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; BREMEN İlE ; 
! EMDENE HOCUMlAR 

Lonclra : 1 (a. a) -
ln6ili~ bomb•rclıman tay
yarel •rinin dün 11• ce Bre- ! 
men ile Emclencl• ki he- ! 
dellere hilcüm ettikleri ! 

Belediye meclisi 
çalışmaları 

-------......... 
ARNA VUDL UKTA 

Yunanllların · 
bir hücumu KRAL PIYER 

Samimi tebrik ve 
teati 

teşekkür 

ettiler 

• . • öğrenilmi,tir. . 
~ · ... · ~ ·~ · .... ~ ............. ~ .... ~! 

Şehir meclisi yeni büdce 
meseleleriyle meşgul oldu ltalyanlar aoır 

zayiat verdiler telgrafları 
Ankar: 1 ( A. A.) - Yu

goslavya Kralı Majeste ikinci 
Piyerin hükümdarlıkl ele al
ması münasebetiyle Reisi Cum
hur İsmet İnönü tarafından 
kendilerine telgrafla tebrikatta 

Almanyanm 
Yuooslavyadan 

istedikleri 
• bulunulmuş ve müşarünileyh 

de samimi teşekkürlerini Reisi 
cümhura telgrafla bildirmiştir. 

EN ŞAYANı 

BlR TALE B 

DiKKAT 
ŞUDUR 

Yugoslav 

ordusunun 

terhisi isteği 

Almanyanın Bel11racl 

elciai Berlirıe gitti • 

ALMANYA BİR KARAR 
ARifESİNOE 

ALMANLARDA N SONRA 
INO lLIZ AILELERl DE 

BELORADI TERKEDIYOR 

Belgracl : ı ( a. a. ) - D~n 
Başvekil bir emirname neşretmış
lir. Bu emırname şudur: - Hü
kumet bütün komşulariyle dost
luk si;asetı tekibetmektedir · Ve 
hepsi ile en i; i komşuluk dostluk 
münasebetlerin le kalmaya çalış
maktadır. Halk rahat etmeli ve 
gerek hariçten ve gerek memle
ket içinden ç hrılan ) alan ha
berlere kapılmaksııın mütad iş 
!eri) le meşgul olmalıdır. Binaen· 
ele) h t:bebsiz H ınrarlı neticeler 
verebılecek her türlü ikamet ma
halli ve) a ) er dcgişlirilmesi.ni 
Yasak ccli)orum. Dc\letın ve mıl
letin menfaatleri şunu emrediyor: 
Herkes evinde oturacak , icabe
derse ve) 6 rnuka IJer olursa ca· 
nını vatanın Kralın ve mılletin 
iyiliği için kapı ının qığıncle feda 
edeccktiı. 

Betgrad : ı ( a. a. )- Haber 
alındığına gort', Alma il\ anın B.e1· 
&rad elçisi dun nkşJm Berlıne 
hareket etmiştır. Alman Yugvs'av 
münasebetlerinin la ti s&fha) a gir· 
mesi muhtemeldir . Elçi Hıtlere 
ıahsan izahatta bulunacak,Hitlerde 
kati tedbirler alacaktır . Alman
ların ) eni hükumetle ) aptıkları 
müzakereler aşa~ıdaki şekilde ce· 
re; an etmiştir : 

1- Hükumet darbesinden son
ra Alman mallarına ; apılan za
rarlara kaışı tam bir anla; ış gös
terilmesi. 

2- Üçlü paktın alenen ve 
tanı olarak ta itki ve teyidi ve 
Yugoslav ordu unun terhisi. 

Bu son tnlt:blcrin kati olarak 
reddi üzerine müzakerelerin ke
sildıQi öğrenilmektedir . 

Dün akşam Almanların Yu
ııoslavyaya bir ültimatom vermek 
üzere olduğuna dair şayialar do
lı~ıyordu . 

(Gerıai ikinci sayfada) 

PARTi GRUPUNDA 

Ankara : 1 (A. A.) - Parti 
grupu bügün toplandı. Şeker fi
yatlarına yapılacak on kuıuş zam 
hakkında Başvekilimiz Saydamın 

beyanatı tasvib edilmiş ve bundan 

sonra umumi heyete verilen tak
rirlerden dil tarih cojtrafya fakul
tesine bir subay tarafından göste
rilen hareket ha~kında müzakere· 
ler olmuf , devlet makanizmaların 

ca yapılan muamele muvafık gö· 
rülmüştür. 

Fransanın 
lngilf ereyi 
protestosu 

Berlin: 1 (a. a,) - Viıiden 
gelen bir telgrafa göre, Cezayir 
açıklarında Cereyan eden Fran
sız - İngiliz hadisesi münasebe· 
tiyle Fransız hükümeti_ · Lond~a~·a 
şiddetle bir proleıto gondermıştı r. 

Bu notada Fransız hükumeti lngi-
tGrisi ikinci sayfada) 

Son Akdemz muharebesine işliralı: eden Devonshire aafıharp gemisi 

Londra: 1 (a. a.) --- • ___ ., torpidosu lngilizlere 

- lyaniycn denizin
de lngiliz deniz ve 
hava kuvvetleri ile 
ltalyan deniz ve 
haya kuvvetleri ara· 

J[SliM OlAI 
teslim olmuş ve bu 
torpido müretteba
tından zabit 2 l ile 
236 bahriye neferi 
toplanmıştır. Vikİl Al Y AH GEMiSi 

sında vuku bulan· • ___ .. torya Renito adlı 

deniz muhyrebesine dair gelen 1 35,000 tonluk 
mütemmim haberlere göre, bu de çok ağır 
muharebelerden sonra pir ltalyan mııtır. 

ltalyan kruvazörü 
surette yaralan 

------------------.._-

ŞEKE E ON 
KURUŞ ZAM 

lKl NiSANDAN iTiBAREN ŞEKER 
ELLi. KURUŞTAN SATILACAK 

Anlıara: 1 (Türk•6~ü muhabirinde) - Koordinaıyon 
heyetinin verJiji aon karar ü~erine iki niaandan itibaren 
ıelcerin lıilonına 10 lıarar .zam yapılmııtır. 

RUZVELTİN BEYANA Ti 
11 Alman, ltaly&ıın ve Danı
marka v~purlarının mUsa· 
deresini ben emrettim " 

Vaşington : 1 ( A. A. ) - Da· 
. nimarka vapurlarına el konulması 
üzerine Danımarka elçiligi dün 
1ak~m şu be) pnatta bulunmuştur: 
Hadiseyi protesto etmedim. Ve 
etmiyeceği7 .. 

Selanikten bir görünüş 

Vaşıngton: 1 ( A. A.) - Ruz 
veıt gazetecilerle ) aptığı görüş

me7de, Almam • ttnl) an ve Daııı · 
marka vapurlarının mü adercsini 
biııat kendisinin emretmiş oldu
tunü söylemiştir. 

e. Eden'Beloradda 
• 

Berl in : 1 ( A. A ) - Ber· 
linden alınan husus! bir habere 
göre lngiliz. hariciye nazırı Eden 

............. 
MACAR/STANDA 
YENi TEDBiRLER 

ile General Dil'in Belgrada mu· 
vasalat ettikleri ve Yugoslav hü
kümeti ile temaı "Cttı~leri anlaşıl· 
maktadır . 

