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Mil/işe/ millimücadele tiinlerinde arkadaşlariyle 

Bu2ün ikinci lnönü muharebesinin yıldönümü
dür. ikinci lnönü muharebesinde düşmana vurulan 
darbe ile Türk milletinin maküs talii yenilmişti. 

Bu sözü, Yeni Türkiycnin banisi Mustafa. Ke
mal Türk milletinin şükran hislerini ifade için İnö
nü'nün muzaffer kumandanına söylemişti. 

istiklal mücadelesi milletimizin en kötü, en çe
tin tartlar içinde yaplıiı bir hayat veya. ölüm mü
cadelesi olmuilu. lnönü zaferi iJe bu mücadelenin 
üınit kayna2'ı ve buıünkü kuvvelli Türkiycnin te
meli oldu. 

Buıün de neticesine bir çok mazlüm milletle· 
rin istiklal ve hürriyetlerinin bağlı bulunduA-u mu
azzam bir mücadele cereyan ediyor. Dünyayı pay· 
laşmak ve kendilerinden iayri millelle~i esir iibi 
kullanır.ak iddiasında bulunan bir kaç millet etrafına 
saldınp duruyor. DiQ-er taraftan ölümü zillete tercih 
eden milletler bu kudurrun ve eioistc karşı sil!ha 
sanlmıştır. 

Bu milli nefis itimadı manasız, sebebsiz bir 
iururdan doğmuyor. Çok kuvvetli kaynaklardan 
fışkırıyor. Çok kuvvetliyiz, çünkü: 

Manevi kuvvetlerin en modern harp silahları 
ve techizah kadar, hatta daha üstün bir kıymetle 
bulundu~u bir kere daha sabit olan bugünkü mü· 
cadelc esnasında on sekiz milyonluk Türk milleti 
bir kafa ile düşünüyor, bir kalble his, bir ciQ'erle 
teneffüs ediyor. 

En azgın mütecavizlerin bile korku ile hesap· 
lamağa "mecbur oldu~u kuvvetli bir ordumuz 
vardır. 

Türk milletinin hürriyet ve istiklaline karfı olan 
aşkı en yüksek derecesine yükselmiştir. 

Bütün bunlardan başka ve bütün bunlar ka· 
dar ehemmiyetli olan bir cesaret ve itimat kayna· 
ğımıı. daha vardır: 

Mukadderatımızın, lnönünde Türk milletinin 
makus taliini yenen Büyük ln!ianın kudretli elinde 
bulunması. 

Milletinin ona karşı olan itimadı o kadar mutlak 
ve Türk milleti onun etrafında o kadar sımsıkıdır 
ki, işaret ettiği gün yeni bir lnönü mucizesi daha 
yapmağa hazır ve kadir olduğundan zerre kadar 
şüphesi yoktur. 

Bu defa da bütün dünyada bir hayat ve ölüm 
ınücadeleıi vardır. Son hadiseler bu boğuşmanın 
tehlikelerini kapımıza kadar ietirmiştir. Mücadele
nin müstakbel inkişafları belki bizi de hürriyet ve 
istiklAtimiz için yeniden silaha sarılmaQ'a mecbur 
edebilir. Biz, bu ihtimali bu çcşid mücadeleye alış· 
~n, kuvvetinden emin bir perv111zlı_k_la_b...;..ek..;...l..:iy_o_r_u_z. __ ...._ _ __.. __________ ll_•_vz_cr_J_G_ü_v_•_n __ 
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Londra: 31 ( a.a. ) - lniiliz 
hava Ye dahilt emniyet nezaretleri 
tcbliti: Dün iCCc düşrnan lngilte· 
te üzerinde uf ak mlky11ta faali· 
Yelle bulunmuıtur. Bazı yerlere 
boınbalar ahlmışsa da hasar ol· 
ınamıştır. 

----=-~ ........ ~-~-----....... ----• • • • • • • • • • • • • l MECLiSiNDE l 
A iman a•keri f•fleri 
ara•ında İ•tİfareler 

Ankara: 31 (Radyo ga:ı•
'••lndan) - Almanyad• dUn 
:,orı"D va Kaytel ar••md• 

'" konu,ma yapılmıftlr. 
bu Dtlru,menln Yuao•l•v
»• mavzuunu tefkll ettlll 

.. 
._"' lmaktadır. 

••••••••••• 

i • 
! Ankara : 31 ( TUrkeözu Muhabirinden) - BU- ! 
! JUk Millet M11ellsl bugUn Refet Canıtez'ln relelllln- ! 
! d• toplanmı,tır. Heyeti umumiye 1941 muvazenel ! 
! umumiye kanununa d•hll bazı daireler bUtça mUna· ! 
! kalalarlnl tetkik etmı,, mllll piyango idaresinin 1941 ! 
! mali yı ıı bllAnçosu hakkmdakt dlvam muhaeebat •n- ! 
! cumenl mazbatas1nı dlnlemlftlr. BUyUk Millet Mecll•I ! 
! çar••mba gUnU toplanacakllr. ! 
l-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-' 
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YUNAHISTANA AlMAH 

TAARRUZU Ni~IN 
GECiKTi 1 

Londra : 31 ( A. A. J -
Obserfler ıazeteıinden: Bal· 
kanlar hakkında eyi malumat 
alanlar, Almanların Yunanis
tana karşı taarruzunun hu haf· 
ta sonunda ba#ayacalrnı hesap 
edigorlardı. Alman genel kur· 
mayı yalnız Yugoslafl cihetin· 

den •min olmayı bakliyordu. 
Yunanlıların Selanik bölgesin-
deki va%iyetlcri fJe bizzat Yu· 
nanislan davası ,imdi mükem· 
mel bir surıtle takfliye •dil· 
miş bulunmaktadır. 

Şimdi fJe oldukça uzun bir 
zaman Yugoslavya ii:zerinden 
gelecek bir taarruzdan ma•un· 
dur/ar. Se/ani/t. ceblıHine ge· 
lince : Müit•filclarimiz en 
çeiı'n muharebe fla•ıtalarına 

malik olan lngiliz kıtalarının 
ya/.. ında oldugunu tıe bil yük 
bir ihtiııaç lıisuclildi*i takdirde 
İ!lleniidiRi ~uman umiide ol· 
d11t11nu biliyorlar . Yunanlıla
rın Türkiv• ile Büı, ük Bri· 
tanyaııa giitttmi vardır . Naııl 
J..i Tür/.:lerln de onlara ''t! 
bizlere aıltıeni flardır . 

