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. Ankara: 21 (Tüı ksii:Iİİ mulıabi· 

Yunan erleri makineli başında 
hava müdafaasında 

rinden) _ Yardım evenler ~": 
ı mi yeti Reisi Sa) ın Ha; an lnonu 

1 
Türk ı.anınını va1.ife; e dev~t _e· 
den şu beyanname; i ıtt"Şretmıştır. 

En bUyUk kuvveti d•· 
marlarındakl ••il kanda 
bulan yurtaever TUrk ana-
sı, TUrk ktzlf 
iŞ &AŞINA ••• Emek blrlllln~: 

Dün olduğu gihi hugünde: yu
reiindeki sönmez ateşinle yurt 
müdRfaasına erl.:eQ"inin yanına k~· 
tılmak istiyorıun... Zaten senın 
olan yerini bir an evvel almak 

için Qtrpınıvorsun. " . . 
Elinde silah, yureğınde ınan, 

siperde yer alan eşsiz kahraman, 
Tarlaamda parlıyan sabanı ar· 

dında nöbet alan Fatma kadar, 
emin ol , sana da hayranı 

Düşün ki: daha dün karal.:ışın 
korkunç soğuunda sıcak ellerinle 
onu saran armağanının şükranı; 
onu saran sevginle beraber da
marlarında dolaşıyor. 

lşte: coşan l.:albini n en derin 
(G<"risi ikinci sahife<le) Yunan -lnoiliz 

kuvvetleri 
iyice dayamyor 

Yuıoslavyadaki elçi ve 
konsalosumuz slhhat f e 

l'lJNANISTAN SONUNA 
ICADAR ÇARPIŞACAK 

YENİ El f N IABIW(SI 
TEŞEKKOl ETTi 

t Lorııtru : ~I ( A. A . ) Atiııa 
thosu veni Yunan kabintsine 
11011

t Kral Yorginin riyRSet erle· 
<'ci' . 
tı •nı bu aktam bildirmiştir. Yu· 

an d b onanması genci kurmay 
}tlcanı Sakalario Başvekil mua· 
vJnJit." 
ta . 5 •ne ve Harbiye naıırlığma 
,.,_> 1n edilmıttir . Kabınt-nin diğer 
a~ fUnlardı r : 

ifl.k arbiye nazırı general Pana· 
lar·d

0
.
8

• hava naıırı general Niko· 
ı ıs - 1 ıc • ınunakalat naıırı genera 

<>rrat h . . . · ıı· ikli • arıcıye, malıye ve mı ı 

ve :ad naıırı Tuberos, dahiliye 
rlaJı.i:u~t emoi) et naıırı Manya
Nı• ıııhhi.> c ve matbuat nazırı 

"Olov'd · 17 .ıs 1 ıs. ~abine azası saat 
lllGt ~e yemın etmiş ve bunu 

~•kıp ilk içtima aktedilmiştir. 
rı,n ~rıdra : 21 ( A . A . ) - Yu
'11ıllct" ratı Majeste Yorgi Yunan 
lıQı b~nc Atina rad; osu ile yap· 
ıJ~rrı · 1~ hitapta e7.cümle şöyle 
kaıa:f~r : < Müttchid ve aıimkir 

• ı~tıkt;ı ~cmlck~tiıı uamus ~e 
ııiı. ınucadcleaıne devam edı-

Vc vat -<l•fa anı &onuna kadar mu-
La. ctrncliyiz, ) 

rı, r~~dra : 21 ( A. A . ) - Ati
tt-arrıı ?0 •u tarafından neşredilen 

~tıa diif Unan tcbliii : Arnavutluk· 
illiyet' lllanın fiddetıi bir hava fa· 
~uıtur. Düşman iki nok· 

!!!!!;; 

b. Ankara· 21 (T- ı. - - h 
ltirıd ) . Utııı;SOZU mu a-

b'"•I erı - Futbol &Urup mü .. -
s,rrı.:rına 27 Nisanda Balıkesir, 
ltr, n ve Adanada bıtlınacak· 

AlMAN HOIOMETININ AlllRAYJ VfRDI~ CEVAP 
tuda taarı uı t~şcbbüııündl' bulun
muş f akııt hü) ük lU} iathı Vl' lıa 
ı ek et mev).İleriıırlr.ıı daha geı iye 
at-ılnııştıı . Bıı mikdaı esir 11ldık . 
Makecfoııya ve Tisalyada <lupiş 
edilen plin mucibince tadil edi
len hatlarımızın hiç bir noktasını 
hava kuvvetlerinin çok şiddetli 
hartketinc ra~mcn düşman dele· 
memişlerdir. 

Londra : 21 ( A . A . ) - Yunan 
matbuat neıaretinin Atina radyo· 
su tarafından neşredilen bu ak
şamki bülteninde bazı noktaların
da değişiklik yapılmış olmasına 
rağmen müttefik müdafaa hatt_ı
nın hiç sarsılmamış olduğu bıl· 
dirmektedir. Yunanistanda Al· 
manların bütün Yunan ve İngiliz 
cepheleri boyunca büyük bir şid· 
detlc hücuma devam ettikleri, fa-

kat ıüratle ve kati bir netice al 
mak için ; apılan bu gaFetlcriıı 
akamete utradığı tebarüz cttiril

meUedir. 

Lorıdra : 21 ( A . A . ) - A
tina radyosunun neıretti~i Yunan 
emni~·ct nezareti tcbliji: Alman 
pike · bombardıman tayyareleri 
Pazar günü birbirini takibeden 
dalıalar halinde Pire , Eleti ve 
Metaro mıntıkalarına taarruı et
mişlerdir.Hasar ve insanca zayiat 
olmuştur . Beş düşman tayyaresi 
düşiirülmüttür. Alman tayyareleri 
Afrika mıntakuını da taarruz. et
mişler ve ıivil halk arasında z.a
yiata aebeb olmuılardır. Tep teh· 
rine , Miasolongiye yapılan düt· 
man hücumu da bazı hasara ae· 
beb olmuştur . 

Sidney : 21 ( A. A. )- Baş· 
vekile veltilet eden Padden dün 
yaptıtı beyanatta Yunan istandaki 
lngiliz. ve imparatorluk kuvvetleri 
müdafaa hattını son 24 saat zar
fında mevzilere çekilmek mecbu-

(Çeriti Oçilncl Mhifede) 

Ankara : 21 (A. A.) - Hari
<·iyc VekSlcli lurnf ııdıın yı-ıpılan 

hir istilame c·l"vaben Bclgr ıd bü· 
yük clçimiılc bulün dçilık erkanı 
nın ve lsküp hoş konsolıısıı ile ke· 
za bütün konsolosluk memurları· 
nın aileleriyle birlikle sıhhaıta ol· 
dukları Almanya hüküıneti tarafın · 
dan bildirilmiştir. 

BiR INGILIZ MA YN 
GEMiSiNE TAARRUZ 

Londra : 21 ( A . A . ) - A
mirallık dairesi tebliğ etmiştir : 
lngiliz. Bastett rna; n gemıııu 

dün iki düşman tayyaresi tahril> 
etmiştir . Gemiye dört düıman 

tayyaresi taarruı ctmitsc de ha
sar olmamııtır . -----

letenbul'dan Anadoluya 

••tınma llugUn ll•flıror 

Sevkiyatını tecili için İstanbul 
Ankara arasında yeni bir karar 
idhas edilmiıtir. Bu trene binen
ler şark Anadoluya kadar ride· 
bileceklerdir. yeni katar her elin 
saat 14,20 de lıtanbutdan kalka
caktır. ............. 
Yagoııav Brab 
••dll8 ..... 

