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Sayı•ı her yerde 5 kuruf GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

BiZLER HARP DENEN f .. TöRK .. :MAcAR .. l 
ŞEYDEN KORKMA vız· ı ~~~~Gs[~~:: 1 

ı Budapefte: 3 (A.A.) - ı 
ı TUrklye elçisi , Ru,an ı 
ı E•r•f Oneydm Macar ı 
ı Naibi amlral Hortl tara- ı 
ı tından kabul edllmlf· 

M ebusları~ızın kon/ eransları 
tezahürata vesile olınaktadır ı tir. 

ıı. ...................... J 
Ankara: 3 (Tür\ı:söıü muhabi

rinden) - Bütün Anadolu<.Jan ge
len tclgraflar~f iün gün, yer yer 
memlekette milli heyecan tezahü
rleri olduğunu anlatıyor. Mebusla
rımızın halkevi salonlarında ve 
şehirler meydanlarında verdi~ i 
lconferan \arı Türk h'lllkı hu\Aı;a 
olarak şöyle L:arşılamaktadır: "Biz 
harp denen şeyden karlcmayızl 

Konferanslar önümüz.deki haf 
ta bilecellir. 

Yugoslavya' da 
son vaziyet 
ALMAN KITALAR/ 

MACAR/STANA CJRMlŞ 

YUGOSLAV SJNJRJNDA 

T AHŞlDA T VERMiŞ 

itaıya Almanyayı 
tazyik etmekte 

ROMANYADA:KAYNAŞMALAR 

vuaoaa.:Av ORDUSU HAZIR. 

. Bertin : 3 ( A. A. ) - Stefanı 
~ıarısı bildiriyor : Berlin mahfille
~· Yugoslavya vaziyetini . bily~k 
ır alAlca ve arhn bir endışe ıle 

~akip ediyorlar. Almanlara karşı 
akaretler devam etmektedir. E.· 

d . 
crıın Belgradda bulunmadı~ı 

• 
Yandaki res

mimiz Dö-

golün~mülte· 

fiklere yar· 

el ı m e"d:e·n 

tam techizatlı 

h'ir grup Jııir 

Fransız kuv

vetlerini hir . 
yiirüyıiş'{e 

tös/eriyor. 

• 
Kahire : 3 ( A. A. ) - Orta 

Şark lngiliz Umumi Karargahının 
tebliği : Libyada ileri kıtalarımız 

Adecadianın şimalindeki mev1i

lerine geri çekilmişlerdir. Bu ha· 

raketi düşman motörlü kuvvetleri 
lakibetmiştir • 

Eritrede büyük miktarda esir 
ahnı.uştır. Bir çok düşman askeri 

de sarılmış ve yakaJanmıştır . Bü 
yük miktarda top ve harb mal-

Al'BİKADA 

NIETTO VE 
PEONoPPA 

'IŞGALEDILDI 
-

Müttefill kuvvetler 
Adi•ababaya yürüyor 

zemesi iğtinam edilmiştir . Hare· 
kat Asmaranın cenubunda devam 
etmektedir. Hsbeşistanda ileri kıt
alanmız Adisababaya 290 kilo-
metre mesafede demiryolu üze· harekatımız devam etmektedir. 

lizlerin yağmur mevsiminden ev
vel Adisababayı ve Masav~ayı 
işgal edecekleri zannedilmektedir. 
Bu harekat devam ederse Alman 
kuvvetlerine istinad eden ltalyan

lann Libyada bir mevcudiyet ıös-
, _ termek tefebbOsüncJe t>ulunacak

ları ümid edilmektedir . 

Nayrobi : 3 ( A. A. ) - ln
giliz imparatorluk kuvvetleri teb
liği : Yavello böli'esinde dört aa-
at süren bir muharebeden sonra 
Peonoppayı işgal ettik. Düşmanın 
zayiatı 60 ölü ve yaralıdır . 217 
esir aldık. Dört top ve bir çok 
mitralyöz ıQ'tinam edilmiştir, Kay
bımız ehemmiyetsizdir • 

hakkında Avala ajansının verdiği 
tekzibe bu neviden daha evvel . 
rıcıredilmit tekziplere kıymetten 
daha fıu.Ja bir kıymet atfcdilmi
Yor: lngiliz Hariciye· nazırının 
Yenı Yugoslav hükümeti ile do~
rudarı doQ-ruya temasta bulundu· 
Ju aşikardır. 

rinde Niettoyu işa-al etmiştir. ileri Kahire : 3 ( A. A. ) - lnfli· 
-=---------~---------~~-:----

Roma : 3 ( A. A. ) - D.N.B. 
aJ.arısı bildiriyor : Stef anı ajansı
~n Sofyadan ö~rendi~ine göre, 

1 ulgar siyasi mahfilleri Yugaos-
av mihv - b · · d er munase etlerının son 
trccc •ı_ b' . !'"'' fiJc . n&7.ııı; ır safhaya gırc 151 
rırıdedi rler. 

d SelAhiyettar malamlar tarafın
an t 'd ı eyı edilmiş bulunan haber-

l~rlt dolayısiyle Yugoılavyanın ln-
1 ere y . ._ 

aef • unanistarı ve Amerıd 
tc~~da Yer aldı~ı unnedilmek-

ır. 