. -.....-.·-·-·---·-·--------· 

f R~NSIZ - INGIUZ 
OE~IZ H ~RB) , 

Ankara : 31 (Rn<lyo iaıete

sind~rı) - Franııı donanması, bu
ırun it V" 1 dmı•nmasıı a Akdeniz· 
de 11lrf nçmııtır. Bu hadiae tüh-. 
hl'siz ld lna-iltere va Amerikada 
in(ılirı uyandırmııt. 

batırıldı 

Londra: 31 ( A. A. ) - lnai· 
liı hava ve deniı kuvvetleri ile 

İtalyan clonanmaaı araıında yapı
lan bir çarpıomada Pola, Fiyomc 
ve Zara, Ciopannidclla Olandi 
adlı ltalyan ::kruvazörleri batırıl
mtıtır. Bunlar 35 mil ıüratte aQ'ır 

tip \cruvaıörlerdi. Baınteverc adlı 
dig-er bir ltalyan huvaıörü de 
a~ır yararalanmıştır. Bunun da 
battı~ı ıanılıyor. -Bu deniı 
muharebesinden sonra bin le.adar 
İtalyan bahriyciisi denizden top
lanmıştır. E.~er bu 11reda Alman 
tayyareleri g'elmemif olıaydı da-
ha 200 ltılyan bahriyeli&i bo~ul
malctan kurtarılaca'k.tı. 

f AZlA HARP MALZEMESi 

IHGILTEREYE DEVROLUNUYOR 

~ Reiıici'ım'ltar Ra%oelt buna 

müıaad' •ffl 

Nevyork: 31 (a.a.) - Ru:r.vclti 
Vaşina-tona ıctirmekte olan trende 
seyahat eden Nevyok Taymis ıa· 
:r.etesinin muhabirinden: Mes'ul bir 
makamın ifadesine nazaran Ruz-
velt fazla harp malıemesinin ln
a-iltereye devrine müsaade etmio
tir. Bu ıata iÖre, torpi tolar lngil· 
tereye ve Yunaniıtana 1rönderilc
cek harp mıl11m.t1i arasındadır • 

Türk mılleti 
daima hazır ! 

Yurdun dört bucağında mebusla
rın konferansları tezahürlerle 

karsılamyor 
Ankara : 31 ( Türksözü muhabirinden ) - Buraya · gelen 

malUmata göre, yürdun dört hucağında Mebu~larımızııı konfe
ransları hararetle <levaın etmekle vt~ halkın büyük tezahüratiyle 
karşılanmaktadır. Bugün Tı alnımda, lneboluda • Maraşta . An
talyada. Uşakla, Erzurumc.1a ve Antakyada verilen konferans
lar tahminin fevkinde bir alaka ile kaı .şılarımış, lıududsuz heye
canlar izhar edilmiştir. 

Bütün bu tezahürler Türk milletinin her tehlikeye kar.şı ha
zır olduğunu bir defa daha anlatmıştır . 

Be grad :~aı:t A. A.) - Mn
ribordn Alınan aleyhtarı biı nü
ınayiı vuku bulmuştur, Teıahüıat 
sırplar tarafından tertip edilmiştir. 
Üzerinde c Alman) a > \azılı bü
yük bir taş teşhir t•dilmiş, tı·zn

hüratçılar bu taşın ihe ı ine lükiıı -
müılcrdir. Tezahürat esnasında 
İngiltere ile birlikte Alınanyı.ıyn 
kartı mücadele ediyoruz. lb11resi 
bulunan beyannameler du~ıtılmış 
tır. 

Za~rep: 31 ( A. A. )- D.N.B: 
Hırvatıstanda mukim Alman) alı 
Almanlar memleketi terke cHivet 
edilmişlerdir. Hırvat makamlm ı 
bu huıusla tceıısüf ve leessürleı i· 
ni bildirmiılerdir. Ve hareket için 
Alman ofislerine ellerinden geldi
ği kadar yardım etmektedirler. 
800 kadar Almanı hamil ilk hu
ausı tiren dün ı;aat 20 de hat ek et 
etmiıtir. 

Roma : 31 (A.A.) - D.N.B. : 
Son haberlere göre ltalyen teba-
811 ve ltalyan gaıetecileri Yugos
lavyadan ayrılma~a başlamışlardır. 

Belgrn<l : 31 ( A. A.) - Ofi : 
Dün Hırvatuıtanda ltalyan aleyh
tarı nümayişler yapılmıştır. Polis 
Zagrepteki ltalyan kon:.olosluğu 
önünde toplanan nüma) işçileri 
kola) ca dağıtmıştir. 

Nevyork: ( A. A.) - Nev
york Taymis : Yugoslav ' hadise
lerine dair şöyle diyor: Sıı p du~
lıları satılmak ve ihanet görmek 
iıtememişlerdir. 

(Genai ikinci sa) !ada) 

Eden ve Gn. Dil 
Atinaya geldi 

/ngili:z Şefle1 inin 
Yugo•laya'ya Ja 

gidecekleri aöyleniyor 

Ankara : 31 (Radyo gazete 
sinden) - Eden ve General Dil, 
harbin Balkanlarda tnvessüünc 
mAni olmak için At1nayı ikinci de· 
fa ziyaret etmiş bulunuyorlaı. 

Edenin, Belıırada ritmeside pek 
muhtemeldir. 

Yugoslavyada 
Alman tebaası 
Yugoslavyayı 

terkediyor 
Kral Pier, Genel Kurmay 

Baıkani ve muavinini dün 
tekaüde aevketti 

MEMlEKETT[ AlMAH 

Al[YHTARI NOMAYİ~lf R 
BERLIN S0K0 T EDiYOR 

ALMANYA YUGOSLA VY ADA 
NiFAK ÇIKARMACA 

ÇALIŞIYOR 

ga:zeteai 

Yugoslavya va%iyeti 

Y 
ugoslav) n be.} nelmilel politika 
ı.cıhncsiııiıı ön safını teşkil et-
mekte devnm etli) or. 
Bcrliıı ve Romn) n göre, Ma

ç ek Boşvek§lct birinci muavinli
ğini kubul etmemiştir . Bunun ne 
derect•yc kadar doğru olduğu bi
liııeme1~ l lırvat mebusları bugün 
içtinıcı t•tnuştir. Mebuslar Maçekiıı 
kBbinC) e girip girmemesi mese
lesini koııuşınııktndır . 

Almanlar Sırblarla Hırvatlar 
nrnsını.ı biı nifak so1'ınek ıçııı 

çalışmalarına devam etmektedir . 
Alnımı lehnnsı Yugoslavyndan ay
rılmakta devam edi~ or . Alman
lnrın maksadı •eni Yuioslav hü
kümetıni Mılıvcre karşt harb açı· 
cı şekilde göstermek ve memle~ 
ket dnlıiliıule ikilik .} arntma1' • 
dır • 

(Geriııi üçüncü sayfada) 



Alman Denizaltıları 
Amerikan sularında bir iş görebilirler mi? 