Londra ( a.a. ) 1 : - Royter 
diplomatik muhabiri yazıyor: Ed.en 
ile Dil'in yeni Atina ziyaretlerın 
den bahsednn muhabir bu muha· 
bir bu ziyaretin YugoslaAyadaki 
yeni vaziyetle alakalı bulupduğu 
nu ve Atinede neşredilen tebli~
den de anlaşılacağı üz.ere harbın 
Balkanlara yayılmaması esaslarını 

awtap•• I• : t ( A. A. ) - ihtiva ettiğini söyledikten sonra 
OUn Baf vekll, Hariciye na- yazısını şöy'e bitiriyor: 

1 H•rbly• Nazırı ve ordu Musolininin Şarki Afrika jm. 
:~~•ndanları arasında Yu· paratorluğunun bakayası etrafıu

lerl hakkin· dapi çenber ne kadar çabık_ sık· 
go•l•V hadi•• 

1 1 r laşırsa başka mıntıkalarda mıhver 
da glrUf m•l•r Japı "!~'k 1 1" tecavüzlerine mukavemet ıçın 

d ı muhafızlarının .. v - k 
Hu u ırenllmlftlr. l Britanya ve imparatorluh uvvet 

1 ye adll•c•ll D leri o kıdar çabuk hazır buluna· 

, ............. cakbr. 

iHGILiZ HAVA KUVV[TlERİNİN 
DOH GOSl!RDi~i f AAliYET 

Kahire: 1 (a. a.) - Orta şark 
lngiliz. hava kuvvetleri umumi ka
rargahının teblığı: Bombardman 
tayyarelt>rimiz Beısie Alamat, El
basan, ve Assopalya bölgelerine 
hücum etmişler ve duşmana ağır 
zayiat verdirmişlerdir. 

ı •i·lei·f ·l@:t•ı 

1 Asmara düştü 
Kahire : 1 .(A. A.) - Asma

ra lnrillz kuvvetleri eline ieçti. 

Şch'r meclisi dün sııat 14 de 
toplanmıştır. Bu celsenin üç mad
delik ruznamesini, Belediye ve 
Kanaranın 941 mali yılına ait va
ridat ve masraf Büdceleri ile fa· 
sıllar arasında münakale ve mun
zam tahs sat talebi ve zabıta me
muru Şaban mıhçı ve yeııi tayin 
olunan bir memurun tasdik memu
riyetleri, meselesi te~kil ediyordu. 

Meclis, Be~diye ve kanara
nın 941 malt yılına ait varidat ve 
masraf Büdceleri tetkikini büdce 
encümenine havale etmiş, keza 
münakale vazıyetinin tetkikini de 
Büdce Etıcümenine bırakmıştır. iki 
memurun tasdık memuriyeti keyfi 
yeti de kanunlar encümenine ha
vale olunmuştur. 

Belediye meclisi ikinci toplan 
bsmı 9 Nisan Çarıanba günü ya· 
pacıkbr' 

ESiR VE BiR ÇOK 
SiLAHLAR ALINDI 

Atina: 1 (a. a.) - Müteaddit 
künük hücum ıııüfreıeleri dün 
düşman hatlnrma hücum dmışler . 
ve ltalyaıılara u~ır 70\ iat veı'dir
mişlerdir. Bu hnrt kt: t esna ında 
bir çoy esir alınmış, otomalık si

lahlar iğlirılırn e lılıniştiı. afır 

topçumu1. ) örü) üş lıııliııde bulu
nan düşman kıtrıatıııa ve nakliye 
kollarına tam i abctlcr L:aydetmiı
tir. İtalyan topçusunun ve hava 
toplarının ateşi çok zaif olmuftur. 

Türkiye atletizm birinciliklerinin 
Adanada yapılması kararlaştmldı 

~ i\ 
BEDEN TERBiYESi GEN El DIREIT~RO Cf Mil . TAlll 

IUER DIUZ llSAHDl $E11Bl.~UDE 8lWI 

B. Matıuoka 

'Japon Hariciye 
nazırı Berlinde 
MA TSUOKA SULH TA VASSU
TUNDA BULUNDUGU YOLUN

DAKi ŞA YIALARI DÜNKÜ 
BEY ANA TiYLE TEKZIB ETTi 

Roma : 1 (a. a.) - Matsuoka 
dün saat 16 da R Jmaya gelmiş: 

Japon ve halyan bayraklariyle 
süslenmiş olan istasyonda Kont 
Ci) ano tarafından karşılanmıştır. 

Roma : 1 (a. a.) - Matsu
oka dün matbuat mümessillerini 
kabul etmiştir. Matsuoka seyaha
tinden müsbct netice aldığını söy
ledikten sonra J aponyanın halı 
hazır harbinin bitirılmesi için sulh_ 
tavaıı;sutunda bulunacağı hakkında 
dolaşan haberleri tekzib etmiştir. 
matsuoka tekrar Hitlerle ve Ri
bentroplar görüşeceğini bildirmiş
tir. Bir Amerika gazetecisinin su
aline cevab olarak Matsuoka, A
merikaya gitmeye vaktı olmadıtı
nı bildirmittir. 

Nisanın ılk haftasını müteakib 
ıchrimizde başlı) acak olan Tiir· 
kiye .gür~f bırıncilık müsabaka
ları için ) apılmakto olan hazır· 
tıklar ikmal edilmış , Stad) omda 
her türlü tertıbnt a nm ştır . Be· 
den Terbi) c i Gt' nel Dırelctörl 
General Cemil Tahir Taner bu 
müsabakalar mü na beti~ le 9 Ni
sanrla şelıı im ize gelecek ve 10 
Nisandan itib.tren güreş hafta11 
başlıyacaktır . 

Güreş biriı cilik müsabakala
rını, ) ine şelırimız Stnt.lınt.la Tür
kiye f udbol bi ı 'ık mü abaka· 
ları takıbe lccektır. 

Aldıgımız malumata göre Tür
kiye Atleti7m birıncı ık müsaba
kalarının da Mn\ ı t ı şehı im zde' 
yapılması t.ıkarruı etmiş bulun• 
maktadır . Gt:çen sene Malatya 
müsabakaları bi iııcilı ıni kazanan 
Adana atletlerinın ) ük k kabi· 
liyetleri Genel Oırektoı lükçe şa-

( Gerısi ikinci a) fada 

rada çekmiştir. 
Almanya ve ltal) adan gelen 

herler Yugoslav) 8) a ) apılan tu 
kin iki şekilde CC'rcyan ettiği ani 
lıyor. Birincisi Alman eknlliyetı"" 
Yugoslavların ) nptıgı fena mua 
meleler ikinci Roma v~ Berlinin 
aldığı vazi; et ve Sırp - Hırvat Dİ• 
fakını körüklemek. 

Son bir habere göre, Hırvat 
larla Sırplar anlaşma) a muvafa 
kat etmişlerdir. Bütün vaziyeti 
Bulgaristandıı endişeler tevlid 
mektedir. 

B• rlin Gôrü,meleri 
Matsuokanın Berlinde yaptı 

(Geriıi üçün~ü aayfada ) 



Kadınların 1 nönü gecesi 
ikinci lnönü zaferinin yıldönü

mü münasebetiyle Şehrimiz Halk
evinde tertip edilen gece pek par· 
lak olmuştur. 