Ytl~elgrad : 3 ( A. A. ) - Milli-
11 ~meçhul üç tayyare dün saat 
Osk- da cenubi Sırbıııtandaki 
uçmup hava m~ydanı üzerinde 
bat uıtur. Yugoslavya hava <.Jafi 
•• aryaları derhal ateı açmış ve 
<ucrt ve . 1 . • 
huı l>ir ~1 ?1ııtır. Tayyareler meç-

d ııtıkamctte uıaklatmışlar· 
it. 

Belgrad : 3 ( A A ) - Yu-
l<>slavya 8 . · · . 
~ . nın erim elçisi Andrıç 
Crlıne h . 

)ttıe .. arekct etmitUr. Umumı-
And . 1~1 haber alan mahfilelr 
uı rıç.ın bir huıusl mesajı llimil 
Urıdu~nu sanmaktadır. 

8~lgrad : 3 ( A. A. )-Resmi 
iai ~lcr, .Almanyanın Belgrad el-
~ ercnın halen Berlinde ol
•h~~~ teyid etmektedir . Siyasi 
ug 

1 
erde blldir.ildi~ine göre , 

b 
0~lavya hükumetine cevab ta .. 

i.; en hiç bir nota verilme-

1 
r. 

B(it krcı : 3 ( A. A. )- Romen 
~ 'R 1 (~~ . omanya kralının ya-

111 ikinci Nyf adı) 

Avam Kamara•ında 

TÜRK SOVYET 
MONASEBETlERİ 

ıatıerlD Beyanatı 
Londra: 3 (a a.) - Hariciye 

müsteşarı Batler Avam kamerasın
da Sovyetler Birliti ile Türkiye 
arasındaki münasebetler hakkında 
beyanatta bulunmasını talep eden 
bir mebusun suvaline cevaben, 
Türkiyeye bir tecavüz . t~k.dir~n~e 
Türkiyenin Sovvetler Bırlığ'ı huku· 
metinin tam komöreansyonuna ve 
bitaraflı~ına ıfivenebileceği ~ak· 
kında Sovyetler birli~nin temına
bnı m!lhtevi)on Türk Sovyet dek· 
larasyonunun bazı aksamıuı oku• 
muş ve sözlerine şöyle devam et . 

miştir. . 
_"Avam kamerası hatırlar kı, 

Türk _ lni'iliz karşılıklı yar.dım 
hedesinin protokoln mucıbınce 

mua h~ 1 S 
Türkiyenin aldı~ı taah. ~ter. . ov-

etler birliği ile bir sılah~ı ıhtılaf a 
y irmesini intaç edecek bır hare
i (Gerisi ikinci sayfada 

İngiliz sahil hava muhafızlan 

Seyhan kazalarında 
Parti kon/ eransları 

P ti aenel sekreterliğinin tes· 
ar • . . d 

pit etti~i konferanslar serısıne e-

d·ımektedir Bu sabah altıda vam e ı . 
hareket edecekleri haber alınan 

Fazlı Meto Kozanda, Taha Toros. 
Saimbeyli ve Fekede. Kasım Ener 
Kadirlide Türkiye durumunu izah 
edeceklerdir. 

~IMAlO( INGIUZ, 
ALMAN SAYA$1 

Londra : 3 (A. A.) - Dün 
öğleden sonra Hollanda sahili a
çıklarındea yapılan mütad keşif 
uçuşları esnasında lnııiliz hava 
kuvvetleri bombardıman tayyare· 
lcri sillhlı bir iaşe ırcmiıine dört 
isabet kaydetmiştir. 

(Genıi ikinci 1&yf adı) 

~ahip ve laımuharrlri 

fEftlD CKLlL GUYKN 

Kuruluı Tarihi: 1 Klnunuaani ltH 

Onyedlncl yıl - Sayı ı 4e95 

~AARIF VEKALETiNiN BiR KARA~ 

Orta Tedrisatta 
15Nisanda 

dersler kesiliyor 
Maarif VekAletl Programı Din Neırettl 

Ankara : 3 (Türksözü muha
birinden) - Maarif Vekaleti bu
i'Ün bir tebliğ' neşretmiı bulunu
yor. VekCılelin bu teblitine a-öre 
940 - 941 tedriı faaliy~li 15 Ma
yıs 9_. 1 tarihine kadar bitirilecek
tir. Bütün ilk okullarda tedris fa
aliyeti 15 Mayıs 941 de kapanmış 
olacaktır. Orı a okul ve Liselerde 
de 16 Nisan 9<41 akıamı derslere 
son verilecektir. 

