istihkima !.:adar oları 
mesafe daimt ateş altında bulun
duruldu~undan kuş bile uçurlul
mıyacagı farzediliyoıdu. 

Bu istihkamlar, her ııevi ve 
çapta seri ateşli toplarla, on bin
lerce hafif ve ağır makineli tüfek
ler ve bombada atan makinelerle 
techiı edilmişti. Maginot hattının 
arkasıncia Fransanın Belfort - Yn
karı Meselle - Epinal - Nanchy -
Verduıı eski müstahkem hatlıda 
ikinci bir set olaral.. uıanıyoıdu. 

işte bütün ba emekler, bu 
milyarlarca masraflar, senelerce 
parlamenıoda süren uzun ve çe
tin mücadeleler, Fransanın Magi
uot haltını, Belçika hududu bo
yunca denize kadar uzatmasını 

ve Belçikanın inşa etmiş olduğu 

tahkimata güvenmesi }Üzünden 
haber olmuş, Belçika ) olundan 
Fransaya sarkan Alman orduları, 

Maginot hattının arkasına düşerek 
slratt"jıl ehemmivelini sıfıra in
dirmiş ve Fransanırı askeri inhi
Jamına en belli başt ı sebep ol
muştur . 

Hariciye VekAletı 
teblll ediyor 

Romanya'da <ılıirerı m·şredi

len bir kararname mucibince, t>C 
nt>bilerin Mil i lk tis ıl Nnaretin· 
den veı ilmiş bir miİ<;&ade olrna· 
dıkça Roman yadaki emlak, 
hukuk ve nıena[iine ait tasarruf 
mlliıme lt:lt' rinde hulunamıyacaldarı, 
biiyle bir uılisaade istihsal' edil 
rneksizin yapılacak lasaırııf mua_
mdelt"ri ık normal idare muame
leleri ve ·baı kalaı da rne vdu kıy

me !ere ınült"allik t<ısarruf muame
lele riııin lıuk• ık an batıl addedile
ceği ; Romanyadn ikamet etme· 
mekle beraber orada bu gibi em-

lak, hukuk ve mcnafie nıalik bu 
lunan e<;ntbilerin iııt, Romanya 
arazisinda kda>üle çıkarlılmtş bu-

lunan bilumum lahvilleı le nama 
muharrer 'otmıyan kıyme-lli senet 
leri haınil oldukları takdirde bun-

lar hakkında Nisan 1941 nihaye 
tine kadar, Roman)a Sefareti ile 
konsolosluklarıı.a bir beyan11ame 

vermekle mükellef oldukları, ayrıi 

mükellefiyetin bu gibi esham, tah
vilat ve senetl1:ri mevduat olarak 
kabul etmiş bulunan bankalara da 
şamil olduğu Ankaradaki Roman

ya Sdareti tarafından bildiriJmjş. 

tir. 
Keyfiyet alakadar Türk va

andaşlar,rıın ıthl <lına vu.olunur. 

ÔLÜM 

Adananın tanınmıf ıimGların

dan Ba.y Mustafa Mücavir vefat 
etmiştir. Merhumun cenazesi tö
renle kaldırılmı,tır . Ölüye T•ı,ı· 
rıdan bol rahmet dileriı . . 

Merhum uzttn müddet mat ... 
baacılık, kjtapçılılc ve eski < Ha
yat ~uctesinin sahipliğfoi yap
mıştı . Kt dt rli ailesine baş sağ
lıkındo bulunuruz. 

' UZ AKTAN====· 

Fransız ıaıcııarı 
telaşa dflştüler 

1 F ans;ıd • (.:ılc ık s •rhesttir Fraıı 
ız g z 1 lerıı de: ~ık sı1' ''her 
k~ .~;ıı lt11İhiııi h .. h · r 'tr tı ve 

lıi •,'. yııı ı f uııyaıı" fı.ı 'cılaıın, fııkirle

ı irı ıla ıldıuıa teıı.tdüf rdilir. Buııla
ıın arasırıda pt-k ın~şhur olırnlıu ı 

fı,.r sene. o yıl za r fında neler ola
c:ığına dair, birer killlp çıkarırlar. 

Fa lcıların bir de sendıkdları var
dır ve araları 1da sıkı bir tesanüd 
mevcuttur. 

Fransada falcıların miktarı bü· 
yük bir yt-kün tutar. Şehirlerden 
başka köyl.:rde, hatta panayırlar
da bile fa•cılara tesatiüf edilir. Ço
ku kadın olan falctlar ekseriyetle 
müracaat edenin eline bakarak ta
lihini söylerler. 

iki sencdenberi Fransada falcı
lara rağbet edilmemejle başlan• 

ınıştır. Bunun sebebi ne söylemiş
lerse hepsinin aksinin çıkmış ol
masıdır. 

Bu hal falcılara kar~ı hiç kim
sede itimad bırakmamış ve kendi· 
lerine mü acaat eden kalmamışlır. 
939-940 senelerinde falcıların bü
tün tahminlerinin tamamen akı.i 
tahakkuk etmiştır. BJnun için fal
cılar 94 l senesine ait tah•ninlerin
de çok ihtiyatlı huekeı 'lmt'jlc 
başlamt~ardrr. Büyük f&lcıln çı
kardık arı kitaplarda bu sene için 
şunları yazıyorlar. 