~ i ,_ HA B 
Psikolojisi Dün akşam hınca hınç dolan 

Halkevi salonu geç vakla kadar 
tezahürlere sahne olmuıtur. Millr 
Şefimizin memlekete yardım ve 
Zaferleri yad edilmiı, hitabelerde 
bulunulmuş, fiirler okunmuştur. 

Açık afiş poligonu:: 1 

inşaat. başhyor Kadım tahıl sahada uzun uza
dıya tetkik edersek, bunun psi
kolojiaindeki esas ıartın daima 
bir merkez ve bir raye üzerinde 
temerküz ettitini görürüz, o da : 
Annelik psikolojisidir. Bunun ha
ricinde erkek ve kadının psikolo
jik farldannı kaU bir tekilde ifa
deye im Un yoktur, kadını ferd 
olarak defil, içtimai bakımdan 
tetkik edersek, kadının cemiyetle 
alAkası pek mühim ve esaslıdır. 

Kendi seviyesi, idrik dere
cesi erkeklerdeki gibi kültürel 
ıtaıiyetine batlıdır. içtimai bakım
dan kadın meselesi denince, kadın 
sosyolojisi düıünülür , kadın!kül· 
tilrel evsafile bulunduğu cemiyeti 
yükseltec~i için, kadına da ce
miyetin, onu yüksek mevkie va
racak zemin ve eaasları hazırla
muı ve vermesi lhımdır. Her 
yerde medeni insanlar ancak 
kendi seviyesi dahilindeki cemi
yetin içinde kıymet kazanır. Meı
hur darbı mesel : <Her tq yerin
de atırdır > sözü doğrudur. 

insanları, ayrı &yn, ferdi nok· 
tadan detil de mişerl hayat için
de ruhi ve içtimai reaksi_> onlan 
ile ıörmek ve cemiyet içinde ta
nımak ve kıymetlendirmek lizım
dır. Netekim ilk yaılarda çocuk
Jan umumi oyun bahçelerine gö
t8rmekteki ve o yattan . itibtren 
cemiyet hayatına alıftırmaktaki 
mabat da bu detil mi ? Çoçuk 
o cemiyet içinde hemayar olan 
arkadı:.ı':ırının kendi üzerinde bı
rakbiı tesirlere kartı ma<ldi 
ve manevi edineceti hal, onun 
berinde çok derin izler bırakır 
ve ~di kendini, aile ocatının 
lıallrıtlutU seviye dahilinde, ter
~e eder. 

itte ileri y .. larda da kadmda 
\?6yıe içtimai tqek1dlller içinde-
ki psikoaoıyal aksülameller onun 

ldlltürel karakterine göretecelli edor. 
Kadınların muayyen bazı soıy~l 
paikolojik reaksiyonları vardır : 
MeaelA bunlardan biri gebelikte 
ıöriilen hAdiselerdir, Gebelik ar• 
zulandır. Hakikaten gebe bir ka· 
dın bazı ıeyleri içi çeker ve ister 
veya satın almak ister. Bu arzu 
muhtelif tekillerde tecelli eder. 
Etki zihniyetlerin bıraktıtı bazı 
ıarip ve ıayam dikkat bu gibi 
arzulan ruhi cihetten tahlil eder
sek bunların sırf ihtirastan baıka 
bir fCY olmadıklannı görürüz. Bu 
ibtiru kadıntn eski cemiyetteki 
ihmaı:edilmiı ruhiyatından dot· 
maktadır. Gebelik arzulan paiko 
aosyal bir '6mettir; netekim 
C?Jmhuriyet devrimizde kadanlan
mızın aldıfl aon vasıflar ve çeh
reler- İftilltll bünyeıini tamam~n 
detiftirmiftir. Yani bundan onbet 
yi"-İ sene evvelki eski gebelik 
arıuı.n, o acaip acaip ıimanldık
lar kalmamıftır. 

itte kadının böyle psiko sos
yal abilamelleri, kadın ruhiya-
buın soayolojiıi yolundan tetkiki- · 
ne fırsat verir. Kadın ile cemiyet 
'birbirlerine batlı oeylerdir. Tek 
bir inaan ancak kendini röıtere
bilir. Cemiyet ise hem o tek tek 
iDlanların mecmuu ve hem de 
toplanınca hepsinin ~ üıt8nde bir 
luvvet:oıur. Onun için ~iyet 
berkeaten 'ayrı ayrı çal.,..ıar, 
rudunanlar bekler; itte kadının 
ba vadide de roUl pek milhimdir. 

Kadın maddi noktai nazardan 
nealinin devamını temin için sıh
hatli ve aGrbüz çocuklar doturur 
ve dotan bu çocukların ilk ruhi 
ve manevi kademeıi de ına ku-
caAıdır. Çociklar yani insanlar 
ilk terbiyesini, faziletini ve karak
terini orada Öğrenir ve kazanır. 
Bioaenaley kadın bulundutu ce· 
miyetin ruhunu içinde tqır. Ken· 
di nevinin çotalmuana ve yqa. 
muma hizmet eder ve cemiyet.e 
6 dalı olmasına yardım eden bır 18

Y · · k d la mevkidedir. Buuun ıçı~ .a ın ~ 
nn bodbinliklerini cemıyetı~ em.rı-

bırakarak insanların ve !nıanı;!t. fedaktr ve feragath esas 
~ı olurlar. Neteki~ de ıenç 
..... bnlutdan sonra ~utün. ıi

ve m11U1Diyetinı nevı vı 

YAZAN 

DR. EKREM BAl TACI 
Beden terbiyesi genel direktör-

cinsinin çotalmasına tahsis eder
ler ve cemiyetin manevi kontro
lün(i daima hissederler. insan ne 
vinin uzvi iradesi, öyle ki genç 
kızın kalbine bir cazibe koymuş
tur. itte bu halin dotuşu ve ga
yeıl de analıktır. Kıılar evlenince 
kendi harimi ismetinde içten ge
len tabii istidatlarını tekamül et
tire ettire çocuk sahibi olurlar. 

AlMANYANIN YU60SlAVYA
OAN ISTEOlllf Ri 
(Birinci sayfadan artan) 

lüfüne tasdik edilmek üıere gön
derilmiı olan açık atıı poligonu 
ketif ve planları tasdik olunarak 
bölgemiz bakanhtına gelmiftir. ' t 

t 
1 

1 IPUI IDHALI 
Belgrad : 1 ( a. a. ) - Bel

araddaki Alman kolonisi ve el
çiliği ve konsoloıluflı memurla
rının aileleri Almanyaya dönmek 
üz.ere huıusl bir vapurla Belgrad· 
dan hareket etmiflerdir . ltalyan 
kolonisi de hareket etmektedir . 
iki veya üç pn sonra gerek Bel
gradda , gerek bütün Yugoalav
yada yalnız Alman ve ltalyan el
çilik ve konsolosluklarının erkelı: 

memurlariyle bir kaç gazeteci ka
lacaktır. 