YOLDA YAPILAN HÜCUM 

Kudüs : 21 ( A. A. ) - Yu
goslavya Kralı Piyer Atinadan Is· 
keoderiye yolu ile Kudüs civarın · 

da Lidoya gelmiştir. Yanında Baş· 
vekil Simoviç, muavini Yuvanoviç, 
hariciye nazırı Niççiç ve saray na· 
ı.ın bulunmaktadır. Bindikleri tay
yare Akdeniz.de ~erken dütman 
tayyarelerinin hücumuna utranuş 
ve nazıalarden biri ölmüıtür. Ma· 
çek Hırvatistanda kalmıttır. 

ı 

S A Y 1 L 1 O t) N t E R 1 M 1 Z D EN 

Çocuk Haftası 

Ticaret V ekiletlae ıeWdyetler verildi; 
ııtaabalda aa ıtokları yapdacü 

• 

Ankara : 21 (Radyo gazete
sinden) - Pek yakında bir iki 
Koordinasyon karan neşredilecek-
tir. Bunlardan birisi Ticaret Ve
lclletfne ithaf ve ıhraç sellhfte· ..... •:...-_.. 
vermektedir. 

lngiliz kıtaları bir haz.ırhk esnasında 

Alrllla ureldtt•ı• .......... 
Kahire : 21 (A. A) - iyi ha

ber alan mahfillerde: söylenditine 
göre Tobruku müdafaa eden ln
giliz kuvvetleri arasanda zırhlı Hint
li kuvvetleri de bulunmaktadır. 
Garp çölünde Cebeli asgaran gar
bindeki harekette bulunan kuvvet . 
ierin vaziyeti hakkında yeni bir 
haber alınmamııtır. Bu arada Ha
befistanda imparatorluk kuvvetle· 
ri hrnu n hcmcm Dessie civanna 
varmtş bulunuyorrar. Buruı Ha 
beşistanda ltalyanların elinde ka· 
lan müstahkem mevkilerden biri· 
dır. Habctistandaki harekatın bil
mccbwiyet biraı yavqlıyacaiı 
zannedilmektedir . 

Çünkü bu mıntakadıki muhte· 
lif ltalyan kuvvetlerinin temizlen· 
mesi zaruri görülmektedir. 

~IMAll IRLANOAOA 
MODlf ll TEDBIRlERi 

DOKUZ BÖLGEDE MiLLi 
MÜDAFAA NiZAMNAMESiNiN 

TATBiKiNE BAŞLANMlŞTIR 

Belfast : 21 (A. A) - Şimali 
lrıanda Emniyet Nezareti, Şimalr 
lrlandanın heyeti umumiyesini ih
tiva eden dokuz mıntakayı, Milli 
müdafaa nizamnamesinin tatbik 
cdileceii bölge olarak ilAn etmiı· 
tir. 

Diter bir karar da lstanbul 
Belediyesine bir milyon lira tahlis 
olunmasına dairdir. 

• 
Bulgarist anm 
yeniharekatı 
Malıedonyo Vaııiyeti 

Macar-Romen 
gerginliği 

FruA-lıpuya 
ve A••anya 

Hl fLERDEN PETENE MESAj 

B11no dolr haberleri Radyo 
gozeleMııcle bulocok-ıa-===== . 

Hltl:»r- Popen gllrUttUler 

Bernc : 21 (A. A.) - Gazel 
de Lozan'ın Berlin muhabirinin 
bildirdiA"tne göre Hiller Balkanlar· 
daki umumi karara-ihında Cumar
tesi gecesi Almanyanın Türkiye 
Büyük elçisı Fon Papeni kabul et
miştir. 

istanbul'dan Anadolu'ya 
Taşınma Bugün Başlıyor 

&atlara r•al llatarıar llldaı edildi 
latan6ul: 21 (Tiirlıa6sii malta6irinden) 
KenJi tll'atlariyle Anadolu'ya ~Jecelı 

olanların 6.yannG111el•inin taanili İfİ 6u· 
•iin U,ama lıadar IHtirilecelıtir. Ba temin 
edilir•• 6ilet ••tına .. 1ı ,..,.. IHıılan· 

maaı muhtemeldir. Gaelı tren, ••relı va· 
pur biletleri •ıra numaralıdır. Bilet aahip· 
/erinin numaralarına 66re harelıetleri cu
v.lden tea6it .Jilecelı .,. ilıi 6Ün euuel ildn 
•tlilccelıtir, - Gcriıi içeride -



Sayfa 2 

DÜNYAN iN BUGONKÜ K ARl~IK VAliYETi i~i~DE 

V azif elei'İmiz 
Mi li lıitl ğe d;ıyanan her milli 

\ aılık hiç hır zaman ve hiç bir 
veçlıi'c yıkılamaz Asırıha71rın en 
modern silalılaıı deıhi bu varlığı 

sarsınn1. Eı el milyonlarca ınolörize 
• t'dilmiş istila orduları ht>lki; mu

vHkkat bir zaman için her hangi 
hir milletin anayuıclı•ı.11 zorla elin
dt n alabilir.: 

Hu yerleri almakla o rniılctin 

varlığını ortadan kaldıı mış olamaz-
1.ır. Hür ve müc;lakil yaşama~a 

karar veren bir millet müsle\'lile
rin dörtle hiri nisbclirıdt! bile olsa 
i .ı iklalirıi konımağa ve lıüı ti yetini 
elden kııçırmamnğa azmettiği tak
dirde varlığını yaşatır ve benliği

ne asla .dokıındıırmaz. Buna mu
\ arfak olmak da hiç ~iiphesiz ki, 
iı ili uf aklı bütün bir milletin tek 
bir gÖ\ de halinde s:ıvaşına.c:ına 

vah sledir. 
Böyle şuutlu bir savaşmadan 

er geç muhakkak sa..:aş gönülle 
ı inde zaf t.'r gün<·şi d0ğar \ e do
ğan bu güneşin etrafa saça::ağı 

keskin ateş müstevlileri yekar. 
l Lnp vasıtalarını t-ritir ve ham la· 
nan istila planlaı ını da altüst eder. 
Hundan başka bır gün gPlir ki, 
zaht ve işgal cllıldt>rİ bu ynlı r 
ken Jılc::rİ• i bir (.Üıüye 1z'<1Ç eden 
tehlıkeli dıkeııli bir oıınan olur. 
Rıınu söylemekle palavra savur· 
mayoruz. Sırf tarihten öğrendiği

mi1. hakıkatleri anlatmak isteyoruz. 
Bu iddiamızın doğruluğunu tf ~bit 
için de ne Napolyonun savaş l;ıri

hine atfınazar etmeğe ne de Al· 
maııların 1890 Alınan ve Fı ansa 
harbinin neticesini incelemege IÜ· 
1uın vardır. Daha dünkü denile
cek kadar kısa olan gt!nt•I savaş 
t.ırihini gözden geçirmek kiHıdir. 

Şöyle ki; 
1 - Polonya yıllarca Rus 

Çarlığının kendisine vurduğu ya
escıret zincirlerile kıskıvrak bağlı 

bir halde yaşamış iken 19 6 da 
lıu zincir teri bir günde kırarak 

hürriyet ve istiklaline kavuşmak 

saadetine nail o~muştu. Bıı kültürlü 
millet 1939 eylül ayın ia d.ı Al 
man istilasına marııL kalmak talih· 
sizliğine uğradı. Ama yakın bir 
istikbllde tc::krar 'arlı~ına ve ben· 
liğine sahip o:aca'< ve elbette top
raklarında yine hakimiyetini itan 
edt>cektir. 