21 Nisan 941 do Liselerde 
hitirme ve 22 Niıandnde Orta o
kul clemo imtihanlarına bııhrnı 

~aktır. 
L111 bitirme imliluınları altı 

Mayısta nihayet bulacaktır. 

Ô~relmcn okulları imtihanla
rı da on May11a kadar yapılacak
tır. Liıcltrdt kftnaat notları 15 
Nisandan evvel bitirilmiş olacak
tır . 

MACAR BAŞVEKiLi 

Kont Teleki 
intihar etti 

MACAR KABiNESi 

iSTİFA ETTi 
Budapeştc ~ 3 ( A. A. ) 

Başvekil Kont Teleki dün acce 
fücceten ölmilştür. 

Budapeşte : 3 ( A. A. ) - Roy
ter : Macar Başvekili Kont Tcleki 
gece intihar etmiş ve bu ıabah 

cesedi odasında bulunmuştur. Bı-

rakmış olclu~u mektupta Teleki 
güç ve bedbaht vazifesine devam 
için kendisinde k!fi kuvvet gür-

' medifini bildirmiştir. 

Başvekilin intiharını gizli tut
mak için baıı teşebbü ler yapıl-

mışsa da bu teşebbüsler muvaffak 
olmamıştır. Haber çok derin bir 

teıir hasıl etmiştir. Otopsi neti

cesinde Macar Başvekilinin inti
har etmlt oldu~unun teyid edil
~i reımen bildirilmiştir. 

Budapcştc : 3 ( A. A. ) - Da
hiliye nazırının riyasetlndo topla
nan bir nazırlar heyeti içtimaını 

müteakip hükumet istifa etmiştir. 

Budapeşte : 3 ( A. A. ) - Tc
leki kabinesinde Hariciye Naıırı 

Dotti yeni kabineyi teılc.ilo me
mur edilmiştir. 

ITAl YANlARIN BİR 
ZIHUSI BATMAKTA 

lskendcriye : 3 (A. A.) -
şıırkf Akdeniz harbindeki ltalyan
ların, llAn ~dilen :ıayiaatan baıka 
Vıktorio sınıfından olan • ve en 
•ıağı üç torpil yiyen zırhlının 
burnu suda ve arka tarafı hava
da olmak Gzcre yana yatmıı bir 
halde oldu2u, çok tecrübeli bir 
tayyare nbltimiz tarafından ı-~ 
rülmüıtür. 

Japon Barlclye 
nazırı Berllade 
Roma : 3 (A. A.) - Japon 

hariciye nazın Matsuoka bu H · 

bah Ramanyı terk etmiştir. Mat
suoka istasyonda hükümet crklnı 
ile halk kitleleri tarıfınciarı teıyi 

edilmiştir. 

-
lübnanrı., 

~~····· §=~~ 
hadiseler 

Beyrut: 3 (a. a.) - iaşe mad· 
delerinin da~ıtılması yüıünden 
bazı tezahürat yapılmıt ve teıa
hüratlardan iki kişi ölmüştür. Aı· 
kıtaların müzahereti üz;rino ıil
kun iude cdilmiitir. Fakat mata
zalar kapanmıştır. Askeri devri
yeler ıokaldarda gezmelctedir. 

Amerika • ltaıra 
ılyası mtlnaıebeOerl 
keıllecete benzlror 

Nevyork : 3 (a. a.) - ltal
yan konsolosluk memurları ilı hat .. 
yan a-aıetecileri ve Roma hQkQ .. 
metinin l eknisyenleri ilk teblit dı 
Amerikayı terk için haıırlanmıyı 
davet edilmiştir. Mihver devletle
rinin birisinin Amerika ile bir in
kitl'ın pek yakın bulunduA-u hak
kında hissettikleri endişe, Alman
Jarın tahliyesi ve italyan memur
larının da bavullarını hazır: bulun· 
durmaları hakkında emir almlf 
olmaları ile cıasen sabit bulun-

(Gerisi İkinci sayfada) 

ÇELTİK İŞLERİ 
On bilgenin merkezi Adua eıaror; 
çeltlll mtlteba11111 Anllaradaa dindi 
Ziraat Vekaleti ile tem11larda 

bulunmakta olan bölge çeltik mü
tehassısı Bay Harun Onuk dünkü 
ekspresle şehrimize dönmüştür. 
Yanndan sonra bölge çeltik heyeti 
Ceyhaudan başlıyarak Bahçe, Ka· 
dirli ve kozanda tetkikler yapa
caktır. Haber alındı~na göre, mü
tehassıs Harun bu tetkikatı müte
akip Diyarbakır. böljlesine gide
cektir. Hatay villiyeti çeltik işleri· 
ne de bundan böyle Adana rner· 
kcıi mütehassıslıgı bakacaklar. Bu 
on çeltik böljlesinin merkezi Ada· 
nı olmaktadır. 