\ 

RL.~ 

BUNA MUYArfAK OLABİLMEK İÇİN ALMANLARIN ÇOK BOYOK DENİRALTI inönü Kır Koşusu 
Hararetli oldu GEMilERİNE iHTİYA~lARI YARDIR Ki BUNUN l~iN DE UZUN. ZAMANA MUHJA~TIRLAR 

Britanya adasının etrafındaki 
münakale yolları üzerinde tahtel
bahir harbi bütün şiddetiyle de
vam etmektedir, Almanlar geçen 
kış ayları 1.arfında deniz inşaatını 
tahtelbahir silahı fü ürinde teksif 
ederek bütün gayretleriyle yeni 
tahtelbahirler vücuda getirmişler
dir. Bunlardan ba1Jlarının açık 
deııi1. tahtelbahiri olduğu Atlas 
Okyanusunun cenubunda Afrika 
sahillerinde görünmelerinden an
laşılmaktadır. İngiltere ile Avus
tralya ve Hindistan arasındaki 
münakalat Afrika'nın garp sahili
ni takiben Ümid burnu tarıkıyle 
yapılmakta olduğundan bu deniz
lerin de Alman tahtelbahirlerinin 
faaliyetine sahne olması esasen 
bekleniyordu. Fakat acaba tahtel
bahirler Atlantiği aşarak Ameri
ka sahillerinde faaliyete geçebilir-
ler mi? · 

Filhakika, tahtelbahirler tica
ret gemilerine, onların limandan 
çıkış 1.amanlarını kollıyarak hücum 
ettikleri takdirde ekseriya muvaf· 
fakıyet temin ederler. Zira gemi
lerin limandan çıkışları esnasında 
zikzak ve toplu halde seyir yap
mağa saha müsait olmadığından, 
düz bir rotada münferid gitmek 
mecburiyetindedirler. Halbuki, zik 
z.ak rotalarda müçtemi olarak gi
den gemiler tahtelbahirlerin hü
cum vaıiyetini güçleştirirler. Bu 
itibarla lngiltereye gönderilen 
Amerikan malzemesini hamil ge
mileri limanlardan çıkarken tah
telbahir hücumiyle zayiata uğrat

mak müessir bir darbe olur. Bu
nun kuvveden file çıkarılması her 
şeyden evvel Alman lahte\bahir
lerinin Atlantiği aşmalarına müte
vakkıftır. Filhakika, umumi harp
te Alman tahtelbahirleri Atlantik
ten geçerek Amerika sularında 

hareldit yapmış ve tekrar Alman
yaya dönmüşlerdi. Bunlar 1,800 
tonluk açık deniz tahtelbahirleri 
olup deniz.de haftalarca kalabile· 
cı>k kifayett~ idiler. O zamandan
beri tahtelbahir motörlerinde ol
dukça mühim terakkiler vuku 
lılumuş ve bugünkü büyük tah
telbahirlcr bir defa aldıkları mayi 
mahrukla bilafasıla onbeş bin mil 
mesafe katedecek bir kifayet ik
tisap etmişlerdir. Eğer böyle bir 
tahtelbahir denizde yakaladığı bir 
düşman gemisinden mayi rnahru
kunu ikmale muvaffak olabilirse 
seyir nısıf kutrunu bir misli daha 
tezyid edebilir. 

Amerikanın Avrupad'an me
safesi 3,000 mil olduğuna göre 
iktisadi 10 mil süratle seyreden 
tahtibahir bu mesafeyi normal o
larak 12 günde kateder. Dönüş i
çin de ayni müddet geçeceği ve 
sefer esnasında zuhur edecek ve 
fırtınalı havalar da clahili hesap 
edildiği takdirde Amerikaya gidiş 
geliş müddeti takriben 30 gün 
tutar ki bu suretle tahtilbahir 
matlub hareket sahasında 15 - 20 
gün faaliyette bulunabilir. Bu 
müddet, ona denizde başka bir 
gemi tarafından mahrukat ve yi
yecek verilirse bir aya çıkarıla
bilir. şu halde takriben 2,000 
tonluk büyük tahtelbahir için A
merika sularında bilhassa yaz. .ay
larında faaliyette bulunmak mum
kündür. Tahtelbahir bu uıun se
fer esnasında mecbur olmadı~~a 
dalmaz. Esa:;en bir tahtelbahırın 
dalması ancak kendini düşmandan 
gizlemek mecburiyeti olduğu za-
manlara mfinhasırdır. . .. 

Filvaki Alman tahtilbahırlerının 
Okyanusa çıkması Ş~m.ali . Fra~ı;a 
daki denizaltı üslerının ışgalıne 
nisbeten kolaylaşmış ve ~ahtelba· 
hir motörlerinin metanetı de uzu.n 

h ·1 edecek bır seyirlere ta ammu . 
hale getirilmiş ise de ~ır taraft~n 
ihtiva ettiği birçok nazık aletıe:ın 
itinalı surette bakıma ve tamı~e 
mübtaç olması, diğer taraftan ~ır 
def ada alacağı torpido ( torpıl ) 

Koşuya atm 652 
atlet iştirak etti 

Yokolanorok esir Edilen bir Alman denizaltı gemisinin loylolorı:tohliye ediliyor 

YAZAN 1 den filolar:vücuda-getirdiğine ih
timal verilemez . Belki birakaç A • R • büyük tahtelbahir bu maksada 
tahsis olunabilir . Bunların Ame-

ve top cephanesi mikdarının 
mahdud bulunması sebebile tah· 
tilbahirler tonajca ne kadar bü
yük olursa olsun di~er g~mi.lere 
nazaran üsse daha zıyade ıhtıyaç 
gösterirler. Bu itibarla harekat 
yapacakları sahanın üslere yakın~ 
lığı nisbetinde tahtelbahirlerin ran 
dımanı artar. Halbuki Almanlar 
Amerikaya yakın noktada üslere 
malik değildir. 

Alman korsan gemilerinden 
mahrukat, cephane ve iaşe mad
desi ikmali için istifade edilmesi 
düşünülebilirse de bu usul her 
zaman ve her türlü ahval ve şe
rait altında emniyetle kabili tat
bik olamaz . Binaenaleyh Avru
padan Ameı ikaya tahtelbahir gön
dererek o sularda ticaret harbini 
muntazam surette devam ettirmek 
çolC müşkül olduktan başka bu 
harekat Çok adedde tahtelbahire 
ihtiyaç gösterir . 

Esasen Okyanus aşırı uzak 
seferler için Almanların kısa bir 
zamanda büyük tahtelbahir tipin-

rikan yardım kafilelerinin geçe
ceği yollara mayn dökmeleri ve 
kafileleri takibederek açık denizde 
onlara hücum etmeleri beklene
bilir. Bundan maada Amerikaya 
gönderilecek tahtelbahirlerde ke
şif ve tarassud hizmeti için bir 
tayyare bulundurulması da muh-

temeldir . Büyük:tahtelbahirlerin, 
kanatları açılır kapanır tarzda ya
pılan bir tayyareyi :taşıyabilece~i 
İngiliz bahriyesinde tecrübe edi
lerek muvaffakıyetli netice alın

mıştır . 
Hülasa ; Okyanus aşırı faali

yetler için torpidodan ziyade top 
silahı bakımından kuvvetli tah· 
telbahir kruvazörler vücuda gt!
tirilmesi lazımdır ki bu da Al
manya için hayli zamana mühtaç 
bir keyfiyettir . Önümüzdeki yaz 
aylarında Amerikan sularında Al
man tahtelbahirleri tarafından ya
pılması muhtemel harelı.at ancak 
manevi tesir yapmağa matuf bir 
icraat olmaktan ileri geçemez . 