'2 - Bugün kahramanca dö 
viişen Sırp nıılleti 1917 de nasıl 

Sırp, Hırvat ve Slovenlerden mü
rekkep büyük bir Yugoslav dev
leti kıırmıış ise kurulan bu devit:! 
halen içten ve dıştan ne kadar 
vurulursa vurulsun ölmeyip ya
şayacaktır. 

YAZAN 

KEMAl ~ KMAN 
duna saldıranları da öldürüyor . 
Kemmiyt:t itibariyle Balkanlarcla 
savaşan milldleri yeh!igerİ\ le 
muka} ese edecek olursak o ~a
k~t Yunanlıları muzaffer saymak 
lııç de muhal bir şey olmaz. Bu
nun sır ve hikmeti nedir acaba ? 
Diye bir süal varid olursa bu sü
ale verilecek cevab da bu mille
tin tam bir inan bütün bir güven 
birlik ve beraberlik gibi tanklar.' 
dan, toplardan daha kuvvetli ma
nevi silahlarla ınücehhe1. olmala
rından başka bir şey olamaı .. 
Zira ; Etenler davalarının haklı 

olduğunu pek iyi biliyor ve ih
kakı hak edeceklerine } ürektcn 
inanıyor, kendilerine ve ordula
riyle onları idare eden şeflerine 

tam manasiylc güveniyorlar ve 
diyorlar ki ; biı. muzaffer i1. tek 
bir Elen kalıncaya kadar sava
şacağıı.. Yine bunlar cihana karşı 
yurcl aşkıyle çarpan )aralı yü 
reklt.'rini açarak doluk göı.leriyle 
şu hitapta bulunu}orlar : 

Mütecaviz dt.'ğiliı . Bilakis du
çaı ı tt.'cavüı. olduk. Savaşmaktan 
istihdaf ettiğimi1. gaye Elen nes
lini yaşatmak ve Elt.'ıı tarihini 
kirletmemektir . 

Bu derece kati bir inan ve 
güvenle savaşan ülkülü bir ulus 
yer .} üı.ündeıı nasıl ıok edilebi 
lir ? Bu vaziyet karşısında hak 
ve adaletin aldbet bu ulusun le
hinde tecelli edcct-ğiııe şüphe 
edilir mi? Demek ki ; bütün bir 
millet tek bir insan gibi şdlerinin 
d.rafında toplanır milli birligin, 
mılli varlıgın kuvvetli bir temel 
taşı olduğunu idrak ederek fikir 
birliği yaparsa başaramıyacağı 
hiç bir şey kalmaı. . Çok şükür 

biz bu hususta her milletten üs
tünüz. On sekiz milyon Türk Yüce 
Milli Şd sayın Jnönünün güttü~ü 
siyasetin doğrulu~una ve isabe
tine candan inaı.mış , kendisiyle 
çalışma arkadaşlarına ve şanlı 

Türk Ordusuna tamamiyle güven· 
miştir . Ona Türk ve vasıf mü· 
bcccelini taşıyan her Türk gönül
den bağlıdır . Onun her emri 
Türküm el;} en için metadır. Milli 
Şefin öl dediği yerde olmiyect.'I.: 
kal clecli~i yerde kalmıvacak tek 
bir Türk yoktur . , -

Türkün çok sağlam olan ma
neviyatını ne inanı zııyıf kor
kak kimselerin .serapa acz ifade 
etmekten başla hiç bir kıymeti 

olmıyuıı saçma sapan telkinleri 
ııe de ulus aras1İ1da bmguı!luk 
çıkarmak emdile ve yabancı te
sirler altında yapılacak propagan
dalar sarsar. Asil Türk bu kabil 
propagandalarla telkinlere gö:rü
nü fal taşı gilıi açar ve kulakla
rına pamuk tıkar. Ve hain ruhlu 
propagandacıları da lanet ve nef
rdle yad eder. Türkiyede mel'un 
lollaı, budakla~, bac~kalar türeye-

TORKSOO 

IKTl<:..ADI BAHI 'LER 

Bu Baltanın 
ticari vaziyeti _ _..,_ 

G
eçen lı:ıfta olduğ"u gibi. bu haf
la da ihracat hareketleri fazlay

dı, harbin Balkanlura sirayet et
mesine r<ığınen ihracat işlerinde 
durgunluğa tesadiif edilmemiştir. 

Mesela' geçen hafta lstanbul lima-

nından yapılan ihracat 4 milyon 
l 1 O bin liraydı, harbin başladığı 
gündenberi lstanbul limanından 
bir hafta içinde bu derecede ihra
cat ise 3 buçuk milyon lirayı bul
maktadır. 

Haftanın rn mühim ihraç mad
deltriııin bıı~ında tütün bulunmak· 
tadır. Tütün en :riyade Almıınya 
ve lsviçreye gönderilmiştir. Yalı.ız 
bir gün içinde lsviçreye 400 bin 
liralık, Almanyaya da 152 bin li
r.-lık tütün gönderilmiştir. 

Alman firmalarının yakında, 

mez. Kara kuvvet artık ülkemiz
de barınama1.. Bu böyle olmakla 
beraber şu nazik anlarda Aydın 
Türk gençliğinin üstüne düşen 
milli ve vatani vaıifeler vardır. 

Onlar da şunlardır : 
A ~ Köylüye kentliye vücu

dile her vakıt iftihar ettiğimiz 
cesur ve ·cengaver ordumuzun 
} urdun müdafaası için milli sınır

larda silah başınrla ve emre ama
de bir vaı.iyette bulunduguı.u bil
dirmek. 

B - Millt birliğin, milli var
lığın sarsılmaz bir temeli oldu
ğunu dimağ'lara nakşettirmek. 

C - Menfi düşünceli, kısa 

görüşlü ve korkak ruhlu adamla
rın içtimai mevkileri ne olursa 
olsun sinirleri bozan ipsiz sapsız 

sözlerine kulak asılmaması lüzu
munu yurcl sever halkımıza tel
kinden hali kalmamak. 

Ç - Hükümetin bugünkü si
yasetiyle kabili telif olmıyaıı mü
nakaşa ve mutalealara asla müsa
ade etmemek. 

D - Başınm.da bulunan bil
gili, görgülü ve tecrübeli devlet 
adamlarımızın hc::r şeyi bizden 
çok iyi düşündüklerini göz önün
de tutarak umumi siyasi vaziyet 
hakkında ulu orta zararlı musa
lıabelere meydan vermemek. 

E - Milli Şefe bağlılığımızı 

her vakıt ve her vesile ile i1.har 
etmek. 

F - Kötü ve haris sokak po 
litikacılarırıın halk arasında yap
mak istedikleri propagandaların 

yapı lmasına mani tedbir almak. 
Ve hadiseleri münakaşa ederek 
ona göre mütalea serdetmek liğin 

memleket nefine değil zararına 

bir hareket teşkil ecleceğ"iııi hal
ka anlatmak. 