1 IRAK'DA
BUHRAN 

KABİNE VAZIYl'l't 
BaA-dad : 3 (A. A.) - Taha 

Paşa Elhaşimi Irak kabinesini tıt· 
kil edememiştir. Baıı l'cneraller 
bir hükGmet darbesine teşebbüa 
etmişlerdir. 

Hınüı tafıillt yoktur. Kr&I 
naibi Buraya aitmittir. 



ı nı.ı 
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• ESKi VE 
• YENi ADANA 

-------- Yazan --------

KEMAL 
Böyle bir kız düzgün bir kı

lığa sokulduğu zaman nasıl cazip 
bir vaz ve tavur al.rsa eıki Ada
na imar edildiği takdirde öylece 
cihanı kendisine çekmek kudreti
ni gösteren şirin bir lıelde ola
caktır derdim. Daimi temennim de 
bu beklenin çehresini medenileş
tirecek bir belediyecinin bir an 
evvel iş başına gelmesi idi. Çok 
şükür temenni ettiğim gibi oldu. 
1926 yılından itibaren Adanada 
her yıl bir yenilik baş gösterdi. 
ve bu suretle de on üç yıl içinde 
yepyeni bir Adana ortaya çıkı
verdi. Eskiden Adanada pa: ke 
vt· l.:aldırım döşeli yollar azdı, 

pek ço~u ham yoldu. 1926 ve 
onu müteakip senelerde cad<lde
rin kısmı azamı parkelendi, iç 
sokakların ço~unda kaldırım dö
şendi, ana caddeler açıldı ve ilk 
asfalt yol ile bu yolun sağına ve 
soluna ilk modern evler bu şe

hirde yapıldı. . lstipdat ve meşru
tiyet devirlerinde hayvanlar ipti
dai bir Şekilde inşa edilmiş bir 
mezbahada ya kesilir veya kesil
mezdi. Kasap dükkanları sıhhi 

olmaktan çıktı. Etler ve her ne
vi gıda maddeleri açıkta toza, 
toprağa maı uz bir halde satı · 

lırdı. 

Her köşe başı bir ayak yolu 
olmuştu. Çöpler üstü açık ve her 
tarafı delik deıik arabalarla nak
ledilirdi. Halkla temas eden hiz
met erbabı sıhhi ve fenni mua
yeneye tabi tutulmazdı. - Şehir 

halkı sakaların sattıkları ırmağın 

pis sularını içerdi. Bu yüzden sıt
ma ve benzeri mikroplar belde 
se1'enesi arasında müthiş tahribat 
icra ederdi. Evler gelişi güzel in 
şaa olunur, f alı.ir halkın açık ha
valı günlerde oturup dinlenmesi
ne mahsus ufak bir şehir bahçe
si yoktu. Zaruri hava) ice konu
lan narha riayet eyliyen esnaf 
enderdi. Belediye otoritesi kati. 
yen yoktu. • 

AKMAN 
çilmişti. Ayrıca uf ak bir darüla
ceze de kurulmuştu . Belediyenin 
125 bin liralık geliri on iki sene 
zarfında 575 bin liraya çıkarıldı . 
Şehirde içme su tertibatı vücuda 
getirilmeğe başlanmıştı . Fakat ; 
her nedense başlanılan bu tesi
sat iki senedir il~rilemeyip ol
duğu yerde sayıp kaldı . iki yıl 
önce darülacezeye ve memleket
lerine gönderilen dilencilerin sa
yısı son günlerde arttıkça arttı . 
Halen Adana sokakları dilenci
lerle doludur. İşte; tabii güzelliği, 
münbit ve mahsuldar arazisiyle 
cihan nazarmda yüksek bir kıy

met ifade eden eski Adanayı ye
nileştirmek suretiyle bir kat daha 
şirinlendiren ve iki sene evvel 
iş başında bulunan Relediyecile
rin yukarıda saydığımız şu de
ğerli hizmetlerini şimdi bu satır
lar üzerinde minnet ve şükranla 

anar iken bugüıılü Belediye he
yetinden bekledigimiL ancak ve 
ancak eski eserlerin muhafazası 