1941 senesi fena başlıyacıtk, 

fakat iyi b ttcektir. Senenin ipli · 
dalarında yiyec~k maddderindc 
ycnı bazi takyidat kunaıı:ak, küçük 
mikyasta bir sari hastalık görulc
cektır. I< adınlar tuvalete düşkün· 

lüklerini bırakacdklardır. Mah!>ul 
tol o'acaktır Göhte yl'11i bir )ıl
dız keşfedilecek' bir sinema yıldı· 
ıı ölec k. çok mühim bir edebi 
cs~r intişıtr cdecçk, akadem aııt· 

sı ıdan b rkaÇı ölecek, b •7.t Şimen 
difer ve tayyare kazaları, ze17ele 
ve su baskını olacaktır. · 

Hdlk ş:mdi bu tahminlerle a 
lay etmdücdir. Bir sene 'Zarfında 
miihim bir edtbi eser oeşredilme
si, bazı kimselerin ölmeş ı ı.clze t", 
su baskıı' ı ş mendifer. tayyare ka· 
zaları olması pek labıidir. Bunun 
için falcılaı ın hiç birşey söyleme
dil..lerinden bahsedilmekte, hatta 
falcılar sendikasıı.ın dai;tılması is 
te. mekted ir. 

lşte bu v11ziytl üı.erinc sen· 
dika, falc,!arı Pariste bir toplantı· 

ya çatırmıştır. Falcılar bu toplan
tıda vaziyeti ve "ıneslek''lerinin 

haysiyetini yükseltmek için ne ii· 
bi tedbirler alnı ık lazım ieldiQi 
ni görüşect klerdir. 

Teıekklr 
Babamız Timur AteşOkun 

vefatı dolayısiyle akraba ve dost
larımızdan g. Ien taziyelere ayrı 

ayrı teş~kküre teessürümüz mani 
olduğu için bu taziyelere muka
belemizi sayın iaıeteııizin tebli· 
tini rica ederim, 

Efradı ı-ilesi namına O t lu 
Vahdet Atrşok 

Mevlidi .. . e bevı 
Babam Timur AteşOkun ru 

huna it haf edilmek üzere bu2ün 
Cuma namazın ı müteukip, Uluca
mide Mevlüc ü Nt bevi okunaca· 
Qındıın kendisini sevenlerin teşrif 

leri rica olunur. . 
Otlu 

Vahdet Atet ok 

wz 

Öğretmen kurulları 
dün toplandı 

Dün ders yılının sona ermesi 
münasebetiyle Erkek ve kız Jise · 
ltriyle Orta okullarda ötretmen
ler kurubu toplanarak talebenin 
son kanaatte almıı; oldukları not
lar üzerinde görüşmeler yapmış

lardır. Bugün neticeler ilan oluna
caktır. 

DÜNKÜ iHRACA T 

Aldıtumz malumata ıöre lı
lanbuldan Dünkü ihracatın yeku
nu 800 bin liradır. Dün, lsviçreye 
400 bin liralık tütün Macaristan• 
110 bin ~iralık pamuk. Almanyayı 
kum darı, deri sahlmı~tır. 

fJç seneme 
bo,aamaıarm 

sebebi soruldu 
Adliye Vekalet i tarafından 

vilayetlt"rt" ~önderilen bir tamim· 
de üç seııe içindeki evlenmt' ade
di ve ho~anma sebepleri sorul
muştur. Bu hususta tetkikler ya
pılmaktadır. Bilhassa boşanma 
sebeplerinin kanunda yapılması 

düf ünülen tadilata rııaH tutulacağı 

anlaşıhna!tadır. 

HAYA ·SUBAYI OlMAK 

ISTİYEN lİSE TAlEBElERi 
Siuil Liaelerden Je 

talebe cılınaccılr 

Ankaradaıı verilen mal(imata 
göre, gençlerin daha meslek in
tihap etmeden evvel h1tvacılık 
yolundaki arzuların ın yerine ge
tirilmesi yolunda tedbirler al ın
mıştır. Bundan sonra her sene 
bir yandan askeri liselerden alın 
dıgı gibi sivil liselerden de harp 
okulunun birinci sınıfına talebe 
alınabilecektir. Bu husustaki mu
ayyen ıartlar maarif vekiletince 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Malum olduğu üıere şimdiye 
kadar hava birlilderimizin ııenç 

(~~ 

l ANN LER 
Çocuoun hallnde zly•· 

de bir fenahla va veha
metl b•klemel 

Harar et dUfmeal ve 
hafif yUkeelmealnde DOK· 
TORA KOŞI Çocuk Ealr- ! 
geme kurumu Oen•I 
Merkezi 

Dokuz llllJIDID 
muhakemesi 

Adananın Şambayadı köyün· 
den Durmuşu pusu kuı arak öldür
meye teşebbüsten suçlu bu köy· 
den Ömer Demir ve o~ulları Ali 
ye Durdu Demir il~, bu hadise.} i 
müteakip .suçluların ana ve kar
deşi olan Döne ve veliyi döv
mek ve hapsetmekten suçlu ôo
kuz kişiye ait duruşma nün 
ağır cezada devamla baş muavin 
Şeıcf Gökmen esas hakkı"nda 
mütelaasını .s ö y l ey e r e k te~ 
şebbüsten suçlu Ömer ve Alinin 
62, 448 inci maddelerle, dövmek 
·ve hapseımekten suçlu Yusuf ve 
Caf erden madasının suçlarını sa~ 
bit görerek tayini cezalarını ii
temiştir. Müdafaa avukatlan Sa
bit Üçok, Mahmut Abdülkadir 
Kemali iddiaya karşı müdafaala
rını yapmışlar ve ciuJnşma karar 
verilmek üze-re 22 Ni ıana bıra-
lı.:ılm•~tır. ·' ·· 

. 
//ııi zen~inimisin 

yardim/ar 
yaptılı 

Memlekeiimiıin tanınmış zen
ain ve fabrikatörle~inc;i~n ... Milli 
Mensucat fabrikası sahipleri sa
yın bay Nuri Has ve bay Mus
tafa, 23. Nisan Çocuk bayramı 
münasebetiyle Kurumumuza ikişer 
yüz lira teberrü etmişleı dir. 