Pek yakında münakaıaya konula- ı Ticarat VekAleti, iplik it-
ı 

rak onbeı gün [zarfında ihaleıi halatı için 200 bin ıterlink, 
yapılacatı memnuniyetle haber manifatura ithali için de ya· 
almmııtır. ' nm-::milyon,. liralık akıeditif 

Sonra da çocukları ve aile mef
humu, ruhunun yegine mihveri 
olur ve inıiyakl olarak cinsi ca
zibe kuvvetini o yepyeni evinin , 
yuvaamm tatlı ılık havası içinde 
dağıtır. bqka cazibelere kalbe
der ve böyle olma11 da IAzımdır. 
insanlar da ailo tefkilinin ilk ta
bii dotuıu ve köldeımesi böyle 
hatlar, böyle devam eder . EQ-er 
kadın bu yeni hayata uymaz 
da cinai cazibeyi devam ettirirıe, 
devamlı' .bir genç kız rolünü bu 
ıurelle oynaya oynaya, cemiyete 
pek de fay dalı olmayacak ve ha
zan çok zararlı olacak , yatlı bi
rer hanım halini kazanırlar . Bu 
hal en ziyade cinıl hayatın son 
zamanlarına dönerken görülmek-
tedir. Hakikaten bu devirde bir 
çok buhranlar ve uzvi , ruhi ihti
liller olur. Likin normal bir ka
dın bunları ruhen olgun olarak 
lca11ılar, tabii telakki eder ve uz
viyetin geçirditi sarımtılarına ko
lay karıı kor . Halbuki gençlik 
iddia ederek cinıl cazibeye kapı
lanlar:buhranlar, inhizamlar için
dedir.:Bunların!bir~ k11mı da ray-
ri tuurl olw ~ • 

Normal bir icadını tabii hu
dudda tutan mesele , içtimai 
blayenin icablanna uymakta gös
terdi~i büyük istidaddır . Cemi
yete uyamayan kadın glUinç olur. 
Hic; fiiphe yok ki Ciimhuriyet 
devrinin Türk kadını , cemiyetin 
öz.üne ve deruni hıldiaelerine fU• 
urla , kalble sahiptir . Tilrklerin 
meziyetlerindeq biri de hod.bin
liklerini cemiyeı•a emrine terk 
etmeıidir . Bu husuıta TClrk ka
dına k...,. Tirit -erkekleri de ve 
nitekim kal)raına,. Tilrk ukerle
rinin ,de emri kuayndaya olan 
sarsılmaz imanlan birer misal
dır . Tilrk kadını eski ı.ötA ahı
kanlıklardan ıilkinmiı , kt.lkınmıı 
ve içtimallqmif ve cemiyetjn ru
huna tam mtlnuible uymqlur . 
Elki nizamlana verdifi bir çok 
bvdleaaret hillerinden kurtula
,., barin., it bltındackr • Yalnıı... 
b8 ~ni hallere .ayar~ reçililen 
rutit 1htil61ler vardır . . Bunlar da 
muv'akkattir . Diıiplln ve modem 
bir otoritenin kuvvetli ve ıeciyeli 
kontroltl altında maddi ve ma
nevi bu marazi haller de tedavi 
edilebilir . 

Kadın cemiyetin en içtimai 
bir unıurudur. Zira onun biyolo
jik talii ona bir çok uıvt iztirab
lar çektirmektedir. 

Belgrad : 1 ( a. a. )- lngiliz 
elçisi Kambelin t a 1 e b i üze
rine hemen bütün lngiliz ltadın
ları dün akfom Jstanbula gitmek 
üzere Belgradı terketmiflerdir . 

Berlin : 1 ( a., a.j- Bir hu
ıust muhabir bildiriyor : '}iman 
hariciye nezaretinin sözcüıü Til rk 
matbuatının ilçl6 paktın tasdiki 
lüzumu üzerindeki neıriyatından 
ıiUyet etmiıtir . Böyle bir .. tas
dikin [lüzumsuz., oldutu söylen
mektedir. Berlin, Türk basınının 
aksüleamelini ehemmiyetsiz te
lakki etmektedir . ~man basını 
Belgrad hadiıleri ni ve Alman 
kolonisinin çekilmesini dGn ilk 
defa olarak çok büyük:t>ir ehem
miyetle tebariiz ettirmiıtir. 

Belgrad : 1 ( a. a. ) - Kral 
emimameaiyle Belgrad belediye 
reiıi Jepru Toniç vazifesinden 
aıledilmjftir • 

Ati"- : 1 ( ,. a . .)-.--: ~uett
ler, Vugoılavya Kr&Jı P~sitcfr 
luı(milnasebctiyle yaP.~an 6y"8-
den·· aonra:kaıabahk halk katle· 
!erinin Tilrkiye Bdyük ElçiHtine 
giderek dost ve mlttefik milleti 
ve Reiıicdmhur ismet lnöninfi 
alkıılamıı olduklarını ve Tfirlciie 
Büyük Elçisinin bu heyecanlı te
zahüratı ~:.vapan: halka tctekkür 
için bir çok defa balkonda ıö- • 
rükm~e mecburr kaldıtını yazL 
makta ve bu güzel tezahürata 
aid reıimler neıretmektedirler. 

bebe merbuttur . Vilcudlara aid
dir. Ayni zamanda bu mdnasehet 
biyolojiktir; neticede insan. nes
lini üretecek çocuk peyda olmak
tadır. Bununla beraber bu md
nasebetler içtimaidir de . Arada 
rabıta peyda olur ve bunları ce
'9iyetin kanunları, Adetleri korur. 
9'1nun neticesi aile yuvalan 
d<>IJnuftur. Bunların bünyesi ve 
manya tamamen mensub oldattı 
cemi}'\tin ıeviyeıine hatlıdır . 

Her qe olurıa olsun Tflrk ce
miyeti iç"de .~ eıki zamanı.._' 
biyolojik •halelerine bırakıı.._ 
Türk kadınıft1P fedakar ruhu YfJ 

içtimai rolü ~ma hürmete. "1ıte 
yübelmete liyiltlir • Binaer..ale•fh 
hepimizin Tilrk analarına ka. l'fl 
duydutu minnet sevinçle doludur. 
Türk milletinin kemiyeti ve key. 

Kadın ile erlretin biyolojik 
noktadan yaptıklan İl birdir. Nev
inin, neslinin üremeıine hizmettir, 
bu sabada farkları yoktur. TCfrihl 
ve · vaıifevl gaye itibsiyle · bir 
birlik vardır. Ve aralarında içti· 
mat miinasebetler insiyaki bir se-

f ~~~~~~~--~-

fiyeti hep onların hau,aa ve va- ı 
tanaever ellerine at oılanna bı • 
rakılmlfbr. N• bGyflk. hizın.t ve 
ae mutlu onlara • 

Kl>y ~ En•titii•ii 
ara•İ•İni t••pit 

Haruniyd - Düziçi köy enstitü
sünün: arazisini tespit etmek. üze
re:A.dana ve:Bahçeden bu gün
lerde heyetler gidecektir. 

Kg li•e•i • En•titü•ü 
talebeleri mfı•abalıa•ı 

Yirmi Nisanda Adana Kıı Li
Hli ile lımet lnönG kız enıtitüaü 
talebeleri~aruında ıpor __ müsaba
kaları: yapılacaktır. 