içme su ve mümasili natamam 
işlerin de mümkün mertebe ta
mamlanması himmetinin esirgen
memesinden başka bir şey de
ğildir ve olamaz. Geıçi ; mevcuJ 
eserlere yenilerini katmak şayanı 

arzudur. Ama; ne vakıt, ve nasıl? 
Onu tayin etmek güçtür . Belki 
yarın ihtimal öbürgün ailebi ih
tiRlal üç veya dört yıl sonra . 
Çünkü bu bir hüner meselesidir . 
Vakia her müteşebbis ve çalış
kan Belediyeci azmederse bu hü
neri gösterebilir. Şu kadar var ki, 
hüner gösterebilmek için etraftan 
yükselecek tenkid ve şikayet ses
lerinden korkmamak , mevki sar
sintısından ürkmemek , oturulan 
sandalyanın bir gün kayması ih
timalini düşünerek böyle bir ih
timali bertaraf etmek mülahaza
siyle iş olacağına varir. Nemegc
rek dememek ve hiç bir şeyden 
yılmamak ve tam manasiyle fe
ragatle çalışmak gerektir. Bu me
deni cesareti gösteren azimkar 
ve feragati nefis sahibi her Be
lediyeci harikalar ibda eder . 
Göstermeyenler ise beldede bir 
taş üstüne taş koyamıyarak otur-

, du~u Belediye sandalyasından bir
denbire düşmek talisizliği !..arşı-

PORTRELER 

Bay Çörçilin 
Büyük ceddi 

Ş imdiki İngiliz Bqvekili B. 
Cuhurchil'in büyük cedddi 

John Cuhurchil, İngiltere tarihi
nin en ciddi devlet adamı ve ku
mandanı olarak şöhret bulmuştur. 
Değil lngilterenio Avrupa tarihi
nin o devrinin eo namdar kuman
danı idi. 

İngiliz cihan imparatorluğunun 
vucuda gelmesinde en büyüle ro
lü oynıyan bu adam olmuştur. 

Kendisine ilk defa Marlborungh 
dükü cıalet unvanı verilmiştir. 

Dükün şehametlerini tebcil eden 
halk şarkıları İngiliz edebiyatını 
zenginleştirmiştir. 

John Churchill 'in zevceıi sa
rah o zamankı kraliçe Anna ile 
dosttu. Bu rabıta Churchill'in sa
ray ile münasebatını kuvvetlendir-
miştir. Fakat kralın rakibi (Will
am d'Oranje) ın tarafını tuttuktan 
sonra kralın itimadını kaydetmiş
tir. 

Maahaza fevkalade kabiliyet 
ve iktidarı sayesinde gene büyüle 
şöhret kazanmıştır. En parlak 
devri Stuart hanedanının son hü
kümdarı kraliçe An na 'nın tahta 
oturmasından sonra başlar. 

ispanya tahtı veraseti üzerinde 
vuku bulan beynelmilel boğuşma
da John Churchill Fransız kralı 
on dördüncü Louıa aleyhine bü
tün dünyayı harekete getirmiştir. 

Kazandığı büyüle zaferlerin ba-
şında 1704 seneııi 13 aiustosta 
Blenhaim 'de yaptığı meydan mu
harebesi aelir. Her iki cenahı teh
did altında olduğu halde efsane
vi bir kudret ile {Faldre) ı geçe-
rek (Bavyera) ·ya girmiş ve bura
da prens {Eugene de Savoie) nin 
ordusu ile birleşmişıir. 

Bu suretle Fransanın mutlak 
tefevvuku bir daha tamir edilme 
mek üzere kırılmıştır. Kraliçe 
Anna bu üaferden o kadar mütQ
hassis olmuıtur ki (Oxfordshire) 
deki John Vaubrugh'un muhteşem 
kaıanesini John Churchill'e hedi 
ye etmiştir. Binaya da John 
Churchill'in zaferine izafetle Blen
heimhause adı verilmiıtir. 

Cenkc> Wight'ler 1710 da su
kut edip yerlerine sulapcrvcr 
Troy'ler gelmesi üzerine John 
Churchill'in yıldızı düşmüş ve İn
giltere İspanya tahtı veraseti har-

binden çekilmiştir. 
Şimdiki İngiliz Başvekili B. 

Churchill büyüle ceddinin yukarı

da zikredilen tarihi kaşanesi Blen
heim şatosunda 1874 ıeneıi 30 
teşrinsanide doA"muşıur. Yedinci 
Marlborough 'un yeienidir. 

sında çırpınıp dururlar. Biz Cüm
huriyet Belediyecilerinin böyle bir 
talisizlikle karşılaşmalarını isteme
diiimiz içindiı ki; umumt bir tarz
da onlara azim , feragat medeni 
cesaret ve metanet tavsiye ede
riz . 