Kurumumuz bu yardımdan 
dolayı açık teşekk~rlerini sunar 
ve diğer :1.enginlerimiziilde bu 
yolda yardımlarını he:ııler . 

Hultulıt Fakülte•İ •lem~ 
pilot ve Subay ihtiyacı askeri imtihanları 

liseler<len ayrılmak sur~tiyle te- Üniversite hukuk fakültesi ele-
min ed.,iliyordu, Sivil liselerde ye- me imtihanları günleri Üniversite 
tişenlerin bir çöR"u ise havacılık hryetince aşağıdaki şekilde teshil 
arzula;ının tahakkuku için evvela edilmiştir: 
yedek subay olmakla. müteakiben 24 Nisan perşembe günü: Bi : 
mesleklerini tcrkederek muvazzah rinci sınıf saat 13 te medeni htı-
uçucu aubay olarak istihdamları- lrnk, ikinci sınıf . .,ekiı.de medeni 
nı istiyebilmekte idiler. Halbuki hukuk, üçüncü sınıf sekizde me-
sivil hayatta meslek intihap etmiş deni hukuk, dördüncü ıınır sekiz- . 
böyle gençlerin veya muallim ' de kara .ve deniz ticareti hu. 
mektebini bitirmiş bir öğretmenin , lı:uku . 
muvaz:ıah hava subaylarına nakil 
ve istihdamı, bir taraftan da yc
tişti~i ~aha fübariyle bir ~ksiklik 
tevlit etmekteydi. Şimdi bu mah
zur da kallııı:mış bulunmaktadır. 

Adliye 
Kütahyadan Adana agır ceza 

a:ıalıiına tayin edilen Haaan 
Hüsnü gelerek vaıifesine başla
mıştır. 

26 Nisan cumartesi: Birinci 
sınıf saat selııı:izdc Roma hukuku 
28 Nisan pazartesi: lkind sınıf 
idar~ hukuku, üçüucü sınıf ceza 
usulü ~muhakemeleri dördüncü 
ıınıf icra iflas. 

Maliyede yeni 
terU ıııteıı 

Asıl Magiı~ot hattı, lsviçrecle 
kan civarından, Fransız · Belçika 
hududunda kain Longwy Mont
ınedy 'ye kadar u1anıyordu. Bu 
ıl-.i mevki arasında müstahkt>m 
hat, devamlı bir tahkim at silsile
si halinde, Fransanın şark hudut 
lan boyunca imtidat ediyordu 
Hat fevkalade kuvvetli istihkam
lardan mürekkepti . I .. tihkam!ar 
yer altınga,3,5 - 4 ·metre 1-.alınlı 

gında betonlar ve çelik levhalar 
kaplı bulunuyordu_ Erazinin tabii 
manialarından istifade edilerek 
yapıldıkları için uzaktan istihkam
ları farketmek kabil olmuyordu. 

İstihkamlarda bombalara, gül
lelere, zehirli gazlara karşı teıti

bat alınmıştı. istihkam topları, 
güllelerini savurduktan sonı a ha
susi tertibat .. ile yerin altında giz
leniyordu. Her birinde uzun müd
det yetişecek mühimmat, erzak 
ve su depnları mevcuddu. Yeral 
tı istihkamlarının havalandırılması 
içiı:ı ilim ve fennin bütün terakki
lerinden istifade edilmiştir. 

. , Ankara Radyo Gazetesi lı-~ -
Mılli emlak müdlirl~tü kon

trolörü lhsan ~. lçel tahakkuk ~ıı· 
be.si ~ ıt>fi Cemil 40, lıtanbul var;. 
dat kontrolörü Esat 60, lstanbul 
3 numaralı kazanç tetkik ve itiraz 
raportörü Abdnrrahman 35, Sey 
han tahsil şubesi t efi izzettin 35, 
merkez muhasebeciliti birinci mü 
meyyizi Ali 35, lstanbul varidat 
kon trolörü Muhtar 40, Stajyer 
Mustafa, Sezai ve Turhan 30. büt
çe ve maliye kontrol umum mü
dürlüğü mümeyyizi ~efik 35, Vec· 
det 30, Ankara defterdarlı~ı mu· 
hasebe müdürü Esat 60 lira ma 
aşa terfi etmişlerdir. parnizonların istirahati, yatıp 

kallCmaları , eğlenmeleri için yer 
altında geniş koğuşlar, sinema 
yerleri, hastaneler yap1lm·ştır . 1s
tihkaııılar, yeraltı} ollar ve şimen
<liferler ile birbirine bağlanmıştı . 

Maiıinot hattında bir istihkam-

I!allıtın va~iyeti 

Macaristandan sonra '8ulga
ristanın da Yugoslav topraklann-

rlan hisse almak ümidini bes
lecii~i anlaşı lmakradır . 

Afrika hcırekatı 

Anlat ıldı~ma göre lngilizler 
asıl harbi Marsa • Matruh da ka-

bul edeceklerdir . l ngi l iı kuvvet-

Vifirle vasiyet 

Amiral Darlan Şimali Fran 
sadaki harb gemilerinin Tulon 
limanına gelmesini telııraflamış· 

tır. Bunu haber alan Mareşal Pe· 
ten Darlanla görüşmüş ve b undan 
böyle kendisinin haberi olmadan 

hiç bir FranşJz harb gemisinin 
yerinden OJ)latılmamasmı tavsiye 
etmiştir. 

leri Sollum şarkında azami dere- Son zam.anlarda anlatılıyor ki 

cede ihzaralla meşguldur_. İngifü. A miral Darlan tamamiyle Laval 
kıta l arı A lmanlardan 27 iubay .. siyaset ine doğru t emayül göstcr-
720 er esir almı~l ardıı . mcktedir . 