A. B. 

Memleket gençlerıi 
gittikçe geçevlen iyor 
Şayanı dikkat bir istatistik 

Bugünkü medeni hayatın ic
aptan ve zorlukları dünyanın her 
yerinde olduğu a'ibi, Türkiyede de 
evlenme yaşını gittikçe ıreriye at
maktadır. istatistik Umum Müdür
lüğünün kaza merkezlerine kadar 
bütün Türk şehir ve kasabaları 
dabil, köyler hariç olmak üzere 
hazırladığı bir istatistik bunu açık 
bir surette a-österiyor. Türk şeh· 
rinin erkeği de, kadını da gittikçe 
geç evleniyorlar. 19'27 senesinde 
şehirli Türk erkeği vasati olarak 
28.91 (yeni hemen hemen 29) ya
şında evleniyordu. Kadınlarda va
sati evlenme yaşı 23,43 idi. O ta
rihten sonra evlenme yaşı ta 1936 
senesine kadar bütün dünyanın 
şehirlerindeki cereyanı takip ede
rek gittikçe yükselmiş, nihayet 
193() da erkek için 29,65 kadın 
için 24,32 yaşını bulmuştur. 

Yalnız ondan sonra kim bilir 

ne gibi tesirler, belki de mem
lekette refahın artması dolayısiyle 
refahın artması dolayısiyle evlen· 
me yaşı seneden seneye adım a· 
dım yeniden inmete başlamış, 
1939 da erkekler için 28,52, ka
~ınlar için 22,52 derecesine inmiş
lır. 

Kısmen Umumi Harbin arife
sinde, kısmen harp esnasında va
sati evlenme yaşının Türkiyede 
nedee 1927 senesinden daha aşa
~ı bir dereceye indiği içtimai ve 
iktisadi bakımdan cidden tetkike 
layık bir meseledir. 

istatistik Umum Müdürlü~ü 
nün vasati evlenme yaşına aıt is
tatistikinde köyler hesaba kanşb-
rılmamılitır. Köylerden evlenme 
yaşı hakkında istatistik yapmak 
imkanı verecek kayıt'ar elde edi· 
lememiitir. 

Bütün Türkiyenin her tarafın
da aynı günde yapıldığı gibi Böl
gemizdede yapılan İnönü kır ko
şusu halkın ve sporcuların pek 
büyük alakası ve büyük atlet gu
rubunun iştirakiylk pazar günü 
tam saat 10 da bölgemiz binası 
önünde yapıldı. 

652 atletin iştirakiyle İnönü 
Kır koşusu başlarken seyirci bu
lunan halk ve spor erkanı ile •at
letlerimiz J:>üyük tezahhürat yap
mış ve bu önemli .koşunun mana 
ve gayesini müdrik olarak daki
kalarca alkış tufanı yaratmışlardır. 
Valimiz bu koşuyu:otomobilleri 
içinde başından sonuna takip et
miştir. 

Netice: 1 - Adana Demir
spor Gençlik kulübünden. Meb
med, 2 - Mim Mensucat Genç
lik Kulübünden Hüsameddin, 3-
Erkek Liscsinden:Rıza, 4 - To
ros Gençlik kulübünden Naci 
Kaykat ve erkek Öğretmen Oku
lundan E.min Oras, 5 - Erkek 
Lisesinden ismet Akçalı, 6 -
Erkek lisesinden niyazi Topalo~lu 
7- Erkek liseaiııden Sadi Noy
kan, 8 - Öğretmen Okulundan 
Mehmed Orhun, 9- Milli mensu
cat Gençlik kulübünden Yuıuf, 
10- Erkek lisesinden Tahsin Çif· 
çioğlu, 11- Eıkek Öğretmenden 
Mehmed Baba, 12- Erkek lise
sinden, Ali Koşar 13 - Toros 
gençlik Kulübünden Musa Ürker· 
ler, 14 - Milli Mensucat Gençlik 
kulübünden lhsan Savaş. 

Bütün koşucuların en sonun· 
cusu ve 652 inci olarak bitiricisi 
13 yaşında Mtlli Mensucat genç
lik kulübünden 4198 Nolu Ali 
Çavdarda bu koşunun onbeşinci

si olarak mükafat almıştır, 
lnönünün Kır koşusu şimdiye 

kadar görülmemiş bir kalabalık 

atlet gurubu ile seyirci spor ida
recileri:ve halkın al!kası ile ya
pılmış ve büyük bir muvaffaki
yetle başarılmıştır. Beden~ Terbi
yesi teşkilatını tebrik ve takdir 
ederiz. 

Gelecek Çiviler üç yüz elli ton 

Memleketin ihtiyacını karşıla

mak üzere ithal edilen ve ithal e
dilecek olan çivilerin miktl'rı bin 
tondur. Bunun · bir miktan hususi 
teşebbüslerle memlekete getirilmiş 
bulunmaktadır: Ayrıca, madeni eş · 
ya ithalat birliği namına Slovak
yaya ısmarlanan 350 ton çivinin 
de 17 martta memleketimize sev
kedildi~i haber alınmıştır. Bu çi· 
vilerin bugünlerde gelmesi beklen
mektedir. 

Aynca, Karabük demir ve 
çelik fabrikaları, çivi imal edilmek 
üzere 12 milimlik demir çubuklar 
yapılmaktadır. Bu çubukların ha
zırlanması bittikten sonra çivi ya
pan üç fabrikaya verilecek ve 
derhal imalata geçirilecektir. 

DUYDUKLARIMIZ 

Oç h3dise ki, inanılmıyacak şeyler 
Bir Amerika gazetesi inanılmıyacak ban va

kaları toplamıştır. Bunlardan bir kaçını yazıyoruz: 

1 - En uz.un boks maçı 6 nisan 1893 tarihin
de yapılmıştır. jack Burke ile zenci Boksör Andy 
Barven arasındaki bu maç 7 saat 19 dakika sür
müştür. 110 ravnd tutan bu maçın garip bir tara
fı sonunnda maçın hükümsüz addedilmesidir. 

2 - Amerikada Gharleswarth şehrinde 7 ya· 
şında bir çocuk ihtiyarlıktan ölmüştür. Bu çocuk 

4 yaşında genç Bir adam olmuş, sakalı çıkmıştır. 
Ertesi sene saçı, sakalı a~armış, ihtiyar bir adam 
halini almıştır. Öldüğü zaman çehresi 70 yaşında 

bir insandan faz.la kırışıktı. 

· 3 - Dünyada hestal.lk rekorunu Henry Smyth 
adında bir Amerikalı kırmıştır. 47 yaşında olan .... 
bu Amerikalıya 148 defa ameliyat yapılmış, hasta 
200 saat ameliyat masası üıerinde kalmıştır. Şim

di sıhhati yerindedir. 

I İNÖNÜ GECESİ 
Bu akşam ••hrlmlz 

Halkavi •alonunda ikin· 
el lnönU gecesi verlle
cektlr. Bu geceye hem
••hrllerlmlz dlvetlldlr-

At koşuları 
Şehir Hipodromunda Pazar 

günü muhtelif mesafeli üç At 
koşusu yapılmıştır. Havanın güzel 
olması Hipodromu halkın d

0

oldur
masına vesile vermiştir • Koşular 
hararetli olmuştur. Vali Faik Üs
tün de bu koşuları takibetmiştir . 