Amerikada 
87 5 Sabotajcı 

tevkif edildi 

Vaşington: 3 (a. a.) - Alman 
Jtalyan gemilerine mensup olup 
sabotaj hareketlerinde bulunan 
875 kişi tevkif eeilmiştir, Bunla
rın hepsine ıürgün ce1aası verile
cektir. Baş müddei umumt bu 
yolda müddei umumiliklere mü
him bir tebli~ yapmıştır. 

Polonya ba,vekWnla · 
Amerika seyahati 

AMERlKADA 4,5 MiL YON 

POLONYA TEBAASI VAR 

Londra : 3 ( A. A. ) - Po
lonya başvekili General Skoski 
Ruz.veltin daveti üzerine Ameri
kaya gitmektedir . General ıimdi 
Kanadada bulunmaktadır. Burada 
mevcu9. 150,000 Polonyalıdan bir 
ordu teşkil edilecektir . Diger ta
raftan Amerikada da 4.5 milyon 
Polonyalının mevcud olduğu an
laşılmıştır . 

Ablalla ve ispanya 
vazlyeUne dair 

Londra .. : 3 ( A. A. ) - Bugün 
toplanan Avam Kamarasında be
yanatta bulunan Bay Batler, is
panyanın İngiliz abhıkasından mü
teessir olmasını lngilterenin iste
mediğini, ispanya ithalat ve ih
racatına gösterilen takayyüdatın 

düşmana bir şey gitmemesine 
inatuf bulunduğunu anlatmıştır. 

AMİRAl DARlAH PARİSTEH 
YİŞİYE AVDET ETTİ 

Vişi : 3 ( A. A. ) - Amiral 
Darlan Paristen Vişiye avdet et
miştir. Darlan aeçen pazartesi 
günü Pariıe gitmişti. Amiral Pa
riste Alman delegesi Abetle mü· 
teaddit görüımelerde bulunmuş
tur. Bu müzakerat arasında hu
bubat taksim ve tevzii meselesi 
de vardır. 

ŞIMAlOE INGlliZ 
ALMAN SAYAŞI 

(Birinci 'iayf adan artan ) 

Bu vapor son defa ıörüldü· 
ğü zaman kıçtan yatmış bir hal 
de batmakta bulunuyordu Silahlı 
diter bir iaşe iemisine de tam 
isabetler kaydedildiA'i iÖrülmüş
tür. 

[ Otorite ] 1926 dan 1938 so
nuna de~'İn belediyecelik • adına 
ne yapılmak lazım ise hepsi faz. 
!asile yapıldı. Şöyle ki; Türlciye
de değil Avrupada bile t>şine az 
tesadüf olunur Hri bir mezbaha 
kurulmakla hem belediyeye ve
rimli bir gelir kaynaiı temin edil
miş oldu hem de şehir halkına 

sıhhi et yedirmek imkanı elde 
edilmiş oldu. 

• Bundan bir kaç sene evvel 
Seyhan nehri kenarında açılan 

parklar güzel manzaralarile önün
den gelip geçenlerin neşelerini 

artıran Atatürk parkı Adanalıların 
hayuti ihtiyaçlarından birisini kar
şıladı. Yine üç dört yıl önce es
ki askeri hastahari91İ arkasında 

tnşa olunun asri kasap ve sebze 
halleri hayatın değerini bilen A
danalıların temiz. ı ve ucuz sebze, 
et yimelerine fırsat verdi. 

_ _.,Ankara Radyo Gazetesi 1--

Şehrin muhtelif yerlerinde ku· 
rulan fenni ayale yolları Adana 
sokaklarının köşe başlarının dai
ma temiz kalmasına yardım etti. 
Şehrin ana caddeleri ağaçlandırıl· 
makla şehir baştan aşağı süslü 
püslü, latif ve zarif bir geline 
döndürüldü. Arabacılar tarifeye 
tabi tütuldu . Tarife dışında p~ra 
alan arabacılar şiddetle cezalan
dırıldı ve bu mütemadi takibat 
sayesindedir ki; yirmi otuz kuruş 
gibi" çok az. bir para ile ıehrin 
dört bir bucağını gezebilmek lca
kabil olmuştu. 

Fırınlar asri ve fennt bir şekle 
ifrağ edildiler . Halka pişkin ve 
nefis ekmek yedirildi . Bundan 
başka Adana belediyesi beldeye 
ilci de ekmek fabrikası kazandır

d ı, Oilencilitin kıımen önüne ae· 

Kont Talekinin intiharı 

Macaristan B~vekili Kont Te
lelcinin intihar ettiği bildirilmek
tedir . Bodapeşte kaynakları da 
ayni haberi teyid etmektedir . 
Kont Teleki bıraktıiı bir mek
tupta bu vahim anlarda artık va
ziyeti idare edecek halde olma
dığını yazmıştır . 