Amerika uasiyeti 
Levaıımla dolu bir çok Ame

rikan gemisi Süveyşe hareket et
miş bulunmaktadır . Mahlmdur ki 
Ruzvelt bir • hç gün evvel bu 
hareket emrini vermit ti. 

Bal'1an" cephe•inJe 
Bir llabcre ·göre, Saray Bos -

nada ki . ikinci Yugoslav ordusu 
teılim oh,nuştur. Fakat bu h aber 
teyid etmiş detildir . Son alınan 
malumata göre Alman kuvvetleri 
Pet ric'i rşgat etmişlerdir . Anla-
41ld ığına göre , müttefikler daha 
ııeride ciddi bir çarpışmayı ka- , \ 
bul ctmi~ ve kararlıfhrmlfbr . 

YENi NEŞRi~ AT 

Hauacılılt •por 

Havacılık ve spor mecmuası

nın 283 üncü sayı sı çık!_llııtır 
Ta vsiye ederiı . 

5 
18 nisan .19~ 

Getirilecek 

manifatura 
- , 

lstanbul : 17 (Türksötll , 
habirinden) - Dün maoif~tıı• ıi 
halat birlitinde yapılan bır ; 
lantıdu Amrrika ve Japoıı~' 

· · ·r t e~ı ' g-ctırtııecck marıı a ura '. 
mümcsııı l meşru kar -hidletı 

f 
rinde g-örüşmelr r cert:yan 

tir. -
Ticaret Vt'kiilelinirı, A"" rrl 

ve J •ponyadan gıetiTtileC~~f J 
faturıı eşyaları için akrt>dılı uı ,·e 
caktır. Bu malların ucuz 
lam olmasına çslışılacaktır. 

Ayrıca, bir iki g-ün t'.vt 
ve kahve birl iğinde de bır 
lantı yapılnıı~tır. ı 

· ı et~ Hu toplantıda getirt• e diltf 
ve kahve için açılan ala' ,~ 
iiurinde ~örüşmrlcr cere},1~ 
miştir. Cıtva, Seylan. v_e \it' 
dan g-ctirlilecek çay ıçın ~rt 
V t:kaleti, 60 bin liralık • 
açmıştır. . tılıil' 

Mısırda 

kahvclr.rden 
bulunan •• . ·~ 

. il)'' 
gt"tirtmek ı• ı 

.. bi1J' 
de naviser muamelesını , f 
kip takip ve intaç etrnt'k rcl' 
akreditif verilect ktir. M•~·1~ 
~urtlfe münim miktarda sııtıu J 

· Brezilya kah vtsi öulundt.ıl 
şılmaktadır. : 

"'"' Tütünlerimise J 

talepl•r . ..li 

v 

r 

p 
\' 

\/ 

b 
\/ 

o 
rJ 
t 
\' 

ıı 

rJi 
rı 

clir 

. r•' 
. Türkiye ile Alm.ıın)'a .~b,f. l" 

iki milyon· lirahk tütün 11'
11

1
;,,J ~il 

için konuşmalar ~ c.treyarıdı'f' <1() 
dir. Bir· aıılaşm;.ya varıl 1;~tl dirde Almanların· ınerrı tP 
d~n - alacakları tiitün 

111111r• 
ve kontenjan · liıtclc:ri ;.ıyrı 
edileeektir 

;; 
. . 1 • ~· Afatakya BeledıY' 

iıtipa •tti . 
• • - 111 

• .,l 0 • ksÖtıl 
Antakya: 17 ( ı ur · ııtı• 

- B le• 51 birinden) >-'"- Şükru 8 8' _ - defi 
ziyetinin ağır'ı~ yuıun İf ~ 
ye reislitinden is~if~ et%11rd 
rinc dün Parti Vılayet ·n ,, 
yeli reisi Aptullah Bili' 
olunmuştur. 

8.00 

8.03 
8.18 
8.45/ 

· 9.00 

12.30 

Cııma 

Program v~ 
~l ayın . 
AJANS" haberle'' ,_~ 

af"f prOf Müzik ~ H ı 

'{ t'ıtlt~ 
Ev kadını - ıe~el 
Program ve ınelfl 
at ayarı ş1r~1 

Müı1k : · Karışık 
türküler · 

12.50 AJANS haberler f''µ 
ı 3.05 Müzik : Karışıl' ıfılı' 

tü~küler proır• 
va mı 

13.20/ 
14.00 Müzik : 

,ı 
Karııılc J>'°~,ı I 

eııılt 
18 00 Prorram ve . rrı 

a t ayarı . 5~I 
18.03 Müzik : RadY0 

arleti ·,~ 
Çl'ftt t 18.30 Müzik : 

. "' ramı 
1 

11 

19.30 Memleket 13~eri "; 
AJANS haber ı 1 z·,,• ~ 

19.50 Konuşma : z~ f~ 
20.lS RADYO Gı\ 
20.4S TEMSiL , .5,ı •'~ 
21 .30 Konuşma (fkU S-1 

2 J.45 Müzik : RadY
0 ~ 

ke~trası ,·J"':'rı' 
22.30 Memlclel lili~1 1t, t 

- ıır' ' haberleri, bi>'° 
ta hvilat, k• lfr} __ .;1 ~ 
borsası (fi)'' ,,.-I 

22.-45 Müıik : RıdY:,,,ııııl' 
kutrası proir 
mı . .,,aııl' 

0110• 1'3.00 Müzik • rl. 
23 25/ , 
23.30 Yarınki proi '/ 

nT;:"-

<'lJ 
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lllllN CEPHESiNDE 
(8 .. 