TALiM SANDALI 
SUYA iNDiRiLDi 

Adanada Su Sporlarının ih
yası yolunda•yapılan teşebbüsler 

semereler vermeğe başlamıştır . 
Şimdilik tamamlanan talim San
dalı Pazar günü törenle suya İn· 
dirilmiş ve Beden Terbiyesi Su 
Sporları ajanı başta olmak üzere 
gençler ilk talimlerini Seyhan 
üzerinde yapmışlardır .. Yapılmakta 
olan klkler de önümü1.deld ay 
içinde şehrimize gelecektir. 

Cenup bölge•inde Tohumla
ma Durakları 

Mardin : ( hususi ) - Ziraat 
Vek1letinin verdigi tahsisatla, her 
sene vilayetimizin Cizre, Nusaybin 
ve Kızıltepe kaza merkezilerinde 
açılan (Sun'i Tohumlama) durakla· 
rı bu yıl da açılmış ve faaliyete 
başlamıştır, 

Cizre dakına, Bahadirülarap, 
Sabripaşa, Kızıltepe duraQ-ına Mah
bubülmülük, Nevvak, Nessaf, Nu
saybın duragına 2/935 numaralı 
ayaırla Küheylanıkır adlı aygırlar 
gönderilmiştir. Bu aygırlar dünya
en saf damızlıklarındandırlar. 

Dünkü ihracat 

G
. / 

elen malümata göre, lstan-
bulda dünkü ihracatın yekünu 200 
bin lira olarak hesap edilmiştir. 
B.u meyanda Almanyaya tütün, Is· 
vıçre ve Romanyaya deri sat
mıştır. 

Memleketimize gelen 
eıyalur 

lngiltereden dün <le mühim 
miktarda ithalat eşyası gelmiştir. 
Bu arada 25 ton makara, batık 
yağı, kireç kaymağı, elektrik kah- . 
\osu, kundura taban lastikleri . ' 
pıl, traktör, sinema makineleri, 
bakır çubuklar, göztaşı, teneke, 
tul~mba, sutkostik, külçe kurşun, 
çelık tel, kauçuk ipliki, Jüt men
sucat, kalay, tuvalet aobunu, mat
baa mürekkebi, mualecet, kösele 
k~yış, ~adyo, telı;iz cihazı, tıp ve 
kımyevı maddeler, makineya~ı. 
pamuk, yünlü mensucat ve kırta
siye eşyası gelmiştir. 

NiŞAN 
Adananın yetiştirdi~i değerli 

gençlerimizden Elektrik Mühen
disi B. Nureddin Üz.el ile Adana 
Kız lisesi Ô~retmenlerinden Ba
yan Perihan Do~unun nişan me
rasimleri Paıar akeamı Adana 
kulübü salonunda kalabalık bir 
davetli topluluğu hu1urunda ya
pılmıştır . 

Genç nişanlıları tebrik eder 
ve saadetler dileriz . 

Bir parti 
ilaç geldi 

Tunada bekliyen 1 ıniJyoO 
ralık mualecenin Tunadaki bıdl 
çözülür çöıülıııez yola çıkarı 
nı yazmıştık . . . l'-

Bu ecrnyi tıbbiye partıSI• 
l~tanbula fidmiştir. Eşya :,, 
bekletilmeôen derhal i•hal 
cek ve alakadarlara 
Böylelikle, memleket 
ile karşılaşacak t ır. 

Bu pıırtidı>n başka rtl~~ 
ınemlekelere sİp'ilrİ~ rdılerı 1 

da yakında gd c ·ktir. 
Adliye kadroaunJd 

Adann icra kadrosundaki 
liralık Hakimlik kadrosu kal 
mış yerine elli liralık Hukıık 
kimliği ihdas edilmiştir. 

f UTBOl MA~lARI 
A lh takım karıılaf11 

İnönü Kır Koşusu onurU~ 
zar günü altı Gençlik Kulı1ı:11Jj 
birinci futbol takımları ~ 
Stadyomundn üç maç yap 
dır. 

Seyhan Gençlik Kulübii 
lik Köyü Gençlik kulübüne 
2 - O galip gelmiştir. Ada"!~ 
mirspor gençlik kulübü ile .,-~1 
ya Mensucat Gençlik ku'übi 
berabere kalmışlardır. . r/I. 

Bölgemiz şampiyonu rJı~t 
şucat Gençlik kulübü Türk1~ 
rinciliklerine haıırlık mahiY il. 
çok kuvvetli ve takviyeli 1--' 
Gençlik kulübüyle yaptıft ~ 
pek zevkli ve helecanlı ole 
Neticede Milli Mensucat e 
Kulübü iki bir kazanmıştır., 

Avcılık ve Atıcılık Jı"l 
yeni tüfekler ~ 

Beden1Terbiyesi Genel ~ 
törlüğü Seyhan bölgesinde 
cılık ve Atıcılık kulübünde d' 
lanılmak üzere beş tane .'1 
silah göndermektedir . 1, 
ŞEHRiMiZDE BIS/KL& )~ 
SABAKALARI OLAC ul_ 

Haber aldığımıza göre ;
1111 

müıdeki haftalarda şehrı 
büyük bisiklet müıtabakalıtf'l ~ 
pılacaktır. Bu müsabakalM1~1;I 
gramı Beden Terbiyesi tar' 
hazırlanmaktadır. ~ 

MERSiNDE Y APILii' 
KORUMA TECRÜ~~ ıoİ! 

Mersin : 31 (Türksoı.U .~ 
birinden) Evvelki gece şe~~ ~ 
saat 21 de hava tehlikes111

1,., 
bir tecrübe yapılmıştır. . .f 
işareti verilir verilmez şehfİ' ~ 
lan beş dakika için de. ııı ~ 
ıönmüş ve şehir koyu b1' 

lık içine iÖmülmüştür. ı,o~ 
Atılan mcfruz yangın • trJ 

laı ı a-ümrük binasına isab~~ 
ve yani'ınlar çıkmıştır. Te ~ ~ 
olur olmaz itfaiye yetişer~, ... 
kika içinde yanğmı söndıli 'l:,;j 

Pasif karunma ekipler~ 
lerini iyi bir surette başda 
yapılan teftişle tesbit e "'~ 
Alay komutanı, mektubC~ıef"} 
ferberlik müdüründen rn~a 

• 11• .. 
teftiş ve hakem heyeti lı' 
tatarının istenilen şekilde rıt'' 
ettiklerini ve halkın baz11~,ıs '; 
kakta bulunduklarını ..;e ri f:~
rin evvelce maskeledikle ve ~ 

den maskeleri kaldırdıkları 
d 11-1111 retle sokaka ışık sız ızr, 

etmişlerdir. ııt~' 
55 dakika süren. t~ı;,..I 

reli zamanında hiç bır fti"
mamış ve tecrübe mu\"& 
sona ermiştir. ·~ 

E&naf cemiyet/ır•,: . , .. 
halihazır oaı•Y ·rıJ' 

Ticaret vekaleti ı~hrı,et ~ 
sat müdürlükünce ve tıca,e1'_..t 
sına bir tamim göndere ııldl"~. 
cemiyetleri hakkında 11111 

temiştir. 