Yu6o•lavya me•elui 

Alman radyosu bugün , Yu
goslavların akalliyetlere, bilhassa 
Almanlara karşı yapılan zulüm-

den bahsetmiştir . Bu sözler Yu
goslav meselesi eh afında Alman
yanın dolaplar çevirmek istedi
ğini anlatmaktadır . 

İtalya bu arada Yugoılavya 
ile Mihver arasında bit harb çık
masını istememektedir. Çünkü Ar-

navudluk savaşı henüz bitmemiş
tir. İtalyanlar Yugoslavyadan da 
bir darbe yemek istememelte-

dir. Ve bunun için Romanın Ber
lini tazyik etmekte olduiu anla
şılıyor . 

Hırvat lideri Maçek bugün Bel
arada avdet edecektir • 

Gabriliyoviçe gelince , çiftçi 
partisi lideri olan bu zat bir Sov
yet dostudur. Gelen bazı haber
ler , Alman motörlü lcıtalarının 
Macaristana girdiğini ve Yugos
lavya hududlarında tahşidat ya 
pıldığını anlatmaktadır. 

Diger taraftan Romen ordu
sunda da dedikodular ve kay
naşmalar vardır . Çünkü Roman· 
yada bir Alman neferiyle bir Ro
men neferinin aldıtı para nisbet 
kabul etmiyecek kactar farklıdır . 

Bir Alman askeri en lüks lolcan
talarda · yemek yiyecek kadar pa
ra aldıiı halde Romen askerinin 
aldığı para ancak kendisini mü
tevazi halde · geçindirecek kadar
dır. 

Franaa Vaziyeti 
Söylendiğine göre Mareşal Pa

ten bu akşam Dögol aleyhinde 
bir nutuk söyliyecektir. Diğer ta
raftan alınan malumata göre Dö
gol de bu nutka hiç şüphesiz mu
kabele edecektir. 

Fran•a • ln6iltere 
İngiliz iktisadi harp nezareti

nin birJebliA"ine aöre buaün Viti 

hükumeti emrindeki Fransa müs
takil ve hür de~ildir. Çünkü Al
manyanın direlctiflerile hareket 

etmekte ve yiyecek maddeleri 
meselesinde Almanyaye mutavas
sıt rolü oynamaktadır. 

Hmp •onu planları 

Gelen haberlere göre, lngilte
rede bir harp sonu iktisadi pro-

jesi hazırlanmıştır. Bu proje ev
veli dünya petrol istihsal ve ti
caretini ele almaktır. 

Yiı6o•lav ordu•u 
Şu muhakkak ki bugün çok iyi 

harp etmesini bilen Yugoslav or-

dusu Arnavutlukta bulunan ltal
yan ordusuna atılmak üzere bu-

lunan bir kartal gibibidir. Ve Yu
agslav ordusu bir emir beklemek
tedir. 

Afrika harekah 

Bugünlerde Adis - Ababanın 
zaptı beklenebilir. Çünkü İngiliz 

kuvvetleri büyüle bir süratle üç 
koldan ilerlemekte devam etmek

tedir. ltalyanlar mütemadiyen çe
kilmektedir. 

.,..,.-........................................... .. 
• • • • i Vaporlar meaelesinde ! 
i • 
i Amerika, Mihver ! 
• • 
! talebini reddetti i • • i • 
i Va,lngton : 3 (A. A.)· i 
i ÖlrenlldlQlna göre, Hull ! 
i musadere edllen mlh- ! 
i ver vaporlarınln ser- ! 
i besi bırakılması hakkın- t 
i dakl Alman ve ltalyan ! 
i taleplerlnl reddetmeOe ! 
i karar vermlftlr. ! 
• • • • ....................................... ~ ........... . 

Şarki Somallde 
tem.izleme faaliyeti 

Kahire: 3 (a. a.) - Resmi 
tebliğ: Şarki Somalide temizleme 
faaliyeti devam etmekte ve düş

mana 10 ölü 69 esir verdirmiş 

bulunmaktadır. Bu çarpışmada 

tüfenkler ve hafif makineliler ve 
70 deve elde . edilmiştir kaybımız 
yoktur. Harar cephesinde a<lisa
babaya doğru hareketimiz devam 
etmektedir. düşman kaçarken yol· 
larda yaptığı hasarlar derhal ta
mir edilmekte, hiç bir yerde u
zun teehhürler vuku bulmamakta
dır. ltalyanlat henüz himaye iste
mdmişlerdir. 