• 
1 rınci sayfadan artan) 

tt<t:tıruı : 11 ( A. A. ) - Atine 
ıtıarı oıu_Gırbi Makedonyada dÜf· 
rul :n fıddetli bir hücumuna mı· 

ııt•lan y 
"'•nlera . unan orduıunun Al-
b rıdd" · t ı· ..ı·~· • ildi . . ı zayıa ver<. ıruı5ını 

rınlftır 
Şiındi c· . 

trıuh arhı Makedonyada 
vaın arc~~irı bütün ~iddetiyle de
lllanı ettıa; bildirilmektedir . Al· 
ret; -: tanarelerin de müzahe· 
ta~ 1

1
, • külliyetli kıtalar lcullan•· 

1 erıte111-.Ao bb- . Cldir. y -ae lf'fe us etmlf 
llledefl un~nlılar hiç zayiat ver-
ltıİflerd·Yeaı mevzilerine yerlef 

it . 

Yunan o d . l . b' l' . ~n in . . r usıy e 1f ır ıtı ya-
"~ler· rılıl ve imparatorluk kuv
Verdj/ düırnana büyük zayiat 
bGyfik.erelc tardettiler . Almanlar 
Veınet l•yretıerc ratmen muka· 
Olaırıanıhattını yarmata muvaffak 
delti ~lardır • Şimal cephesin
ctıne;tı•'l.ıyet ciddiyetini muhafaza 
Vcfıc· ' bt'rabcr ortada cesaret 

1 i ·ı Ar 11\ı lcr mevcuddur . 
"lrılıı n.\'udlulc cephesinde Yu

dircrc~ difın.~na atır zayiat ver
tın1 Pfi ~ev~ıı ltalyan hücumla · 
va ~ •lcurtmüşlerdir . lnıiliı ha
ltv Uvvetleri dfifmanm iafC ve 

•tun li 1 . • . _ 
l'Urtı 8 erıne mutemadıyen hu-
ccph '~llleltedirlf'r. Yunan Alman 

caıne ı· A k ltrın iC ınce: lman ıtala-
leriv ırı Cenubı Sırbistana ıirmc
.._1 e Gart>i Makedooyaya ve ııı. 

•rı r. • tas.,.
1 

"zcrıne or(iumuz elden 
ırıcv .~1~1 veçhilc yeni ve emin 

ı.ı,~rınc \ crlctmiftir. • 
Atına : 17 l A. A. ) - Yu· 

ll)sl,vy d 1 
lilb 1 an buraya gelen bir n-
tıı~ı ~bayı Betırada yapılan hü· 
Ytretr. '. nasınrta Yuroılav tay· 
.\iaa etının 6-7 Nisanda 135 Al-
dir • .'" tayyaresi tahrib dmişler-

hr~\t~oslav ixıPhardıman tıy
h~1 Buııariıtana yaptıkları 
tahr:tt, 1•rda çok Alman tay)'Jreıi 
do1tı· etmişlerdir . BilheHa Ra· 
eu ır Ve lgumin'e yapılan hÜ· 
~ir !""'ssir olmuıtur . 

htv, r ınailiz. iubavı Yuıoslav 
t(lit. kuvvetleri tarafından tıhrib 
k'd " Alınan tan·arelerinin 300 •r OlcfuAtn:u söylentfttedir. 

llilRAL IMTEIOSIDYI 
'°9\r (Birinci sayfadan artan) 

aa. delDiflir lci : 
1 . 

t~lll çekilmekte oldupmuı 
~ ta kimin rireceti biıi 
te1r,, .,. ei . Yalnıı orayı 
Jeti ';_~amoı ı.amın kim

ft" ~ ~aaaı bizi a1'kadar 
ilf 1' ...___ ada bulacıldarımaı 
ır . ~un ehemmiyeti var· 

~.oo 
4700, 
52,00 

59,50 
- 26,25 

!.2 
~iiM;t~----· - 1_3_2.2_ 

Kapuzonu 
Bombardmanı 
Londra: 17 (a. a.) - Bahriye 

neıaretinin tebliği: Akdeni1 do
nanmasının baş kumandanı, Bor
diya mıntıka.'lında lcaputıoııun 
donanma tarafından büyük bir 
muvaffaldyetle bombardman edil
diğini bildirmiştir. Atılan obüsle
rin toplu bir halde bulunan 100 
kadar düşman tankı ve motörlü 
vasıtasının arasına düştükleri gö-

rülmüştür. . 
Elgazeb Tayyare meydanı ile 

burada bulunan iaşe depoları 
}'cmden muvaffakiyetle ıieni1dt-n 
bombardman edilmiştir. deniz 
kuvvetlerimiz akdeniıde ) ungrrk 
88 tipinde ilci pike bombarrlnıan 
tanarcsi düşürmüşlerdir. Bu ha
rekAt esnasında deni1. kuvvctlt-ri· 
miz hiç bir hasara. uğramamıf 
ve insanca hıç bir 78) iat verme· 

mişlir. .................. 
'l'lrll taıeltelerl 
Vifİ : 17 (a.a)-Gronoble ve 

Tulu üniversitelerinde okumakta 
olan yirmi k•dar TOrlc tale~ıi 
buıünlerde Paris· Bertin } oliylt': 
lıtanbula geleceklt-rrlir. Bu tale· 
bclf'r kafile} i \eşkil etmektedirler. 

l~AN 
Atlı•a AlllJ8 2. lacl 
•üü · · Malllleae· ....... : 