G - inan, güven, birlik ve 
beraberliğin biricik :tafer ve ba· 
şarı amili olriuğu ııa herkesi inan
dırmak cümhuriyetçi Türk icnç
liğinin milli bakımdan yapmağ"a 
borçlu oldu~u esaslı vaı.ifelerin 

ve geııçliğin de bu vazifeleri dai· 
ma sönmez bir aşk ve şevkle ya
pacağına emin ve kalben de mut-
main iz. 

i ·. HAB 
-
AT KOŞULARI 

ılk ·bahar at kosularına şehir hi
pcdromunda bu pazarda devam 
edilmiştir. köşular hararetli olmuş 
ve hipodromda kalabalık bir se
yirci kitlesi toplanmıştır. 
------------
Türkiyeden 3 milyon liralık tütün 
alacağından bahsedilmektedir. Bu
na aid müzakerelere Ankarada 
devam ediliyor. 

ikinci derecede ihraç madde 
leri arasında, deri kuru meyvalar 
bulunmaktadır. Deri, deri kırpıntı· 

lcırı Almanyadan, ye Macaristan
dan, lsviçreden islenilm< ktedir. 
Balık ihracatı Romanya, Bulgaris 
tana ve pek az miktarda da Yu
nanistıına yapılmakt .. dır. ltalyadan, 
mal talebleri devam etmektedir. 
istenilen mallar arasında balık: yu 
murta" başta gelmektedir. 

ithalat hareketler;ne gelir.ce 
Balkanlarda başlayan harp üzerine 
Tunada, Bulgaristan ve Romanya 
demiryollarında birçok ticari t•şya 

beklemektedir. 
Bu memleketlerde askeri ı ak 

liyat yiizünden, ticaret eşyası, is 
tasyonlarda bulunmaktıdır. Bu f'Ş-

• yanın ne zaman, memleketimize 
geleceg-i hakkında kati birşey söy
lemek imkanı mevcud değildir. 

Basra yolundan beklenen bir 
çok mallar vardır ki, bu malların 

bir kısmına lngiliz kontrol makam
ları tarafından sevk vesikası veril
memiştir. Deri ithalat birliği, bu 
yol üzerinden 20 bin lngiliz l iralık 
ham deri ithaline teşebbüs etnıiş

tir. Bu mal Avustralyadan Basra· 
ya gelecektir. Gene bu yol Üle· 
rinden çay, kahve' kalay, otomo· 
bil malıemesi de beklenmektedir. 

HATAY SAYf iYElERİNE 
~İMDİDEN AKIN BA~lADI 

Antakya : 21 ( Türksöıü mu
habirinden ) - Bu sene sayfiye
lerimize karşı yurdun en uı.ak 

bölgelerinden akın halinde yay
lacılar ieleceği anlaşılmaktadır . 
Haftalardanberi Ankara , lstarıbul 
ve diger vilayetlerimizden akın 
halinde ielen vatandaşlar Soğu-

kolu~,N~rgidik ve diger yaylalar
da şımdıden -ev kiralamakta ve 
yaz mevsimini Halayın emsalsıı. 
sayfiyelerinde geçirmelc istemek
tedirler . 

Haber aldığımıza göre Soğuk
oluk yaylasında daha şimdiden 

boş ev kalmamış gibidir. Bu va
ziyeti gören bir kaç açık göz 
vatandaş Soğukoluktald bütiin ev 
\eri kiralamak istemişlenıe <le bir 
nevi inhisar ve ihtikara yol olan 
bu işe meydan verilmemiştir. ls
tanbulun tahliyesi kararı da bu 
vaziyet üzerine müessir olmak
tadır. Gelen habeı lerderı anlaşı l
dığına göre, önümüzdeki ya1. mev
siminde Hatay çok kalabalık ola
caktır . 

ı ........................ ı 
i Çok çocuk sağlam çocuk .. i 
ı işte gidişin yönü!. ı 

i Varacağız HEDEF'e başta ı 
: iSMETlNONO. i 
ı • ı 

Jçocukları Koruyan, onlarıi 
ı fefkatle ba§rma basan ı 

i ÇOC1JK E • İROEME J 
f SURUMU J 
ı Yardımınızla doğdu.. ı i Yardımınız.la yaıayacak. i 
ı Onu •eviniz. . ı 

ı Onu koruyunuz. ı 
ı • ı 
ı • 
ı ·ı Mern lt.'kt-tte aı tar!)a E.SlRGE. 
ı ME KURUMU ı 
ı Düzelir güıı.ieıı güne çocuk- ı 
ı ların durumu ı 
: ........................ : 

Memleketten dirt 
milyonluk mal talebi 

İngilizler , memleketimi:t.clen 
yeniden dört milyon liralık mal 
satın alacaklardır. Jngilizlerin sa
tın alacağı mevad arasında kuru 
yemişler , yağlı tohumlar , } eni 
rekolteden tütün ve susam da 
vardır. Dört milyon liralık eşya , 
münhasıran 1zmirden ·satın alına
caktır. Bu maksatla lngili7. koor
perasyon şirketinin Türkiye mü
messili Krep , 1zmire gitmiştir . 
Yalında tarafeyn arasın<la mü
tabakat hasıl olacağı söylenmek
tedir. 

BAYAN iNöNONON TÜRK 
KADININA BEYANNAM[Sİ 

(Birinci sahifeden artan) 
ve sonsuz heyecanından lımnı, 
kuvvetini alan cemiyetin senin i
çinde dile geldi; dileğe geçti; 
müjdeliyor ... 

Savaşa hazırlık devresinin bu 
son günlerind~ ... lık iş olarak sa
na sınır gerisinde ordu. sıhiye iş
lerinde ödev verildi, iş başına!. 

istersen sağlık veren nü••az.iş
kar ellerinle; kardeşinin, yavuklu
r.un, kocanın yurt müdafaasında 
akacak kanını durdurmak, yarası· 
nı saracak harp paketi ve sargı· 
larını, ilaç \'e ampullerini hazırla

mak için ayırabildiğin günleı e· 
mek birliğine gel. .. 

Malumdur ki; taı ilı teken ür
<l 11 ibarettir. Tarıh le lıııgiine de . 
ğin lıer yönden yaşamak hııkkını 

haiz olmasına rağmen top tüfenk 
kuvyclile larnam~n imha edilmiş 

medeni bir millet hemen hemen 
kaydetmemiş gibidir. Yukarıda 

yazdığınıı·1. gibi bir devletin top 
rakları elinden alınabilir devleti 
kuran mılletin dörtte üçü de kırı. 

fır. Ş.ı kadar var ki, geride sağ 

kalan nesil ölmei'. iiıer \"1'! üreyen 
hu genç nesilden de evvrlkinden 
ıl.ılıa ~iiçlü bir devlet türer. rc::ı t
lerin ö!ınesile nesiller goybolmaz 
fertler nesilleı ini yaşatmak için 
ölürler. icabında rnemlrket davaşı 
uğrunda ölrnehten kaçınan millet· 
ler hür ve müstakil yaşamağa 

hak kazanamazlar ve nihayet bu 
kalıil kara ta'ili milletleıin adları 
ve sanlaı ı tarihten silinir. 

Ankara Radyo Gazetesi 1--
istersen sana her elbiseden 

daha çok yakışan kırmızı ay işlen· 
miş, gönlün ve iymanın gibi be
yaz, temiz gömleğini giyerek Meh
ınedinin yarasını sarmağa koşaca

~ın günü de bekleme; 
Pulluğunun demirine yapışan 

Fatma gibi işine sen de bugünden 
sarıl!... Asker hastanelerine git; 
gönül Ü çalışmak istedi~i siiyle. 