Bo•alı · ""ıo•elerin 
tamiri !faaliyeti 

Adana - Karataı yolunun 
sekizinci:. kilometresinde ki bozuk 
olan yerlerin tamiratına baılanmış· 
tır. Bu yol üzerinde dörd6ncü ki
lometrede" ki bozuk yerlerde ema
·net suretiyle silindirajı yapılarak 

Timir edi,lmektedir. Dokuzlila on· 
birinci kilometre aruında kama
b bıloka) yapılmak suretiyle tamir 
edilmektedir. 

.... o,.. ... .,.,.,., 
Anlıarq• ~iti 

Mersin: 1: (Türksözü muhabi· 
rindeu) - Bıılannda maarif mü
dürü Bay Şefik Ergündüz olduflı 
halde ilk okul öttetmenlerinden 
otuz ki~ilik.,bir rurup sumestr ta
tillerinden istifade etmek ve tet
kikl·erde bulunmak üzere Ankaraya 
dün aitmişlerdir. 

ÔQ-retmenlerimiz istasyonda 
aitmeyen meslektışlarlle tınıdık
lan ve arkadaılan tarafından 
uturlanml$r. Kendilerine iyi ve 
faydah yolculuklar dileriz. 

T6rlıiyenin Peıte 

Nrlfİaİn• ~İftiralıi 

Mayıı~n 2:ıinde açılacak olan 
Pette: aergiıine memleketim izinde 
ifliraki kararlqtırılmıftır. Sergide 
bir Türk pavyonu inıa• edilerek 
ve milli mamulAtımız teıhir edile
cektir. Sergide kimlerin mümes
ıil olarak bulunacatı:henfiz belli 
delildir. 

Doğum 
Kıa Lisesi tarih ve cotrafya 

~tmeni Ayhan Tibet ile birin
ci orta okul jimnaıtik ötretmeni 
Huan Tibetin bir kız çocukları 
olmuftur. Anne ve baba11nı kut
lldar, yavruya hayırlı ve meıut 
ömürler dileriz. 

DUY D u KL AR 1M1 z 

Kandi kalbini 
Amerikada Kolumbia üniversitesinde bp tabai il 

eden Miıter Lovit Gabç isminde bir talebe kal~ ı· 
den raha'-ızdır. Kalb 1 üzerinde tehlikeli bir aıne' ıi· 
yat yapmak lbım. Delikanlı bu ameliyata anc-.ak 
bir oartla razı olur. Ameliyat yapılırken uyutulr na
yacak, ameliyabn bütün safhalanm takip ederet ~ is· 
tifade edecektir. 

Bu mühim ameliyat ıeçen lkinciUn111111 n on 
dördünde yapıldı, profesör nqteri bpkı IOfat ı dot· 
nyu bir qçı mebarctiyle 4oktor Da1Dred•; '61· 

gören bir adam 
\ 

sünü açb. 
Muvaffakıyetle biten ameliyattan sonra Loll'in 

etraflnı razeteciler aldı, hepsi delikanlının ameliyat 
aıra11nda neler duydutunu ötrenmek iıtiyorlardı, o 
ciuyıulannı kısaca anlattı: 

- Biıtüri ritsii açarken bir parça rıdıklanır 
gibi oldum. 

Fakat doktorun elinde kalbimi röriince heroe· 
1' unuttum. itin en ••n~I nerede biliyor mU1UDua? 
KalWıı MM pk kiçtk prlML 

açmıı ve keyfiyetten alakadar 
birlikleri haberear etmiıırir. 

--------~ 
Ceyhanda bir 
katil tutuldu 

Ceyhan: (Türksözü muhabi
rinden) - Takriben on gün . ev
velisi Ceyhanın Cabrv köyünden 
Urfalı Müslim ile lıımailin tutması 
Adanalı Kıllik Osman arasında 
bir hayvan zarar ziyanı mesele
sind0>n mütevellit çıkan münnaza 
kaviaya çevrilmiş ve neticede 
Müslüm, Kallik Osman taraf andan 
sopa ile fena halde döğülmüştür. 
Yarasına ehemmiyet vermiyen 
Müslüm · geyfiyeti hüktlmete bildir
mediği gibi köy ihtiyar heyeti de 
keza haber vermemiştir. Fakat 
aradan bir kaç gün sreçtikten son
ra Müslim aldıfl yaralann tesirile 
ölmüş, Kallik Os~an ise, henüz 
Müslim ölüm döıeğinHe iken köy· 
den uzaklaşmııdır. 29 Mart tari
hinde keyfiyete muttali olan kaza 
jandarma bölük komutanı müfre· 
zesile katilin takibine çıkmış ve 
Yeniköy, Nazımbeylide tebdili hü 
viyet ve kıyaftt ederek çift sürer
ken kallik Osmanı yakalamıştır. 

Katil Kallik Osman adliyeye 
ıevkle tevkif edilmiıtir. Diter ta
raf tan köy ihtiyar heyetinin de bu 
işi zabıtaya ve hükumete vaktmda 
haber vermemesinden .. dolayı hak
kında takibata gaçildiği ötrenil
miıtir. - M. SELÇUK 

ÇUIUROYA ÇiFTÇiSiNE 
YENi MAlllElER 

Çiftçi birlifi reisi dün Anka
radan dönmüıtür. 

Otrenditimize ıöre çiftçi har· 
manlannı çekmek_üzere Ziraat Ve
kAleti Çukurova çiftçisine oniki 
harman makinesi tahsis etmiftir. 

Makineler hasattan bir ay ev
vel bölgede olacakbr. Diter taraf
tan, çiftçiye teneke ile mazot ve
rilmesi karanda katileımiıtir. Ti· 
caret vekAleti bu hususta Adana 
Belediyesine emir vermiıtir. 

f RlNSANIH INGILTEREYI 
PROTESTOSU 

( Birinci sayfadan artan ) 

liı iddialannı cerhederek Fran11z 
ticaret vapurlannın aylardan beri 
lngiliıler tarafından durdurulma
sının, bu vapurlar hattA bopldık-
ları vakit bile her zaman misa
dere ile neticelendiğini tebarüz 
ettirmektedir. Viıi hük6meti ln
giliz harp gemilerinin kasden tef· 
tif salAhiyetlerini tecavüz ettikleri 
ve hareketlerinin hukuku düvele 
ay kın oldutunu beyan etmektedir. 

TORllYE ATLETiZM BIRll
CILll LERI ADAMADA Y APll
llSI IARlRLl$TIRILDI 

(Birinci sayfadan artan) 
yanı takdir rörülmilı ve bu se
neld atletizm Tilrkiye birincilik
lerinin Adanada yapılmasına ka
rar verilmiflir • Beden Terbiyesi 
Adana bölgeıi teıkil6tını bu mu
vaffaluyetlerindea delayı hara-

' retle t9brik Meri& • 

Hatay b 
bölgesi 
Şarap imal m 

Antakya: 1 (Türk 
rinden) - Viliyetimiı 

da ıaraplık muhtelif 
mebzül miktarda üzOID 
müıahede eden Hatay 
(Baımüdürlütü geçen 

be mahiyetinde olmakf 
rap imali;-için .. mürac 
müteıebbiı vatandet'I 
merkeziyle Süveydiye 
de· ıo,ooo kilo radd • 

'im;line:müsade vennif 
bet netice alınması 
alikalı makamat aad' 
büsata geçilerek · 
bat mıntıkasma:ithal 

Bar mevsiminde 
kimse taze üzümden 
için!500 kiloya kadar 
kaıtile:infüearlar ı id 
sulü • dairesinde · ruh 
mak • şartiyle istedikleri 
ıarap yapabileaeklerdir· 
suıta .. inhisarlar bqm 
her ı:tfirlü kolaylıkl
ıarap imal edilecek• 
tenvir edilecektir. 