No. 409 

Adana avukatlarından Ya· 
ko Sami Duphanın J\~
mn Suıcdiji maballeaitide ~ 
ber Şükrüniin 43 nwnarah 
evinde ,mukim iken ijç aene 
evvel tagayyüp ~den ve ma· 
halli ikameti meçhul bulunan 
Neıimo.kazt Uadam Klara aley· 
hine a# ihtar davasının 
yapılmakta olan duruşmasm· 
da ilinen yaJ>'lan davetiye teb
lijine ratmen mezbure Klara 
ıelmedijinden yine illnen gı
yap karan tebliiinc ve cluruı· 
manan 20-5-941 salı saat 
dokuza talikine karar verildi
tinden mezkGr ıün ve aaatta 
midcltiialeyha pimediti veya 
Wr vekil göndermediti tak· 
dirde bir daha mahkemeye ka· 
bul edilmiyeceti ve hakkında· 
ki llY•P karan tasdik edilf'rek 
gıyabmda muhakemeye dev~m 
edileceti teblit makamına kaım 
olmak üzere illn olunur. 12921 

..,. -1•11• 
938-939 ve 9l9--940 

yılında Adana Birinci Orta o· 
Jwlun ikinci sınıfından aida
tım beiıcmi yitirdilll. Yenisini 
... !l ........... laük8"'-
...... _ ....... ı29d 

Alidede ~e 105 
No. lu evde .Yeyael otlu 
K~~KôSE 

ı··········~· .. ···••e•a 

11 IYl MlTlll 
~LERIMIZI um TEMiZ 

VE UCUZ OWAI 
TÜRKSÔZÜ 
MATBAASllDA 
. Y lPTIRABlllBSIHIZ 

TORKsôzO 

Borkuma 
bir hücum 

Lo11dra : 17 (A. A.) - Blen· 
haim bombardıman tayyarelerimiz 
Borkuma yeni bir hücumda bulun
muştur. Adanın üzerinde çok al· 
çaktan uçan tayyarelerimiz kıfla-
lann bombardımanından evvel top 
çu mevzilerine bamba atmışlardır. 

Adının garbinde 4000 lonluk bir 
Şilebi batırmışlardıı. DiAer teşek
küllerimizdc kışlalara hücum et
mişler ve son bombalarını atma-
dan evvel istikşafatta bulunmuş· 

r ladıı . 

ilan 
SEYHAN OEfTEROARUGIH
OAN: 

Adalı Belediye otlakiyesi· 
nin 1 5 941 tarihinden 30 4 942 
tarihine kadar bir sene müddetle 
ican 300 lira muhammen bedele 
ve peşin para ile 15 4 941 tari· 
hinden itibaren 15 gün müddetle 
açık artırmağa çıkarılmıştır. is
teklilerin ° • 7.5 teminatlariyle 
birlikte 2 5 941 cuma günü saat 
on beşte Defter<ıarhkta \nütetek
kil Komisyona ve şartnameyi o
kumak isti'yenlerd'e- her iÜn Mil
li em ak daircıine miiracaatları 
ilin olunur. 12926 

İLAN 
Sarban ValPDar 

Mldlr.IİOP-•ı : : 
ifepebağ mahallesinin 'Şu· 

ay'ip efendi sot<ifında ~ada( 
;il par'-elde kaıatlı ( SO \ lira 
inuüriırnen kıyqıetli anaqın 
mülkiyeti petin para ..ile sat.o 
lacaktır. 1haleli .S-~941 pazar
tesi günü saat 1'4 de vakıflar 
idaresinde yapılacaktır. lıtek· 
lilerin müracaat~rı. 

12-18 1~918 

HABE$1STANDA 
SOi VAZIYET 

Kahire: 17 (a. a.) Sollum 
mıntıkaınnda kesif m0fre7.elerimiı 
faaliyetlerine şichtetle devam et
mektedirler. Çarpışma esnasında 
dOımana baskın ) aparak ağır 7.8· 

yiat vcrdirmişlerdir. 
Habcşişbmda: deuic iıtihme

tinde birlqmekte olan kollarımız 
yeni tarakkiler kaydctmitlerdir. 
Bir miktar daha esir alınmıştır. 

Adisababaya doğru kaçmakta i
ken yakalanan harp esirlerinin 
miktarı 5000 ltalyan ve 4000 
müstemleke askerine baliğ olmuş
tur. 

Alge mıntıkasında ltalyaıı 
müstemleke askerlt":rinden mürck· 
kep bir luta teslim olmuş ve ile
ri hareketimize ittirak etmek Ü· 

zere ordumuza gönüllü yazılmış

tır. 

MllRlf MOOORLOGOIDEI: 
1 - 16.4.1941 tarihinde 

ihale edilmek üzere eksiltıneğe 
konulan 788 lira :ıs kuruş Ke· 
şif bedeli olan Adana Müze 
binasında yapılacak tamirata 
istekli çıkmadığından müddeti 
on f(in uzatılmışhr. 

~ - Bu tamirata ait ek· 
siltme 26.4.1941 tarihine mü· 
sadif ~umarteai ıünü saat on· 
da Maarif Müdürlüğünde ya· 

pılacakhr. , 
3 - l steyenler ketifnıme 

ve "rtnamelerini görmek üz

re Müze Müdürlütüne müra· 
cıuat c.debilirler. 

4 - lıteklilcrin 59 lira 13 
ku.:uı muv,kkat teminat ver· 
mderi ve .ehliyet veaikuı al
maY. tizre 2 nci maddede ~ .. 
.zıb fiinden üç pn evvel iki 
adet -velikalık lototraf bir 
adet !8, bir adet 8 kuntluk 
ma'ktu ve bir adet te bir ku· 
ru'tluk tayyare pulununu di
lekçelerint batlamak auretile 
Vilayete müracaatlan lizınıdır. 

12923 

ILAR 
SEYHAN DEf TEllRLl811DlM: 

Vergi kıymeti 
muhammen 

Mesaha mik. bedeli Kapu 
Mahallesi Mevkii No. Cinsi M. MU. ads parael L. K. Hiue mik. 