Bulgar h a reke tle ri 

1 _ _ Bulg:~r ve. Alman k ı talarının 
Uskupte bır geç ıd resmi yaptığı ha 

beri gelmiştir. Bulgaristana bir k ı 

sım arazi de bı rakılacaktır . Bul
garlar Makedonyanın işgalini bi
tiı mişlerdir . Garbi Trakyanın iş · 

Bir millet varlığını ·korum ağa 
aımederse mutlaka maksadına 

erer. Çünkü ; milli varlık yıkı la

mıyun hatta sarsılamıyan kuvvt.'lli 
çdik bir kaleye bemer. işte; ci
han tarihinin haklı }ere kahra
manlık sembolü olarak tavsif ede
ceği fedakar ve cesur Yunan mil
leti bunun bariı. bir misalidir . 
Mevcud nüfusu yedi milyona va
ramayan bu yiğit Elt.'n ulusu bu
gün .} ü1. elli mil_> onluk bir insan 
kütlesiyle Arslanca çarpışıyor . 
l ... teyerek toprağından tek bir 
karış ver vermiyor, vermek ıztı
rarında kalclıgı } erleri ıle lıasın ıı a 
mezar yaptıktan sonra hıı akıyor, j 
kendısi ölü or fakat ; kutııal ur-

galine de başlanmıştır . Bulgar 
Kralı Borisin 19 Nısanda Hıtler le bir 
mül~kat yaparak Sofyaya dörıdüğii 
bildirilmektedir. 

Bir kaç gün evvel Mareşal Cö· 
ringin Makedonyaya muhtariyet 
verileceğini söylemiştir. Fakat Cö· 
ring bu beyanatında Milkedonyaya 
ic:tikltil verilt•ceğini kaydetmiş de
ğıldir. 

Bugün kü~·ük Balkan devlet-
leri ortadan kalkmıştır . Artık Al
man}'<'I eski Avıısturyanın düşün

celt'Tini tatbika koyulabilir . Fakat 
üu şimdi kabil dea-ildir. Bu ancak 

Almanyanın 

lıd ı r. 

muzaff eriyetine bağ-

Yunanlstanda vaziyet 

Bugün arlık anlaşılmı ştır ki 
Y ıınanistan ınücadelerıin sonuna 
kadar devam etmek kararını ver
miştir. 

Son gelen haberler an latıyor 
ki Yunan kabinesini bizzııt Kral 
Jorj idare edecektir. 

Romanya - Macarletan 
Macarlarla Romenler arasında 

son günltrde bir gerginlik havao;ı 

vardır . Macar radyosu Ro - .. 
manyada Antoneskonun idaıeye 

hakim olamadığını , memlekette 
karışıklıklar olduğunu söylemiş ve 
buna Romen radyosu da tekzib 
edici karşılıklar vermiştir . 

Fransa · Almanya 

Almaııyanın Garbi Avrupada 

Fransa ve ispanya meseleleriyle 
alakadar ol mağa avdet etmek is 
! ediği anlaşılıyor . 

Hiller Petene bir mescıj gön
dermı ~tir . Fakjit bu mesajın ma
hiyeti hr.nüz maJUm değildir . 

Fransız efkarı umumiyesinin 
Dögole temayülünün arttığı haber
leri de gelmektedir . 

ispanya vaziyeti 

ispanyanın resmi vaziyetinde 
bir deği~iklik olmadığı görülmekte 
ise de ispanya matbuatı Mihver 
lehinde hararetli neşriyata başla

mıştır. 

Yugoelav Krall KudUete 

Yııgoslav Kralı refakatinde 
Başvekil ve Başvekil muavini ve 
Saray Nazırı ile Kudüse gelmiş . 
tir. Tayyare yolda bir tecavüze 
uiramış bir nazır ölmü,tür. 

Daha yararlı olabilmen için bil 
gi ile bezenmeğe çalış, Gönüllü 
hastabakıcı kurslarımızdaki boşlu

ğunu doldur! 
Yardım seven Türk anası, 

Türk kızıl 
Emek vermek imkanını bula

mazsan tasa etme: iyi duyguları 
nın sınırına çarpacak kötü niyet
leri oldu~u gibi; kara ve acı gün
leri de yok edeceğine inan!... A 
lalarının sosyal yardım terbiyesi 
rsas ve hakikatini (Kara Gün Dos
tu) diye adlandırdıklarını unutma! .. 

Aramıza gir, saflarımızı sıkldş
tır. düşgünlerine yardıma koş! 

Tlirk toprakları üstünde düş· 
gün hiç bir insan bırakmamak 

gayretin inan ki; yurtseverli~inin 
de en parlak zaferi, ve en değer
li bir ö neği olacaktır. 

işte; senin tarihle başlayıp, ta· 
rihle sona erecek hakkın. yüce 
mevkiin, ve kutsal vazifelerin. 

İmtihanlar 
meselesi 

Eski talimata götl 
imtihana gireni'' 

Ticaret liselerinde veY' 
ı;caret okullarıııda J930 tarı~ 
se ve orta okull.ır talirnal~ 
hükümlerine göre imtıha~a r.,1 
~e başlayıpta hrnüz imtıh,., 
bitirmemiş olanlar hakkınd 1 

lacak muamele, oıta tioır t 

laı iyle Ticaret liselcı i i~iıı 1 

1941 ders yılı başından 1 

tatbik edilmek üı.ere katıııl 
miş bulunan yeni Jmtihan 1 
namesinin muvakkat mnddt51 

mü mucibince, aşağıda Y8 

kilde tesbit edilmiştir. 
1 - 1930 tarihli list "! 

okullar Talimatnamesi hik 
ne göre bu okulların iıııtİ ~ 
na, okulun gerek asli tale. 
faıiyle, gerek hariçten ~ 
başlamış olanlar, ister bl 
derslerden muvaffak 01111:· 
hiçbir dersten muvaffak 
bulunsunlar. İmtihanların• 
da sözü geçen ayni ta iıtl' 
lıükümleı i dahilinde dev•

01 

ceklerdir. . ·~ 
2 - Bu okulların bıtı 

tihanlarına dışarıdan girllle~pllf 
re Vekillikten müsaade 8 

henüz imtıha a girmrye 40 
olanlar bu okulların ı9 ·pe 
yeni imtihan TalimatoaırıtS~ 
re imtılıan ,eımeğe ırıtC 

lar 

Fadbol maç1"' 
b' 

Adana Stad} omund• 
ıar günü iki hususi P18ç l~ 
mıştır. incirlik kö} Ü Geıı.Ç 
lübü genç talımına iki bil'~ 
Adana Demir spor Ge"' !ı 
lübü birinci takımı d\ 
Malat.} a Mensucat G~nçhal 
birinci takımına üç bır 1 
miştir . _ ,;' 

Halkevi bir mıı•0 

hazırzır/aJı . .A 
• 111ır .... 23 Ni~an ~tilli Hak• 

Çocuk ba) ramı onuruıt8 

miz tarafından Alsara} ,ti 
sındn :rengin bir müt~ 
w laıımal.tadır . Bu ~1ll 16' 
seı bt'st giriş karti) le ıŞ 1 

lccektir. ' 

B LKEviat•• 
YAB1NK'.l 11"" 
Partimizin Değişrneı .. Ce 

kanı Reisicümhur lııÖflıl~ 
el .> aıılarirte Parti ,e r 
ilıda hu} urduldarı fotte 
Nisan günü saat 17 11~ 
h. t- . ta 
ır oreıılc .} eı lerıne 

cel.:tir • 
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llzA.l(r AN==::==::=: • 

Garıp Tablatb 
Bir Adam 

A lllerika . . . 
rı\d S nın Kalıfoı nıya eyaletın· 

e an o· 
rıııtrı ıego şehrinde John 
ıtda~n<.la Çok garip tabiatlı bir 
beledi ~>turmaktadır . john hergün 
biitun \e Parkına gittiği zaman 
bir takı ana~elerin işsiz ve güçsüz 
da buı tn 'kımselerin işgali altın· 
. Undu~ M 1 }ı es gUnu gorünce mese e-

•sınd ' 
"etrni•t· an halletmeğe karar 

v ır. 

lohn 
bir tnar~nPar'ktan çıkar çıkmaz, 
lunan ı . Roıa giderek parkta bu· 

'anap 1 Ler bir ~ e ere tamamen ben-
ırtıadığ ~nape } aptırmış, onu 

hcıkta ı gıbi, parkın güzel bir 
~na . 