Millet Meclisin~ 
olan IAyihanın:kanuni 
mesinden sonra ıarap 
vazedilmiı:oıan basit 
nin :de ~temamtn~ilgt 
ötrenilmiıtir. 

Yine bu meyanda 
lar dıfına sevk ve ihrtf 
praplar için Amillerdell 
vergi namile bir para: 
tı gibi ihracattyapan 
da prim tediyesi k 
oldutundan:~müb ıebbil 
nmızın nazarı dikkati 
meyi faydalı buluyorul• 

2-4-941Çaroanba 

1.00 Prorram, aut 
8.03 AJANS haberleri 
8.18 Müzik : Hafif P 
8.4S/ 
9.00 

12.30 

12.05 
l'l.50 
13.0~ 

13.20/ 

Prorram, S..t 
~fizik: MuhteJı 
AJANS haberleri 
Müıik : Halk 1 

14.00 Müzik : Radyo 
kestraıı 

ıa.oo Prorram, ve 
Ayarı. 

18.03 Müzik : Oda 

18.30 

18.45 

i9 15 

19.30 

19.45 
19.50 

20.U 
20.45 

21.10 
21.25 

21.45 

22.30 

Yarınki 

oemt 

ISTllAMET E 



-

İngiltereye ha
va hücumları . 

BAZI YERLER HASARA UC
RADI, ÔLE.NLE.R VAR 

Londra : l ( A. A. ) - İngiliz 
hava vd dahilt emniyet nezaret
rinden : Dün gece düşman tay
yareleri şimali şarki sahillerinde 
bir şehre hücum etmişlerdir. ln
sanca:bir miktar za) iat ve mü
him hasar olduğu bildirilmekte· 
dir. Şark sahilleri civarında bom
balar atılmıştir.:Galb'in cenu~una . 
münf erid bir hücum ela yapılmış· 
tır. Bazı hasar vuku bulmuşia da 
insan zayiatı çok azdır. / 

ilan 
SUlH MAHKf M[Sİ SATI~ 
MlMURlUGUNOAN: 

Eski Dabakhane sokağında 
kain tapunun 184 ada 27 par
sel numarasınde kayıtlı şarkan 
yol 26'134 ana 24/ 134 ev Şi
malen 231134 ev 24/134 ev 
261134 arsa ve • garben 2/J 34 
ev 31/134 ev 6/134 ev cenu
ben 1/134 ev 21134 ve 3/134 
ev ile mahdut 322 buçuk met· 
re murabbaı arsa ve odanın 
müşterekleri arasında kabili 
taksim olmadığından şuyuun 
izalesi suretiyle· satılacaktır. 

Odanın kiymetinin yüz"lira 
ve arsanın beher mttrosunun 
iki lira değerinde bulunduğun
dan birinci arttırma 22-4-
941 tarihine musadi Salı günü 
saat 9 da başlayarak 12 de 
kat'i ihalesi icra kılınacaktır. 
Birinci artırmada muhammen 
değerinin yüzde yetmiş beşi 
fide edilemediii takdirde en 
azlayi sürenin teahhüdü baki 

kalmak üzere 10 gün müddet
letemdid edilerek 6 - 5 - 941 
tarihine musadif Salı günü sa
at 9 dan başlayarak 12 de 
kat'i ihalesi icra kılınacağından 
talip olanların· yüzde yedi bu
çek pey akçasının birlikte mez
kür günlerde belediye mezat 
salonunda hazır bulunmaları 
ilan olunur. 1286S -
----------------------~ 

BORSA 
__ Pamuk 

CiNSi 

"-R>oza 

- Hububat 
KiLO FIATI 

En az. En çok 
K. S. K. S_ 

M~ Parlağı 49,25 
,_P. Temizi - 47,00 

50,00 
4i00, 

~alı-

ANKARA RADYO GAZET[Sİ 
(Birinci <>ayfadan artan 

görüşmelerin bir netice verme· 
diği anlaşılıyor, Matsuoka bugün 
Romadadır. Dört nisanda Berline 
dönecek ... ve yeniden Nazi şefleri
le bir konuşma yapacaktır. 

ita/yada dahili vaziyet 
ltalyan gazeteleri ltalyan hal

kını avutma~a çalışıyorlar. Fakat 
bütün bunlar halkın nevmidi ·ini 
hale edememektedir. ltalyan mil
leti artık mathuatın iıah ve te
villerine inanmamaktadır. 

Bulgari•tanda bulunan 

Alman orduıu 
Bazı : . haberlere göre Alman 

orduları geçen perşenbe günü 
Yunanistana taarruz edecekti. Fa
kat bu tarih.geçti ve taarruz vu-
ku bulmadı. Buna yegane sebe
biyetinj Yugoslavya hadiseleri ol
duğu soyleyiyor. 

Alman ordusu ) a Yugoslav 
ordusunu bir kı:sım kuvvetlerle 
meşgul ederek Yunanistana sal
dıracak veya bir lmım kuvvetler
le Yunan ordusunu}~meıgnl ede
rek Yugo:slavyaya saldıracaktır. 
Üçüncü bir cihet de, Alman kıta-
atıııın ayni zamanda Yugoslavya 
ve Yunanistana saldırmasıdır. 

Selanik Almanlar eline geç
tiği takdirde Yugoslavya büyük 
bir :stratejık tehlike karşısında 
kalacaktır. Bunun için Yugoslav
yanın bu va1.iyetlcre lakayd ka
lamıyacağı kuvvetle tahmin edi 
lebilir. 

Macari.tan I uvveti 
Macaristancla halihazırda Al

man kuuvetleri mevcud değildir. 
Ve Macarıstan kuvvetleri Alman
yanın her hangi bir cenub hare
ketine iştirak edecek vaziyette 
değildir. 

Cenub hududlarında 
Bugünkü vaziyetler karşısında 

büyük bir lngiliz kuvvetinin (Af
rikadaki Veyvl orduiiundan )_Bal
kan harekatına tahsis edildiği tah
min .. olunabilir .• 
Rugiin Yugoslav ordusu cenubi 
Yugoslavyada:toplanmış bulunu
yor. Osküp civarında on beş tü
men kadar bir kuvvetin biriktiQ'i 
anlaşılıyor . Bu vaziyette Yugos
lavya kuvvetli bir müdafaa ve 
mukavemet gösterebilir . ltalyan 
hududuna gelince : Buraya fazla 
bir Yugoslav kuvveti tahşid et
meğe lüzum yoktur . 

MAARif MODORlOGONDEN: 
1 - Adana müze bina

sında yapılacak tamirat keşif 
tutarı olan (788) lira 38 kuruş
la açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 16-4-1941 
tarihine müsadif Çarşamba gü 
nü saat 10 da Maarif müdür
lüğünde teşekkül edecek ko
misyonda yapılacaktır. 

3 İsteyenler bu işe ait 

V. Pamuğu 
~ --5~9.~50--ı-~5~9~.5~0-1 
~~m - 27,00 27,00 

keşif evrakiyle şartnamelenm 
görmek için Maarif. ~üdürlü
ğüne müracaat edebılırler. 