Kurtuluş A.falt Arsa 260 SS4 13 260 ()() 

" " 
320 " 12 96 00 

,. ,. 580 11 174 ()() 

.. " "' 
180 " 14 180 00 

Karasoku Abidinpaşa98 ,. ısı 188 8 604 ()() 
., Musa ballı ., 15 195 11 40 00 

Tepedağ Hasanpqa ,, 110 252 11 110 ()() 
Hanedan Vezir 1 OS Kerpiç 130 315 4 300 ()() 

Otlu Ev 
Tapu 

-Vdanh Müftü 00 Bağyeri7782 Eylül 938181 3l 240 00 
Yurdu 

Tamamı 

" ., 
,. 

.. 
,. 
.. 

" 

Kayarh Köy 00 ,, 5616 Atus 938 l 79 72 7~ 45 
cıvan 

Y~ yazılı on parça gayri menkulün mülkiyeti 
2490 saydı kanun hükümleri dairesiRde peıin para ile on beş 
iÜn müddetle açık arttrrmağa çıkanlmaıtır. isteklilerin 'I• 1,5 
teminatlariyle 2 5 941 Cuma ıünü saat on beşte Deftardarbkta 
müteşekkil komiayona müracaatları ilin olunur. 

. 17-20-24-28 12925 

ILA N 
SEYHAN Vlll YETi DAiMi EICOMENllOf 1: 

1 - Adana Reşatbcy mahallesinde on d~rsbaneli ilk oku 
binası ikmali inşaah keıif tutan olan (25000) lira üzerinden 
kapalı zarf uıulu ile eksiltmeye konulmuştıtr. 

2 - Eksiltme 281+9f t llfrilYne müsadif Pazartesi günü ,. 
at iS d, )ilgo.t ~ ..........,e ~duı ki~~ 

Sayfa 3 

:·························ı • Dalma plleaerıer glıtermeıı 
1 prensip edinen ı 

I ASRi SiNEMA • 
: SUVARE B u A ~ş A M SUVARE 

• 8.30 8.30 

i D~; :;;-;:~ ı;;;;esl 
! JUDY GARLUND - MICKEL RIMEY - LEUYIS 
• STONE - SEClliS PARKOR'UN 1 IBDAKERDESI 

1 GENÇLER . ~-
1 SEVIŞIYORL AR • 1 Aşk, Gençlik, Neşe, EQ-lence, Zevk 

• itAVITD: TÜRKÇE 8ÖZL0 1 ı ...................................... "ı 

ı i-~~~~~!!~ 1 Af rikanın balta girmem is bakir ormanlarında binler•e '1ahır 
• hayvanlar içinde geçen bir aşk macerası 

1 Pek yakında e Pek yakında e Pek yakında 
1 STii LOREl ZAFER T 0 R K Ç ( 

1 Olft(R HARBİ DONOŞO s o l L o 

·•·•·•·• .... 

En Büyük Hakikat 
R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 
N Dl$ MACUNUNUN YIRlTTIGI SIHHI~ 

CAZiBE YE 60ZEllllTIR ! 
"Radyolin,. harikulade mües· 

sir terkibi, daima tazcliAi ile 
temayüz ttmiş ve onbinlerce 

kişinin tercih ellili yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasında ve güzelliain· 

de parlak neticeler veren 

"Radyolin,, sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 

müstahzarlarından da müıtat· 

ni kılmıştır. 

RAÖYÜi.İN 
lar en geç bu saatten saat evveline kadar saat 14 de ~u 
encümen reislitine veribfaiş olacaktır. 

3 - isteyenler bu ite ait ketifname ve şartnamelerini pr
mek i~n Nafıa müdürlütüne muracaat edebilirler. 

4 - lste1clilerin (1875) lira muvakkat teminat vermel•ri ve 
ehliyet vesikası almak pzere bu miktar iş yapbklanna dait bon· 
servisleriyle iki adet vesika fotograflannı. bir adet (38) , bir 
adet (8) Kunqluk damta ve bir adette bir kunııluk Tayyare 
dulupu yukanda 2 ci maddede yazılı günden 3 gün evvel di· 
lekcelerine batlanmak suretiyle viliyete muracaatlan laıımd1r. 

S - Poıta ile gönderilecek mektuplann tış zarfı mfihür 
nnunu ile iyice kapatılacaktır. Poıtada olacak gecikmeler bb.ı 
.dilemez. 6-11-14-18 12870 



Sayfa 4 

•o++++o-+o++o+++o+++o-+++o++e 

i 1200 saatlik J 
iANOT ve teshin! 
! bataryalarımız i 
-a- l · · Rd tQt ıge mıştır. a yo .. i 
i larınızı bu batar- ı 
J yalar ile techiz J 
i ederek akimilô.tör i 
:doldurmak ve pili 
değiştirmek der- i 

~dinden kurtulunuz i 

+ · Telefon: 110 12155 • 

e+H+-+t+t+M+H++• , ......... ___________ .......... , 
FEMil 

Bayanların :sıhhi arkadaşı 
Birçok ba) unların 

sıl.lıi , a} hk tt n·izlikle
rinde t ö~terdikleri a
lakasızlık, ıni.him ıa· 

hatsızlık \e hastalı~

lara } ol _6\nll~hr. hff 
bundan dolayı, hf"r sa· 
ym bayan. adet za· 

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

lCZANElERDEN VE TUHAf İYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARINDAH ARAYINIZ 

Cenup Mmtakası deposu : Bahri Diril Ticorethane•İ L Yaicamii civarı No .. 1!.J 

. ~M~MMMMM~~~. 