1Jza0 ,... Yerleştirmiş yan gelıp 
. "•ıştır J h ' 

sınj · o n, akşam Lkanape· 
. sırtıa~· d k 

Rıtınek . J 
1P a parktan çı ıp 

· ısted · ,. . b k eısj y k · ıgı zaman park e -
hırsız 8 asına yapışmış ve onu 
taber ~anneci erek kanape- ile be · 

1( arakola götürmüştür. 
lrıen anape, pıtr ktakilerin tema· 
' a} rıi >I 1 • 1· "Onıi . ' c uğu cıhetle, po ıs 
bulun ~rı de bir hırsız karşısında 
lııhk i ~ u~uııu ıannederek Johnu 
ille} at evrakile beraber mahke-

J
e Vermiştir. 
ohn m h' . 

rrıak . . · a ırnmiyetten kurtul. 
•çın ka · 

tarıg napeyı yaptırdiğı ma-
01u "ah·ı 1 " • • hk trıe d " c gostermış, ma e· 

rıape ~ beraatine hükmetmiş, ka
Jc1hn 'r 

1 
b <.le sahibine iade etmişti~. 

} a v' aşından geçen bu macera
tııfoı e hemşerilerinin alaylarına 
ı>ıı 

1 
eıı hergün kanapeyi sırtlayıp 

r,.a . 
&aııt d" gıtmekt~. ora<la bir kaç 
rıap _ınlendilcten sonra gene ka· 

cyı 
tur omuzuna alarak evine gö-

llıektedir. 

•arıcıya ve11aıet1 
tebuı edlror 

n b~0ırıany<ı'da ahiren neşredi· 
ır k "b" bit . ararnaıne mucı ınce, ec-

en erın Mil i iktisat Nezareti-:) • 
ıkç verilmiş bir müsaade olma· 
Uku~ Romanyadaki emlak, 

hııı ve menafiine ait tasarruf 
L anıcı 1 • ıgôyı c_ erınde bulunamıyacakları, 

cı.:. bır müsaade istihsal edil 
"'"'ili 

tici .0 Yapılacak tasarruf mua· 
er · ı lcr· 1 1 e normal idare muame· 

cı ı' Ve bankalarda mevdu kıy· 
ere ~ 

lct" . ırıuteallik tasarruf muame· 
ının h k . ti . u ukan batıl addedılc· 

ckı' : 0 manyada ikamet etme· 
k t eraber orada bu iibi em· 
• huk k 

tıarı u ve menafie malik bu· 
r11 .. 1 •• ecnebilerin ise Romanya 

<-Sınd ' 
n a tedavüle çıkartılmış bu-
arı b·ı· 

tıh.. 1 Umum tahvillerle nama 
... rrcr 1 

ti hanı· 0 mıyan kıymetli senct-
lıtr h ıl oldukları takdirde bun
nc k •kkında Nisan 1941 nihaye· 
Onl\o~dar, Romanya Scf arcti ile 

~crrrı kOsluklarına bir beyanname 
c le ~k 

. iikcıı f m~ cllef oldukları, ayni 
ıl~t e 1Ytlın bu aibi esham tah: 

Ve • ' 
llbuı .senetleri mevduat olarak 

et · 
illi! 01:ış bulunan bankalara da 

~a Sefa u~u Ankaradaki Roman-
ır. retı tarafından bildirilmiı · 

l<cyfj 
tıdll}(.. Yet alakadar Türk va

... rının t 1 ı tı iına vazolunur. 

ıa11 Mlblr 
s ')Adana z· ·<·941 . ıraat Bankasının 
talı c .. 1' •rıh ve 3 ! ()() n uma-
ı11. Utda 

lngilf ereye yeni 
hücumlar 

HASAR VE İNSANCA 
ZAYİAT PEK AZ 

Londra : 21 ( A. A. )- ~~va 
ve dahili emniyet ncıaret~erının 
tebliği: Dün gece Büyük Brıt~rıy~ 
- . d ..ıu-şmanın hava faalıyetı 
uzerın e u " 
olmamııtır. Alınan haberlere go-
re, lngilterenin Şark ve cenubu 

b . . d bazı '-'erlere atılan gar ısın e · J 

bombalar hiç hasar yapmamıştır. 
insanca zayiat ela pek azdır H 

Londra : 21 ( A. A. )- a
dahili emniyet nezaretle· va ve . K t 

. l ou··man ta)·varelerı en 
rın< en: " " 
sahilleri üzerinde ve lskoçyanın 
Şimali şarkisinde faaliyette bu
lunmuşlardır . 

Salı 22.4.1941 

8.00 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

B.03 AJANS haberleri 
8.18 Müzik : Hafif program 

8.45/ 
00 Ev kadını - Yemek 9• 1 k 12.30 Program ve meın e el sa· 

at ayarı 
12.33 Müzik : Türkçe plaklar 
12.50 AJANS haberleri 
J 3.05 Mü7.ik : Türkçe plaklar 
13.20/ 
14.00 Müzik : Karışık program 
18 00 Program ve memlt ket sa-

at ayarı 
18.03 Müzik : Cazband 
18 30 Konuşma (Çiftçinin saati) 
18.45 Müzik : Kır ve Çoban ha· 

vaları ve Karadeniz sahil 

havaları 

I9.00 Müzik : Gençler Mandolin 
Takımı 

19.30 Mrmleket saat ayarı ve 
AJANS haberleri 

19.45 Konuşma : Ziraat Takvimi 

19.50 Müzik : Solo şarkı ve tür· 

kül er 
20.15 RADYO GAZE l'ESI 
20.45 Müzik : Radyo Salon Or 

21.30 

21.45 
22.30 

kcstrası 

Konuşma (Ç. E. K. U. M. 
başkanı Dr. Fuat Umay, 
Çocuk Bayramını açıyor) 
Müzik : Fasıl Heyeti 
Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri, ziraat, esham -
tahvilat, kambiyo . nukut 
borsası (Fiyat) 

22.45 Müzik : Dans 
23.25/ 
23.30 Yarınki program ve kapa· 

nış 

---------
BORSA 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 

CiNSi En az En çok ~Utrı til . nına koymuş oldu
ı.. . tbık m .. h .. .. k 
">'ı etr u rumu azaen 

d ırn y . . . 1 
arı iai · enısmı a acağım-

K. S. K. S_ 
1-x~o-za------ıı--------

01rtı ... d ,_P olan mührün hükmü 
.. 1151 ·ı· 1 an olunur. 