ARNAVUOlUKTA iTAlYANlAR Yugoslavyada 
P[K f [NA . BİR VAZİYETTE 1 

ltalyan cese'dleriyle 
dolu bir yar 

Alina : 31 ( a. a. ) - Yunan 
re mi tebliği: Muvaffakıyetle ne
ticelenen keşif ve topçu faaliyeti 
olmuştur . Bir mikdar esir aldık 
ve otomatik silahlar iğtinam et
tik. Hava kuvvetlerimiz muharebe 
meydanındaki düşman hedeflerini 
muvaffakıyetle bombardıman_ et
miş ve mitralyöz ateşine tutmuş
tur. Ynyyarelerimizin hepsi üsle
rine dönmüştür . 

Atina : 31 ( a. a. )- On beş 
gün evvel muvaffakıyetsizlikle ne
ticeleneıı ltalyan taarruıunun ) a
pıldı~ı merkez cephesindeki harb 
meydanında üst üsle yığılan hai
l an ce cdlerinin arz.e ttiği marı
zarn müdhiştir . Muharebenin ce
reyan etliği bütün mıntakada on 
binlerce obüsün düştüğü halin 
muharebenin ne kadar şiddetli 
olduğunu göstermektedir . 500 
metre uzunluğunda ve elli metre 
genişliğindeki bir yarda 400 den 
f l -nıla talyan Ct'sedi sayılmıştır. 

Atina : 31 l a. a. ) - Mem
leket dahil inde sükünet hüküm 
sürmektedir. 

1-4- 941 SALI 
80() 

803 
818 
8.45/ 
9.oo 

1230 
l '?,33 
1'2.so 
13.05 

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

Ev kadını-Yemek listesi. 
Program, Saat ayarı 
Müzik : Türkçe Plaklar 
AJANS habt>rleri 
Müzik : Türkçe Plaklar. 

13 Programırıın devamı 
20/ 

ıtoo l\•M .k 
ıvrnzı : Kanşık Pragram 
(Pi.) 

18
·00 Program, ve Memleket ~aat 

Ayan. 
::.~~ Müıik : Cazband (Pi·) 

Konaşma (Çiftçinin Saat) 18
·45 Müzik : Çiftçinin Saati -

Köy Sazı 19
·00 Müıik : Avrupa Halk Me-

19.ıo lo~il~ri (Pi.) . 
Muzık : Piano Konserı -
Ferhund( Erkin. 19

·30 Memleket Saat ayarı, ve 
19 AJANS Haberleri. 
1Q·

45 Konuşma : Ziraat Takvimi. 
20.~~ Müzik : Fasıl Heyeti. 
20 

45 
Radyo gazetesi. 

21.30 

Müzik : Radyo Salon Or
kestrasıo 
Konuşma 

2145 
Müzik : Koro - Klasik 

22.30 Programı. 
Memleket Saat ayarı, A· 
JANS Haberleri; ve Ajans 
Ziraat, Esham Tahvilat Kam-

22 45 ~~o. Nukut Borsası (Fyat). 
2a.251 uzık: Dans Müzi~i (PJ.) 
23.30 y 

arınki Program ve Ka· 
~ıs 

TA~ANA~B[-l[Oİ-Y[ R-İYA-SEINO[N: 
sus t - Adana Şehrinde Tar
ctras ilPusu ile Taş karakolu 

k ına b" 1A.. . k 
t silt ır .agam m~ası açı 
kon re usulıyle münakasaya 
çık~ rnuş olduğu halde talip 
Riin dd~ırıdan işbu müddet 1 O 

2 ' a ,uzatılmıştır. 
lirad - Keşif bedeli (9271.56) 

lt, 

(69s\ - . Muvakket teminatı 
5 ~ lıradır.. . 

bine lhalesı 11141'941 tarı
cı.t 15tastiayan ~um~ günü s~
lind ~e Beledıye bınası dahı
~\ı e elediye Encümeni hu-

tunda yapılacaktır. 
5 - K 'f . &ö eşı ve şarlnameyı 

p trnek isteyenler Belediye 1 
olen dairesine müracaatları ilan 

\ıtıur, 12852 

(Birinci<;ayfadan artan) 
Ayni ga1etede yine şunlar ya-

11Jıdır : c Hitler Yugoslavlar ara
sında nifak sokmağa çalışabilir. 

Fakat ~imdi teşebbüs lngifülerin 
eline geçmittir. Ayni ga1etenin 
Londrada bulunan muhabirinin 
gazetesine gönderdiği bir telgra
fa göre Yugoslavların hareketi 
Hitleriıı yenilme1.liğine nihayet 
vermiştir. 

Londra: 31 ( A. A.) - Lond· 
radan bildirildiğine göre, mihver 
devletleri adetleri üıere Belgrad 
hükumet darbesini harp sahnesi
ni genişletmek için lngiliıler tara
fından çevrilen antirikaların neti
cesi olarak izah etmeğe çalışı; ar
lar. Hükümet darbesinin kan dö
külmeden ve dünyanın alkışları 

orasında )apılması Alman iddia
laıınin boşluğunu göstermeğe kA
fidir: Harp sahasının genişlemeıoi
ne gelince : İngiliz menfaatlarının 
Yugoslav bitaraflığında olduğu 

aşikardır. 

Sofya : 31 ( a. a. )- Hükü
met partisine mensub mebuslar
dan Safir janett , Duma ga1ete
sinde neşrettiği bir makalene Yu
iOslavyadaki vaziyetten bahset
mekte ve buhranın vehamet kesb 
ettiğine işaret etmektedir . 

27 Martta olanlardan başka 
Yugoslav hükumetindeki cieğişik
li2'in üçlü pakta müteveccih olduğu 
aşikardır. Yugoslavya<lan Alman
lar aleyhine yapılan n~mayişler 
de bunu te}•id etmektedır. 

Stokholm : 31 ( a. a. )- Per
şembe günü nümayişler esnasında 
tecavüze uğrayan Belgraddaki İs-
veç elçbine Yugoslav hükumeti 
tecı;sürlerini bildirmiştir. 

Belgrad : 31 ( a. a. ) - Kral 
ikinci Piyer bir beyanname neş
rederek 27 Marttan evvel Genel 
Kurmay Başkanı bulunan Gene
ral Koiç ile eski harbiye nazır 

muavini General Aleksnndr Sto
yanoviçi tekaüde sevketmiştir . 
Oiger bir kararname ile de sara}' 
nazırı Milan Antiç'in yerine Pro
fe!Ör Kadoye tayin edilmiştir. 

Belgrad : 31 ( a. a. ) - Kral 
Piyer kardeşleri Prens Kon~larla 
Pren~ Andreyadan aşağıdakı tel-
grafı almıştır : Bugün sevgi ve 
sadaktı.timiı.le seninle beraberiz. 