! 
l( 
1( 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

TİMOFÜJ 

(ABDEST BOZAN) DEOitiMiZ ~ERİTlER 
Bunların uzunlukları. dört metreden onlmetreye kadar 

olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı . emerek iştihayı ke
ser. karında;ağnlar. sancılar yapar. Zayıf. kansız. derman
sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedavi ile 
cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

TİMOFOJ ~ 

J~ Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların içinde kul-
C< tanış tarzı"yazıhdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekile-1 nin müsaadesini haizdir. 12761 .il 
~~~wwwwwwocc.. __ .. , .... >... 

"' .... ... ... . 

. 

TORKSôZO 

Her eezanede balanar 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GON MUSTAf A Rif AT 
ECZAHANESİ OSTONDEKİ MUAYENEHANESiNDE 

KABUl EDER 

-------------------------------------------
1 TÜRKiYE , CUMHURiYETi 

ı Ziraat Bankası 
Kurulu• tftrıhl : 1888 

s~rmayeai : 100.000.000 .Türk Laa•• 

Şub~ \\'° 'afan-' adedi : 265 

Zirai ve ticari h.t:r nevi banlr.a muamdeler 

Para biriktirenlere 28.800 lira 00-amiyc veriyor 

Ziraat_Bankasında kumbıralı ve ihbarsız t8$8rruf hesaplarına en 1 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşaQıdaki plina göre ikramiye datıblacakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 " 
öOO • 2000 .. 

" .. 250 .. 1000 

40 .. 100 .. '4()(10 .. 
100 .. ~o .. 5t~OO .. 
120 .. 40 .. -t800 .. 
160 .. 20 .. 3200 .. 

DiKKAT : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlert' ikramiye çıktıtı takdirde:yüzde 

20 faılasile verilecektir. 
r ' • r 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
11 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir . 

iŞ BANKASI 
; 

KOÇOK TASARRUf HESAPLARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞlOELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, l Aluıtoı, 3 lk_indt•·ş,ri.n 
tarilı.lcriıade yapılır. 

. l 9 4 1 iKRAMiYELERi 
ı Adet 2000 Lirahk 2.000 Lira 

8 ti lOOO il 3.000 il 

2 
" 

7ö0 " 
l !)00 

" 
4 it 500 " 

2.000 ti 

8 .. 250 ti 2.000 tt 

85 " 
100 " 

S.MO 
" 80 il 50 il 4.000 ti 

800 " 20 ti 6.000 
" 

Tfirkiye I~ Banka.sına para yatırmakla yallnı~ para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiı olursunuz. 

. 

ı=.,,..,..•********~********~ 

" tt . 
U r 

~ .. 
Ü . B~~n atl'lların panzehiridir. , 
w Beyhude ıstırap çekmeyinıt 
~ BiR TEK KAŞE 
~ NEVROZiN 
M Bu mu:uın ı ıi H ~Ş v,. DIŞ ııf(r ıl a 

rını .c;ii r' ıl l ,. ııalı:ve kafidi r lfo. n matiınıa t.vcaı, sinir, m:ıf ... a l \ ~ 
M adele ı ~ ltta~~arı _ NEV~OZIN'le 

tedavı edı lı r . Mues~ır ılfiı; : 

N E V R O Z I N 'dir 

NEVROZiN)ERCİH (01~ 
lcabmda Giinde13 Kaşe:jAlınabilir. _: ...J 

lalCl:l:::a::ac:~ı:::a:~ı:::uu *~ 

---____ _;,___ __ ____/ 

1 LAN 

ADANA BflEOIYE RiYASETiNDEN: 

(INBAZ SATllACAK) 

Divanyolunda ve Cumhuriyd me ktebi karşısında Y01 

dolayısiyle ytktmlmakta olan bina enkazından ~:ıkaıı ,.M' 
pı, pencere. pencere demiri Taş merdiven basaınakları 
çubuk. pencere camı. salma. tahta ve sair bıı gibi rnııltt' 
Nisanın 19 uncu cumartesi ve 2 ı i ı ıci pazarı~ i ve 2~ 11

1 
.. 1 . d k d il~ gun ert saat o uz an 011 ikiyf' kadar yeı indt' arttırın 

satılacaktır. 

Almak istiyerılerin o gün ve saat erde satış yerİfl~ 
muları Hin olunur. 1292 

o 
R 
E 
o 
N 
RADYOLAJll 

Bataryab Radyo Ml•terUerbl• ,,.f, 
~j Dünyanın en büyük radyo fabrikasının 194,~r' 
f" OREON markalı radyoları geldi. Bu radyolar fabrika).: ,e 
t 10 sene garantili olmakla beraber sesleri gayet yükse 1, ~ 
lt vvetli , tabii , ses yerir. Bu radyolar hem tam cereY8~ıc ) 
t ve hem de nısıf cereyanla çalışır, çok idarelidir. Kola~ 

Bu raClyolann ceryan ile çatışanları da vardır 'it 11 r 
bulunur. Bu ra.dyoların seslrrlni bir defa .dinleyiniı.. f' 

Gramafonları olanlara aa kolaylık yapmak fçırı 
ile de detiıtlrebiliriı. ,J 

~ Adana Umumi Acenteıi: 
l 

Yat Camii Kartı11nda Toll 
~ o Beldr Satar. 4-t 

_ ..... _-~ -----------~ 
/::~ 

Abone ve lıan 
Şartları 

Seneliti 1200 Kr. 
AJtı aybtı 600 .. 
Oç aylıtı 300 .. 

Ayhk ta abone edilir. -
llınıar için ld•r•r• 
•Ureoaat ....... llllr 

TÜR1'.~~ 
~~;~ 

Sahip ve saşrrıo,'? 
FERiD CELjl.~ :.:...---- . 

·yal~;d 
Umumi Neşrı OP'"".. 
MAC~ozO 

. BaslldıQ't yer : TOR"; 