4 - ısteklilerin (59) lira 

~day --=-~-=---ı---'-----1 

~YTo. --
•· Yerli ı-----l·----ı 

~rpa s,s5 
r---~ı:-- 6,375 

5,55 
6.375 

ı / 4 / 1941 
r·•mblyo ve Borsa 

::::;:::---' ~ankaaından alınınııtır 
A~ı-·----
~ ---
"n~ingiliz) - ~.24 
~.JAmcnıc __ a_) --·-u2.2 
-...;.;:::::;:Jlivicre) - -

13 kuruş muvakkat. !e~inat 
vermeleri ve bu gıbı ışleri 
yaptığına dair ehliyet ~es~kası 
almak üzere evrakı musbıtele· 
riyle iki adet vesikalık fotog
raflannı ve .bir adet (38), bir 
adet (8) bir aded te ( 1) kuruş-
luk tayyare pulunu .dile~ç~le
rine bağlamak suretıyle ıkıncı 
maddede ya:ılı gün~_en üç 
gün evvel vilayete muracaat· 
ları lazımdır. 

30-3-8-12 12846 

DOKTOR 

Yalç m Mu safa Ozel 
Dahiliye Müteha11ı•ı ı 

l 
Kızılay Ulucami 'csddesi lstiklil likekulu kardıııınh•• 

E k' 1 ' · ıın muayenehan• • er 
~ ı nan yazıhanesinde yem açha· 23 _ JI { 

iUn hutalannı kabul edtr. ll76'l ~ . 
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itan 
SEYHAN C. MÜDDEİ UMU

MllİGİNDEN: 
Bin kuruş maaşlı Adana 

mahkemesi zabıt katibliği mün-

hal olduiundan memurin ka
nunundaki şeraiti haiz talihle-

rin evrakı miisbiteı;iyle ' birlik.
dt imtihan günü olan 5141941 

Tarihinde Adliye encümenin
de hazır bulunmaları ilan olu-

nur. 12866 

ilan 
Mevki Cinsi Miktarı Hudut 

Şirmanlı Bak (5514) Şarkan: Nalçacılar batısı Kili ve 
tariki Kuıey Ali Güneyi: Hacı 
Mehmet. 

Yukarıda evsafı yazılı bağı 15/K. sani 316 tarihli mabeyn ıSe· 
nedi ile Ömer kızı Sultandan satın aldı~ından bahisle Yüsuf kı
zı Fatma tarafından tescili istenilen mezkür ba~ın kaydı bulun
madığından senetsiz hakkındaki ahkame tevfikan tahkikat yapıl
mak üzere 1l/4941 gününe müsadif cumartesi günü yerine 
memur gönderilecelctir. Bu gayn mcnkttlla alakası olanlar var1 
sa bu müddet zarfında cllerile vosaikleriyle beraber muhafızh· 
ğımıza veya ke~if g-ünü yer;nde keşif memuruna müracaatları 
ilan olunur. 

BEDEN TERBİYESİ SEYHAN BÖlGESi BAŞKANLIGINOAH: 
(AÇIK ATIŞ POLlGONU iNŞAATI iLANI) 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Adana Açık Atış Poligonu inşaatı. 
2 - Keşif bedeli: 8.534 lira 23 Kuruştur. 
3 - Eksiltme: 18. Nisan. 1941 cuma günü saat tam on y~di'dt 

Hükümtt karıısında Bedtn terbiyeıi Seyhan böl2esi bina
sında Bölge başkanlığı bürosunda teşkil cdiltctk komiıyo· 
nunda kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 

4 Eksiltme şartnamtsi ve buna bailı müteferrt tvrak Adana'-
da Nafia Müdürlüiünd• görültbilir. 
a - Eksiltmeye girmek için 640 lira 10 kuruşluk muvakkat 

teminat vtrmeleri ve bu iıi yapabileceklerin• dair Na· 
fia Müdürlü~ündtu tasdikli evrak göstermtleri llzım· 

dır. 
b - isteklilerin teklif mektuplarını üçüncü maddtde yazılı 

aaattan bir saat evvelin• kadar Komisyon Başkanlığı
na makbuz mukabilinde vermeltri lazımdır. 

c - Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfı mühür mu
mu il• iyice kapatılmış olmaıı lazımdır. 

d - Postada olacak gtcikmelcr kabul tdilmez. 
2-5-8 

nan 
SElHAN HAf IA MODORLOGONDEN : 
1 - Adana Abidin Paşa caddesinde Maliye Tahsil şu

bcıi ittihax edilmiş olan eski Türkkuşu binası tamirat ve tadi
llt iıi keıif tutarı olan ( 3000 ) lira ile açık eksiltmeye konul· 

muştur. 

2 - Eksiltme 12 /4 / 941 Tarihine müsadif Cumartesi 
iÜnÜ saat 11 de Nafia dairesinde yapılacaktır. 

3 - lstiyenler bu işe ait keşifname ve şartnam«lerini 
ıörmek için nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin ( 225 ) lira muvakkat teminat vermeleri 

ve ikinci maddede yazılı günden 3 gün evvel bu gibi işleri 
yaptı~ına dair evrakı müsbi~elerile iki vesika fotoğraflarım ve 

bir adet 38 kuruşluk, bir adet 8 kuru~luk tamga ve bir adet 

de bir kuruşluk tayyaro pulunu dilekçelerin• bağlamak ıuretilc 
villy•te müracaatları lizimdır. 12830 l?-30-3-8 

: .. ••••••••• • • .. •••:•aı•••e 
: ASRi : 
1 • • SUVARE Bu AKŞAM SUVARE 1 8.30 8.30 • 

~ ~AH[SERl[R ~AHESERi ~ 
1 Şarkın ve Mısırın kudretli sanatkarı, sehhar bakışlı • 
e fAilber yıldızı e 
1 FATM RÜŞTÜ 1 • • • • 1 nun ibdakerdesi : 

1 1 Saadet Yuvası 1 i 1 - • 
• TÜRKÇE Sazlı, aözlü, ARAPÇA ıarkılı • • • 
•

• Yak~cı ve hüzün verici şarkılar arasında geçen bir a~k : 
f acıası... Namus ve şerefine sadık bir kızın romanı... • 

e Şehvani heveslerini tatmin için genç kızlan iğfal e 
• etmek istiycnlere karşı iffet ve ismetini e 
•. mudafaa ctmeği bilen bir genç kızın 8 

mücadelesi ! DiKKAT ' Müdürz:~;//:,7·h!~~=tı:e t!~!;:•a ::.nçlerc • • • • ı Bu11ün Gündüz matinede : iki film ! 
1 BAHAR YAtMURU - KAHVECi GOZUi • • • • • • • 
• 11 Nisan cuma günil akşamı : 

I imHBUl ~EHİR TİYATROSU (OARÜlBEDAYİ) : 
• BiRiNCi TEMSiL • 

1 Kiralık Odalar i 
• • ........................... 

ı Meml:ket Hastan:;i !Je:ı;:ütehassu;ı 

ı on.0Pm1on Saim Erkun 
( 
~ Kadın, erlcelr idrar yolları (b6brelc, mH•n• &1• •rlrelı 
/ t•naıiil ho.t11lılclarını) 
~ Kızll•y Caddealnd•, l•tlklll Okulu k•rf1•1nllakl 
( mu•yeneh•n••lnde ted•vlye ll••l•llı. 
~ 1'..ı771 19-'0 Telefen : 1aa 