~nı· ı ı Mensucat Fabri-
kasında amele Ayın
hlp)ı Yusuf kızı 

FATMA YANAŞ 

rtt,AI 
Ah Ccnç t~ 
ı lrıt:t ~ uccarlarımııuan Bay 
illlflı 2Ur .. 
lh Silifkctisoıle, Mersinde mu 
'1ıı tırı kcriırıe . Bay Abdurrahman 
l nı~an t " sı Bayan A)Şe Uzun'
.:: IHiıı(i M:~n.leri 20 Nisan pa· 
~ ıı hane . sınde B. Abclurrah-
c 1 ııındc k 1 •• 
1 c ııvcıt· , . a abalık bır' dost 

1 ırı 1 ~ıu · ... 1ttır eaı huıururıda '-' il · 
t • acrı J 

t1ılcrı ç 111ıanlıları ıııaadet-
l., 

-M&. ParlaA'ı 49,25 50,00 
-p:-temizi •--47_.;.,oo----:-4i~ 
- - .____ 52,00-
Kapımalı 52,00 

Y. Pamutu '-----=--l·-znc.~ 
Klevland 1 59,50 59,50 
Susam _ 26,25 26,25 

K. Butda:..y-?..---~-
Butday To. 
-::- Yerli 
-Arpa_ 5,55 - 535 
·yuıaf 6,375 6.375 

21/ 4 / 1941 
Kambiyo ve Bor•• 

it B!nkaaından _ alınmıştır 

1 
Rayiımark-, ___ 

1 

fr&nk(Fr8riiiZ) 
Sterlin (ingiliz)·---ı- 5.24 

olar (Amerika - 132.2 
ı..,;::;..=.:.:~~--;:--'...__ __ 1~ ~ 

raD ııviçre) 
...;..--~--;...~----------~ 

a , ......................... , 
! ASRi SiNEMA I 

ı ........................ .. 
f MİHVERİN J 
! KAYIP LARI i . : 

• • 
Alman üslerine 1 SUVARE 8 u ; :ş A M SUVARE 1 
yapılan hÜCUm : 8

.
3
o İki ne,e illmi birden s.Jo ıı Londra: 21 (a. a.) - Roy· ı 

terin blldlrdljlne göre ı f mihver devletlerlnln tay- ı 
ı yare zaylatl iki haftadır- ı 
ı ki birbiri ardından yUzU ! 
ı geçmektedir. geçen haf· • 
ı ta mihver 113 tayyare ı 
• kaybetmlftlr. Bunlardan ı 
: 28 1 Almandır. ve lngll· ı 
i tere Uzerlnde tahrip •· ıı 
ı dllml•tlr. DIA•r 87 side ı 
ı ltaıyan ve Almen tayya-
• relerldlr. Bunlar orta ı i farkta tahrlb olunmuf- i 
ı tur. geçen onbef gUn 1- ı 
ı çlnde mihver devletleri ı 
ı bomba: ve av tayyaresi ı 
ı olarak ceman 283 tay-
ı yare kaybetmlflerdlr. i 
: ........................ .. 

ilan 
HAlK[Vİ RUSliGiNDEN: 

Yüksek Partimizin değiş

mez Genel Başkanı ve Yüce 
Milli Şefimiz ismet lnönünüİı 
kendi alyazılarile imza buyu
rup Evimize ibda ettikleri et
tikle• i fotoğrafları 23 4 941 çar
şamba günü saat 17 de tören
le mahalline talik edilecektir. 

Bu törene bütün vatandaş
laa davetlidir. 

22-23 

-------------

ilan 
SEYHAN DEFTEROARLl

GINOAN: 
Adalı Bebeli otlakiyesinin 

1 5 941 tarihinden 30 4/942 tarİ· 
hint~ kadar bir sene müdddetle 
irarı 300 lira muaınnıen bedelle 
ve peşin paı a ile 1514/941 tari • 
hinden itibaren 15 gün müddetle 
açık artırmağa çıkarılmıştır. is
teklilerin ~o 7 ,5 teminatlıtriyle 
birlikte 215 941 cuma günü saat 
on beşte Defterdarlıkta müteşek
kil Komisyona ve şartname) i o 
kumak iste} enlerde her gün Mil
li emlak dairesine müracaatları 

ilan olunur. 12926 
19 - 22 - 25 - 29 

Londra: 21 (a. a.) - lngİIİ7 
bombardman ta}) areleri garbi 
Almanya ve i tila üslerine hücüm 
etmişlerdir. Üslerde bu} ük yan · 
gınlar çıkmıştn . 

BASRAYA ~iKAN 
iNGiliZ KUVVETlERi 

V( TÜRKİYE 
Lonclra: 2 1 (u. a ) - Gazete

ler Jngiliılerin Basraya asker çı
karmaları meselesi ile meşgul ol
maktadırlar Taymis diyordi bu 
harekat gerek londrada, gerek 
Ankararla- memnuniyctle karşıla

nacaktır. İngiliz. hükümetinin, ln
giliı hükümetinin , İngiliz Frak 
muahedesinin tam bir şekilde tat
pikini temin etmek maksaclilc 
y;ıptıjtı seri hareket tatmin edici
rıeticeler vermişe benı.iyor. New
koroniclh ŞÖ) le bir tahlil ) apı
yor. 
· Irak bilimi7.ne oldukça Türki
ye mihverin bi. tecnvüıüne uğra
dığı takdirde bu memleketini tak
viye edccekiir . Türklere Basra 
körfesi ile Iraktan yardım etmek 
mümkündür. 

Balkan cephesi 
(Birinci sayfadan artan) 

riyeti hasıl olmasına rağmen sar
sılmamış olduğunu söylemiştir . 
Paden Avustralya kıtalarının kuv
vei maneviyelerinin mükemmel 
olduğunu ve giriştikleri şı<ldetli 

muharebelerde buyük bir cesaret 
göstererek temayüz ettiklerini bil
dirmif ve Yunan Başvekili Kori
zisin vefatı <lola}'lsiyle Yunım mil
letine l.:arşı beslediği muhabbet 
duygularını ifade etmiftir . 

SEYHAN ViLAYATİ DEf
TEROARUGINDAN: 

Adana Pamuk deneme, ıslah 

üretme çiftliği anbarında bulurum 
tahminen 10,000 on bin kilo re
çinüs (Hint yağı) tohumunun be
her kilosuna takdir edilen 8 ku
ruş bedelle müzayedeye konul
muştur. 28 4 941 tarihine müsadif 
Paz.artesi günü saat 15 de açık 

artırma suretiyle ihale edilecektir. 
Talibinin % 7 ,5 teminat akçesiyle 
beraber defterdarlıkta tcayin edi· 
len ihale gününde müteşekkil ko
misyona müracaatları ilan olunur. 

2()......22- 24- 26 12935 
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1 
Blt111·atnıarm panzeblrldlr. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BIRJ TIK KAii 

1 
_,_ 

Gıilmek ... Doya doya gıilmek... Ve katılıncıya kadar 

i
l ı gıilmek isliyenlere mıijde 

STAN 

LOBEL 

1 OL/VER 
• TÜRKÇE SÖZLÜ B A B D i 

FiLMi BAŞLIYOR. 

1 - 2-

Neşe, Ze" k, Heyecan, Aşkla dolu 

1 JUOY GARlOND - MİCK[l ROONEY - lEUVİS 
STONE - SEClliS PARKOR'UN • • • YARA 1 TIKLAR! 

1 GENÇLER 

1 SEVİŞİ ORLAR • • · e Pek yakında e Pek yakında e Pek yakında 

ı z 0 R A K ~oR!E ~6!0Y A R E .C i 1 
: •••••••••••••••••••••••••• 
----._,----------------------------------~-------! 
1 

TORKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• l•rihl : 1888 

S•rmaycıi : 100.000.000 Türk Liraıı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirat ve ticart her nevi banka munmelcler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat:Bankasında kumbaralı ve ihbarsı7. tasarruf hesaplarına en 1 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plina göre ikramiye dağ"ıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 

" 4 
" 

250 
" 1000 

" 40 ,, 100 ,, 4000 
" 100 ,, 50 

" 5000 
" 120 " 40 

" 4800 
" 160 

" 20 
" 3200 

" 
DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlcre ikramiye çıktığı takdirde·yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

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

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla· 
rını sür'atle izaleye kafidir. Ro· 
matizma evcaı, sinir, mafsal ve 
adele ıstırapları NEVROZIN'le 

·--·~ ·--·~ .... . 
~ t İLAN ; 

~ 
f • 

tedavi edilir. Müessir ilaç : 

N E V R O Z 1 N 'dir 

NEVROZiN TERCİH EDİNİZ 
/<"ahında Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

! Malatra Bez ve İpUll Fabrikaları T .A.,.! 
• • 1 ! Adana Çırçır ve Prese rallrlllaaındaa:! 
• • t Havaların ııınmaıı dolajııile labriltamızda bulu- i . . 
! nan çiiitlerin haıara uirama te/ıılikeıi baf ~Ö•termi' t 
ı olduiundan labri/ııamız.da çilitleri bulunan ıayın müı· ! 
· teri/erimizin bir an cuuel çiiitlerini /ııaldırmaları, alııi ! i halde vukubulacak haıaratın mü,teril•r• ait olacafı- ! 