Atina : 31 ( a. a. ) - Atine 

ajanıoından : Ati na üniversitesi 
ilihiyat fakültesi Yugoslav Orto-
doks Patriği Gabrilo 'ya aşağıdaki 

te12'rafı göncl~r.?~=;-...,, 
mille-c Kahram·an. "(.u~lav 

tini tarih ve anarİel~:lne uygun 

olan Yuio:.lavyadaki şecaatli hat-
tıharek~tini ve ?rt<!~o'ks Papas-
!arının yardımı ıle wli:ua gelen 
değişiklik münasebetiyle sevg~li 
eski talebesiyle iftihar eden Atına 
Ün iverı;itesi lliihiyot fakültesi b~-
şeriyet için daha mükemmel bır 
istikbal temine matuf bulunan 
ve Yugoslav milletinin milli emel· 
terine uygun bulunan mesut ne-
ticeden dolayı hararetli tebrik 
ve temennilerini sunar . 

-
B o R SA 
Pamuk - Hububat 

- KiLO FIATI 

CiNSi En az En çok 

K. s. 1 K. s -
"'Koza 
Mi." Parlağı 49,00 50,00 

P.-Temi~ 47,75 4i,i5 

-Kapımalı 

v-: Pamuğu 
Klevland~C 60,00 60,00 

27,00 Susam 'l7,00 
'~K-:-Buğday 
Buğday 'to.~ 
- Yerli ,. 

5,55 Arpa 5,55 

YÜlaf- 6,375 6.375 
31 J 3 / 1941 

Kambiyo ve Borsa 
lş Bankasından alınmıştır - - -

Rayişmark - -
Frank (Fransız) - 5.24 Sterlin (İngiliz) - 132.2 [5olar (Amerika) - -

- Frank ti.Jvic ro) 

ANKARA RADYO GAZETESi 
(Birinci sayfadan artan) 

Matauokanın seyahati 

Matsuoka"', Mihveri 1iyaret gü
nünü anlaşılıyor ki hiç de iyi 
ieçmemiştir. Mihverin Yugoslavya 
politik ma~lubiyeli , Akdeniz he
zimeti , Afrika ma~lubiyetleri , 
Arnavudluk meselesi Mihveri Mat
suoka karşısında pek mahcub bı
rakmıştır . 

Fran81% gemilerinin ln11iliz 
donanmaaına ate'i 

Fransız. donanması lngili7. do. 
nanmasına Akdeni7.de ateş açmış 

bulunuyor. Darlan evvelce buna 
d11ir beyanatta bulunmuştu . Bu 
hadisenin Amerikada Fran.ı;aya 
karşı büyük iğbirar uyandırdığı 

anlaşılıyor. Çünkü Fransa şimdiye 
kadar Amerikada merhamet hi:.
leri uyandırarak iaşe maddeleri 
yardımı talcbin'öe idi . 

Amerika vaziyeti 

Şimali Amerika anayi fefle: 
rinden bir grup Cenubi Amerikaya 
seyahate çıkmıştır. Anlaşılıyor ki 
Şimali Amerika , Cenubi Ame
rika endüstrisini cie müttefikler 
hesabına çalışmaya kşvik et!e
celdir. 

Halkevi Reisliğinden: 

(lKlNCl lNÖNÜ Zaferi Yıldöniimü) 

1 4 941 salı günü akşamı saat 18 
de evimiz salonunda ikinci İnönü 
zaferi yıldonümü tesis edilecektir . 

GlRlŞ SE.BE.STIR. 

ZAYİ VESİKA 
Konyada Jandarma bölü

ğünden almış oldu~um terhis 
vesikamı zayi ettim. yenisini a
lacağımdan hükmü olmadığını 
ilan ederim. 

Kayışlıda Halil oğlu lbrahim 

Uzun 317 12851 

BOROCOK İHTİYAR 
ff [YfTİN'DEN 

Bürücükteki köyü ait dükkAn, 
Furun ve kahveler icare verilece
ğinden icare tutmak isteyenl~r~n 
ihale günü olan 19-4-1941 . gu!'~~ 
ne tesadüf eden Cumartesı gunu 
saat 15 de hükümet civarındaki 
avukat Halil Dural'ın yaı.ıhane
sinde bulunmaları ilan olunur. 

SEYHAN C. MOODEİ 
UMUMillGiHDEN: 

Bin kuruş maaıtı Adana mah
kemesi zabıt katipli~i münhal ol: 
duğundan memurin. kanununıl~kı 
~eraiti haiz talibl~rın. evrak~ ~uı;
biteıoiyle birlikt~ !mtıhan ~unu o
lan 6 4 941 Tarıhınde Adlıyc en· 
cümeni'nde hazır bulunmaları itan 
olunur. 31/3j941 
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ilan 
BElEDİYE RiYASETİNDEN: 

HAYVAN SAYIMI 

Beled.ye hududu dahilinde bulunan mahallatın hayvan ka
yıt muainelalına 1 - Nisan - 941 tarihinden ittbaren aşa~ıda gös

terilen mevkilerde bizzat Belediye memurlan tarafından yapıla
cağından sayın halkımızın 1 - Nisan. 941 den 15 Nisan - 941 gü
nü akşamına kadar aşağıda gösterılen mevkilerdeki memurla· 
ra müracaatla hayvanlarını kayıt ettirmeleri ve mukabilinde res

mi mühürlü kayıt ilmühaberini almaları, almıyanlar hakkında ce

zalı vergi tarhı cihetine gidileceği ilin olunur. 

Mevkii 

Karşıyaka ocağı 
Seyrüsefer karakolu 

Kalekapısı Belediye 

karakolu 

Mestanzade ocağı 

Belediye merkez 

karakolu 

Mirzaçelebi ocağı 

Mahalle isimleri 

Cümhuriyet, Seyhan, Karşıyaka 
Hanedan, istiklal, Döseme, Kuruköprü 

Köprülü, Kayalıbağ, Tıpebağ 

Ocak. Alidede, Mestanzade, Ulucami, 

Karasoku, Hurriyt 

Sucuzade, Kocavezir, Çınarlı, Reşatbey. 
C e mal paşa, Kurtuluş 
Akkapı, Mıdık, mirzaçelebi 

A b o n e ve 11 a n TÜRK.SÖZÜ 
Şa r t l arı 

Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 .. 
Üç aylık! 300 ,, 

Aylık ta abone edilir. 

llınıar için idareye 
mUraoaat etmelldlr. 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD OUÇLU 

Basıldıtı yer: TÜRKSÔZÜ Matbaası 
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: ooNYANIN Joan Bennet : 
• EN YÜKSEK • 

: iKi y l L [) 1 z·ı F rederic arch • 
• Bütün dünyayı\ ilkbahar mevsinin cihanşunıul \'C en • 
• muhteşem senfonisini yaşatan • • • 1 Bahar agv muru: • • • • • Süper film ile • 

• -2- : 

1 Türk Filmciliğinin cidden medarı iftiharı olan • • • : • • 

Türkçe Sözlü ue Şarkılı 

1 KAHVECi GÜZELi 1 
1 Beste ve Müzik Üstad Sadettin Kaynak 

• • • • 1 Yeni Şarkılar: Münir Nurettin ve Mü:r.•yyen Senar • • • • • • • • • 

e Başrollerde : Hazım 

• • • • • 
~. 