ı ı an 
SEYHAN MAARlf MÜD~RlOGONDEN: 

Cinsi Miktarı 

Elbise dikimi Takun (1.50) 

Muhammen 
Bedeli 

K: 950 

O/o 7,.5 
Teminab 

L: 107 

l - Adana ö~retmen okulu talebesi ihtiyacı için yukarıda 
cinı ve miktarı yazılı elbise dikimi 20131941 tarihindtn itibar n 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 4. 4/1941 tarihinde cuma günü saat 14 t~ Ma· 
arif müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - . T•liplerin 2490 sayılı kanun 2,3 maddeleri mucibine 
ierekli vt1aik ve % 7.5 ttminallarile birlikte ihale iÜnÜ komis-
yona müracaatları. 20-2.5-29-3 12820 

j 

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

ı ı an 
SEYHAN OEf TERDARUGINOAN : 

1 - Hazineye ait K'Malaş dalyanının balık avlamak hakkile 0
o 12 

saydiyc resminin 20 Mart 941 tarihinden itibaren 3 senelik icar ve 
iltizamı kapalı zarfla artırmaya konulmuştur. 

2 - Senelik icar ve iltizam bedeli mupammeni 10,000 on bin lira 
lup 3 sen liği 30,000 otuz bin liradır. 

3 - Artırma 7 Nisan 94 l tarihine müsadif Pazartesi günü saat 
15 de Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mi!Harı muhammen bedelinin yüz.de yedi 
buçuğu olan 2250 liradır. 

5 - Talip olanların teklif mektuplnrile teminat mektuplarını ar· 
tırma ve eksiltme ve ihaltit kanununun 32 - 35 nci maddeleri muci
bince 7 nisan 941 tarihine müsadif paz.aı lesi günu sant on beşde 
komisyona tevdi etmeleri ve şartnameyi görmek için de Adana M ıır 
emllk kılıminı mllracaatlırı ilin olunur. 12817 20-25-30-) 



F .§ey!a 4 

............................ • • • • i Radyoların Şahı i 
9 • 
ı • • . ı 

J MEDIATOR 1 
• • • • • • • He,- modelde ve her ı i keseye elverişli yeni • 
• gelen radyolarımızı 

görmeden · başka 
makine almayınız 

( Muharrem Hilmi Remo 1 

Allitlin P•I" caJ. No. 112 T•lvaf: Remo • AJ"n• 

• Telefon: 110 ı 

12755 • • e+.H+,oooocMMJ~ot+O+o++++++& , ......................................... , 
• 
ı 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi. aylık temizlikle
: rinde gösterdikleri a

. JS'f.MJIJ~ likasızhk, mühim ra-
: '. . _, · ~hatsızlık ve hastalık-

••!IU~· ~f lara yol açmıştır. işte 
·~ bundan dolay·ı, her:sa

ym bayan, adet za-
manlannda bu gibi :hastalıklardan korunması içiA:yalnız 
(FEMıL) kullanmalıdır._.. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMJL) in hususiBAGLARI da vardır. 

ECZAHELERDEN VE TUHAFiYE, ITRIYAT 

MlGlllllRllDJ~t.!RM!~l~icaretlıan••• 
Cenup Mıntakası deposu : y .. N 71 L •gcamu cıuarı o. ~ 

•• 

Bu~~~~~~~u~~~~~! d~~j~~~~~.!~~!~~~~ye kadar 1 
olur. Bunlar bağırsaklarda" kanlanmızı : emerek iştihayı ke- ı 
ser, kannda ağ'nlar, sancılar yapar. Zayıf, kansız, derman-
sız bırakır. Tehlikeli!hastalıklara yol açar. Tedavi ile vü
cuttan catılmazsa, insanı~ölüme kadar~götürür. 

TIMOFÜJ 

UZUNt.UGU 4-10 METREYE KADAR 
OLAN(ABD.Esr ~OZAN)oıNIWI fEP.inERI 
clLOiJRUP V,UCUDTAN DfSARI ATAN 
TAM re.siRLi ,elR MQSTAAZARDI~. 

S. ve / . N . V•ltt1Nl4;tı11 1/11 N~ /11 .. 
H · • - •.t• l•l'lll,. rt1~lı111 At1ı•~;, 

. -R•t;l!.T•iL•8ArlC.11'- • , 

CAN lABIJRATIJARl-/SfAN8Ul-Kufu.s11 ?SKı . 

Bu kurtlann en birinci devasıdır. K utulann!için de kul-

1 t zılyazılıdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Velclle-
anış ar · · · · 12761 
nin müsaadesını haızdır. 

' -·-- -

TCRKSOZO 

TORKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : U~88 

Sermoye•İ: 100.000.000 Türk Lira•ı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para birilctirenlere. 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 
.. aşağıdaki pl1na göre ikramiye dağıblacaktır . 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 .. 500 2000 " • .. 250 .. 1000 

" 40 
" 100 

" 
4000 " ıgg .. 50 

il 
5000 .. 

12e .. 40 .. 4890 il 

160 .. 20 .. 3200 il 

DiKKAT : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan qaj'ı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde~yüzde 
~O faılasile verilecektir. 

Kuralar Hnede 4 defa, 11 - Eylfıl , 11 Birincikanun, 
1 J Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

--------~------------' 

DERHAL l<ESEA • 

12567 HER ECZlHllEDE BULUNUR 

iŞ BANKASI 
KOÇOK TASARRUf HESAPLARI 

1941 
lltramiye Planı 

KEŞlOELER: 

4 Şubat, 2 May11, 1 Ağusto11 1 3 1kincitt>Jrİll 
tarihlerinde yapılır . 

1941 ıKRAMlYELERI 

ı Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 

8 it lOOO 
" - 3.000 ,. 

2 " 750 
" - 1.500 " 

4 it 500 
" - 2.000 

" 8 il 250 
" - 2.000 it 

85 il 100 11 - 8.500 it 

80 50 
" - 4.000 it it 

800 it 20 " - 6.0UO it 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para b' 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursu 

.~ 

MÜTEHASS/$ 

Dr. Ekrem Balt 
HASTALARINI HER 60H MUST Af l 
ECZAHANESİ . OSTONDEIİ MUAYENEHAN 

KABUl EDER 

Abone ve İlan TtiRK.8 
Şart 1 arı ~ C'IM"Mr GAZm -

Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylıtı 600 .. 
Oç aylıtı 300 ,, 

Aybk ta abone edilir. 

lllınlar için idareye 
I _ mUracaat •111•Udlr. 

T UR K S ö z o 
GAZETE veMATBAASI 

I 

• 

T ·· k .. ·· M KİTAP. MECMUA ~EK. BllET, Af İŞ, PLAN Hl 
ur sozu atbası BILOMUM MATBU İSLERİNİ TORKIYEOE Md 

MATBlAlARl REKABET EDER DERECEDE TAi 

- -~. -

Türksözü CDDt · kosmı: -
Sağlam, Temiz, . Zarif Cilt ( Türksözü) 

Mücellithanesinde Yapılır. 

1 