1 
! nı ilan ederiz. 2 - 2 13933 i 
• • 

·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ·-·- ···-·-J 
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TORKSOZO 
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l 
) 

ilan 
HAlHEVi REiSli~INOEN: 

(MÜKAFA TL/) 

YA YA ve BiSiKLET Ko1uau 1 

1 23 I Nisan 94 1 Milli Ha- 1 

1 

kimiyet ve çocuk bayramı o
nuruna eviıııiz tarafırıdan ayni 

1 

tarilıtt> öğlt>Jeıı soııra nıükafat

lı yaya ve bisiklet ya)lışlan 1eı

ı tip cdilıııiştir. Girmek istiycn· 
letiıı ~t:r&iti dCl!drrırık üzer e 

Httlke ..,iııe ıııüracaittlaı ı ilaıı o 
luııur·. 

22-13 

HAlK[Vİ REISliCIHO(N: 
(TÖREN) 

Konser - Temsil 

23 Nisan 94 t Hakimiyeti 
Milliye ve :çocuk bayramı onu
runa Evimiz tarafından ALSA
RA Y Sinemasmda gece saat 
20,30 da tören ve zengin hir 
müsamere tertip edilmiştir. 

Bu tören ve müsamereye 
giriş kartlarının Halkevi büro
sundan tenıiııi rica olunur • 

22-23 ........................... 
ı ı 

Kalitesiyle ve sesinin .temizliğiyle her kesi hayrete J Satıhlt Tarla i 
düşüren :radyo - i Tarsu~un Yaramış köyün- i 

ı de bo} acı Abdullah aga ve ı 
ı Yusuf ağ'a taı !alarma yalın ı 
• üç döı t parçarlen ibaret olan ı 
: tarlalar satılıktır. Almalı: isti- ı i yenlarin idarehaı.emi:r.de Meh· ı 
+ met Görene müral.'aatlan. C. ı 

MUHARREM HiLMi REMO 
Tlcarethaneslnden alınız 

ABiOINPA~A CAOD[Sİ NO. 112 l[lGRAf : ft[MO ADANA - T[lf fON : 112 i ı .......................... 

• 

iŞ BANKASI 
KO~OK TASARRUf HlSAP.lARI 

1941 
lkran.iye Planı 

Kl<'.. ~ IL>El . EI< : 

:ı ~ .. ı ıtl , ') ı\lıı.r ı ~ . 1 A ğıı'i lo s, 3 ll..iıı ı ı l ı '1 ' iıı 

tnr hl f' drıdt: Hıp• lır . 

i 9 4 t IKRAMIYELF.Rı 

1 Aılrl 2000 Liralılıı 2.0011 Lirtt 

9 ı• 1000 ... .. 3.000 
" ~ 

" 
7!iO ,, ı.ır 10 

" 4 it 500 il 2.0UO 
" 

8 il 
2!'i(I 

il 2.000 il 

S5 il 100 il 8.500 
" 80 .. 50 ,, 4.000 il 

~00 " 20 " 
li .0110 .. 

Türkiye lş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olurı.unuz. 

---------------------------------------------, ' 
FEMil 

Bayanların sıhni arkadaşı 
Birçok baynnlaı ın 

sılıhi, aylık tenıizlikle· 

rinde g öster<likle.ri a
lakasızlık , nıühim ra· 
lıatsızlık ve hastalık

lara yol açmıştır. işte 

bundan dolayı, her sa
yın bayan, adet za

manlarında bu gibi '. hastalıklnrdan korunması için~ynlııız 
(FEMJl l kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMıl) in hususiBAGLARI da vardır. 

[CZAN[l~ROEN Y( TUH Af İYE, ITRİYAT 
MA~AZAlARIHOAN ARAYINIZ 

CP.ııup Mıntakası deposu Bahri Diril Ticarethane.i 

L-----------Y-ag.·c•a•m•ii cir1arı No. 7~ 

~ . 
TiMOFÜJ 

(ABOf ST BOZAN) Df DiGIMiZ ~[RİTlER I
J 

Bunların uzunlukları. dört metreden on metreye kadar 
~ olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke
~ ser, karında ağrılar, sancılar yapar. Zayıf. kansız. derman

sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedaviile vü
~ cuttaıı atılmazsa. insanı ölüme kadar götürür. 

TIMOFÜJ 

~· ..... nm~!lll UZUNLUGİ.J 4-10 METREYE KADAR 

l'!_tA~(AŞPEST BOZAH) O(r'flU:N ŞE.R• nr~; 
:f "--t.~~~-.l~ OLDURUP VUCUOTAN t\f$ARI Artüt I 

TAM T€SiRLi .BiR MÜST.A.hl.AROt'R.:i11M~~
S. ""• / . N V•Jtôl•lfrı,, 8/13 N• lu .. . 
14- 4 - l<#tl l•riS/ı ru'A~olınt lflı&#ır 

' - ~E ç E. r1& İLE s 4r11.ı,., -

Bir eczanede balanu 

1 

\ 

' ' l ' 1 

·~·.• \\\ :f.:· . . :·:.• .·. 
~ · ı · 

• ~IML , .. 

22 Nisan 1 

Tavuk suyu ile mamul bir te• 

ÇAPA .MRKA 
Sebze ve hububat koınprimesiyle 24 saatlik 

kalorinizi temin edebilirsiniz 

"'' Her bUyUk bakkallye majiazas1nda ~ 
,......,_,._,.....,..,,.,......,_.,.,._..___~~~ 

•• 
• .t 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Balt~C 
HASTALARINI HER GON MUSTAfA IJf! 
ECZAHANESİ OSTOHDEKi MUA YENEHANUI'• 

KABUl EDER 

o 
R 
E 
o 
N 

, RADYOLAJll 
·~ Bataryab Radyo Müşterllerı11e ~ 
•!· DÇınyanın en büyük radyo fabrikasının .: 11 

••• OREON markalı radyoları geldi. Bu radyolar f ıılı~~e~ 
[t 10 sene garantili olmakla beraber sesleri g.ıyet yıı }:ı 
~ vvetli , tabii ses verir. 811 radyolar hem taın ce;e13y 
a ve hem de nısıf cereyanla çalışır, çok idarelidir. "

0 ııe' 
Bu radyoların cerr.an ile çahşanlan da vardır ."e 
bulunur. Bu raıiyoların seslerini bir defo dinleyirı•7• 

.. jçıfl 
Gramııfonları olanlara dn kolaylık yapıtı8" 

ile de değiştiıebilirİ7.. 

Adana Umumi Acentelfi: 

Abone ve ilan 
Şartları 

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

Aylık ta abone edilir. -
hınıar lıçln idareye 
mUracaat etmelldlr. 