Pek Yakında 1 ... 

SAA 

Behzat - Münir Nurettin 

Pek Yakında 1 .. 

YUVASI 1 
• Türkçe Sözlü {le Arapça Şarkılı 127'..24 • 

1 ...................... ... 1 
,,.-

Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A. Ş. 
Adana Mensucat fabrikası müdürlüğünden: 

lktin J V "kalelinin 24-9-940 tarihli umumi tebliğine istinaden 

plik fıyatlarımız aş ğıdaki şekilde tesbit edilıniştir: 

No: 4 6 8 10 12 14 
Kut uş 315 335 470 490 530 565 

t - ~ •. ı ı ' ı l ı ı · ı ~ , ı ı ı · ı <: ı l ı ! iıl mez. 

2 - Eldokumıcılarının siparişi tercihan sevkedilir . 

3- Yapılan siparişler sıraya ithal edilmek suretiyle göndetilir. 

4- Anbalaj masrafı, istasyona kadar nakliye ve tahmiliye 

müşteriye aittir. 12758 1-15 

~-----------------------------------~---

Milli Mensucat Fabrikası 
Müdürlüğünden : 

iplik Fiatları: 

N uın.ıra : 4 6 8 10 12 14 16 18 

Kuruş 315 335 '!70 490 530 565 585 610 

Bez Fiy ati arı: 

fip: E. 85 E. 90 B. 75 B. 90 

Kuruş: 854 891 825 945 

20 

635 

Yukarıdaki Fiatlar iktisat V ckalelince T t>sbit edilen satış 
Sipariş Sevk ve Kabulü Fabrikaııımn 1. Ma> ıs 938 hrih ve 

fıatlarıdır. 6 sayılı tamimi e3asına müstenittir. 12757 t - 15 

ilan 
TÜM SATINAlMA KOMİSYONUNDAN: 

Cinsi Miktarı Beher kilosu Teminatı 
Kilo Kuruş Lira Kr. 

Şeker 3000 42 94 50 
Bulgur 15000 17 191 25 
Zeytun dane:;i 3000 34 76 50 

362 25 
Üç kalem [aşe Maddesi pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 31 

Nisan/941 Perşenbe giinü saat 15 dedir. isteklilerin belli gün ve 

saatta Adana Askeri satın alına komisyonuna müracaatları, 
12853 



• • • • • • 1 MEDİATOR i 
• • • • • • ı Her modelde ve her i 
ı k.eseye elverişli yeni • • • • gelen radyolarımızı •: 

görmeden başka • 
makine almayınız ı 

• 
f Muharrem Hilmi Remo J 

;.u;J;n P"'f• caJ. No. llZ ~•l,r•I: /temo - AJ•n• i 
- Telefon: llfJ ı 

12755 ı 
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" 1 t ' 
Bayanların sıhhi arkadaşı 

. .. 

Birçok b~yanların 

sıhhi, aylık temizlikle

rinde gösterdikleri a: 
likasızlık, muhim ra
hatsu:bk ve hastalık-

lara yel açmıştır. lşte 
bundan dolayı, her sa
yın bayan, adet za-

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

- ECZANELERDEN YE TUH Af İYE, ITRlYAT 
MlGlZlllRINOll.jliDllZri .. efltene 

TORKİYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu, tarihi : 1888 

Sermayeai: 100.000.000. Türlı. liraaı 

Şuae ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ti~ari her nevi aanka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az 50 lirası bulun11nlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plina göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 

500 • 2000 
" 4 " 

25~ 
" 1000 

" 41 " 
JOO 

" ~ 
" tQQ " 

50 
" 500Q " 

128 " 
40 

" 48" " .,o 
" 

20 
" 320i 

" 
DIKKA T : He1aplanndaki paralar bir sene i9in.le 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkhğı takairae~yüztle 
20 fazlasile verilecektir. 

- Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul. 11 Birincikinun, 
11 Mart ve 1 t Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

·-------------------' 

12567 H(R (CZAHllEDE BULUIR 
......................... • 

En nefis salebi 
En halis ve sıh
hi baharatı yal
nız ÇAPA 
M A R KA 
müstahzaratın -
da bulursunuz. 

Beşiktaş Çapa· 

marka 

Kuruluş' tarihi: 

1915 

1 
Sümer Bank 

BIRlESiK PAMUI IPL~I VE llUMA FA 
MOESSESESİ KAYSERi BEZ f ABRll ASI 

1 

Yatacak yerleri Fabrikaca temin edilm~k 

kuma iş çiler ine ihtiyacımız vardır. lıteklilerio 
Bez Fabrikası Müdürlütüne müracaatları. J 

L ....... .._.. ....................... ------~ . .....,..,... ....... ~ 
MÜTE.HA!lll$ 

Dr. Ekrem Balt 
IASllllRlll HER GOi MUSllfl 
E&lUAIESl 6STl•ll MUlYEIEHl 

IUUL EDER 

• • 1 TUR K S 
Cenup Mıntakası deposu : 

• • Y_,c.,,,;.; eiffrı N•. 71 • 

.J : 
-·--------------- 1 

(ABDEST BOZAN) DEOiGIMIZ $ERİTLER 
Bunlann uzunluklan, 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• .. ablmazsa,'insanı•ötüme· kadar-götürür. . . ' 

TI M O F ÜJ 

UZUNLw§U 4-10 MfTRtYE KADAR 
OLAN(ABDESI' BOZlll) llNIWI f!tUTLERI 
ÖLDURUP VÜCUDTAN DISARI ATAN 
TAM T&slRLi .!IR MO!lytZARDI~. 

8. w /. lır.ftA•l•/iftın l/!l lr.111 .. 
N- ıl· '"• l•l'l'IJ,' ,..,ı..,.ırnı A•l•~ıi , 

- R•t';~r• iLa •Arl&ıl'- - ' 

CAN lA8/IRATUARl·/S!AN8ut-l<11ıu.111 ?S 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların~içinde ~ul
l•nış tarzı:yazılıdır. Her, Eczanede bulunur Sıhhat ~ Vekale-

• ·· desı"nı· haizdir 12761 mn musaa · 

1 
1 • • 1 • • i 
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GAZETEveMATBAASI 

T .. k .. .. Gazetesı· JUYUC111111. 111111 HER 1111Fııt 
U SOZU IUI U•lfll IUll il• YERii . 

T .: k •• •• M tb llTAP, IECIUI ÇEie BiLET, lf-. Plll 
ur sozu a ası llLO• ıllıll •LERlll TllMI 
- -

IATllWll IEllE EDER :oERECEDr T 
J • 

, Cf" M t )o --------· ---• 

T tJ11rksözU -Cilt kısmı 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Tiirk~~ 
Mücellithanesinde Yapılır. 