Yugoslavya' da 
(Birinci sayfadan artan) 

kın akrabası olan genç Yugoslav 
hükümdarını medhüsena etmekte 
ve hükümdarın vazifesindeki müş
kül vaziyeti tebarüz ettirmekte
dir. 

Lüçeafarul gazetesi ~Yugoslav 
Kralının tercümei ha ilerini yaz-

dıktan sonra şunları söylüyor : 
- < Şu fırtınalı zamanlarda 

milli barış ve zafere doğru seya
hat eden vapurların dümeni iki 
genç hükümdarın elinde bulun
maktadır. > 

Üniversul gazetesi , ikinci Pi-
yerin hanedanının ve milletinin 
şanlı ananesine ve müteveffa A
leksandrın < Yugoslayyayı koru
yunuz 1 > parolasını tatbika de
vam edeceğini tebarüz ettiriyor. 

Belgrad : 3 ( A. A. ) - Son 
hükumet darbesinin cereyan tarzı 
hakkında alınan tafsilata göre , 
harbiye nezaretinde General Si
moviç 'in riyasetinde toplanan yük
sek rütbeli subaylar' hareketin te
ferruatını tesbit ettikten sonra 
Nazırların tevkifine başlanmış, bu 
iş biter bitmez General Simoviç 
saraya giderek Kral Piyeri uyan
dırmış, kendisine şu sözleri söy
lemiştir : c Majeste bu andan iti
baren bir hükümdarın bütün sa
lahiyetleriyle Yugoslavyanın Kra
lısınız > 

Eski başvekili tevkife memur 
edilen yüıbaşı Rakoteviç kendi
sini nyandırdığı zaman başvekil 

bu salahiyeti nereden aldığını 

sormuş, fakat yüzbaşı tabancasını 
çıkarıp emre itaat etmesini ken
disine tebli~ etmiştir. 

Belgrad : 3 ( A. A. )- Tuna 
mıntakasındaki Banovin valisi hal
kı intizam ve fedakarlığa davet 
etmiş ve demiştir ki : 

- < Asayişın muhafazası mil
liyet ve dil farkı nazarı itibara 
almaksızın kardeşliğin idamesi bu
günün en büyük zaruretidir . > 

Nevyork : 3 ( A. A. ) - Bel· 
iraddan Nevyork Taymis gaze· 
lesine bildirildiğine göre , Yugos· 
lavya ile Almanya arasındaki dip· 
lomatik müzakerelerin bir çıkmaza 
girdiği ifşa edilmişti.r . Belgradın 
yüksek diplomatik mahf illerince 
vaziyet ümitsiz ve harb gayrika· 
bil içtinaptır. 

Belgrad : 3 ( A. A. ) - Res· 
men bildirildiğine göre , Hırv~t 
lideri Maçek Yugoslavya Başve

kil muavinliğini kabul etmiştir. 

- Yugoslavya hadiselerine dair 
Jiger tafsilat Radyo gazetesi 6Ü· 

tunumuzdadır -

-FllANSIZLARIN MA 

Berut : 3 ( A . A. ) -
günü Berut civannda F 
vetleri tarafından fl1 

yapılacaktır. 
Şamda, Berutta, f.fal 

Humusta gece sokağa çık 
ğı bakıdır. Polise karşı 
kişi tevkif edilmiştir. 

iki Y ugoalav vapııt" 
Bertin : 3 ( A. A. ! ,; 

repten Berline verilen btr 
göre, 13000 ve 1700 l 
iki Yugoslav vapuru ~ 
guııu Adiryalikte maY"..
parak batmıştır . Vapurl 
rettebatı kurtarılmıştır. 

Yunan Kralırıın 
kabulleri 

Atina: 3 ( A. A. >;. 
Kralı İngiliz Hariciye N• 
ile General Dili yenidell 
miştir. 

Zagreb: 3 (a. a.) -
mümessiti Kaşatiç bu~0 ~ 
dan Zagrebe dönecckl•r· 
in temasları müsbet 11 

zannedilmektedir. 

Mersin: 3 (TürksÖZ~ 
rinden) - Bir kaç gO 
mizde bulunan YunaP 
danına mensup Pr~nse'~ 
velki akşam valimıı • 
Örge ile Belediye reitl\t 
tat Toroğlu ve mınt• 
müdürü ha} Milat k•~ 
refikaları taraf ındall 11 

miştir. 

Dün öğle üzeri defo' 
lübünde prenses şcre 1 

tarafından bir ziyafet 1 ..ı. .. .., ,,. 
Ziyafete yukarda 111 

zatlard~n başka baf 
hinci ve refikaları "'~ 
maiyetindekilerdcP bl 
zır bulunmuştur, A 

Prenses öğleden~ 
portakal bahçelerini k 

Prenses lren ço ~ 
mütevazi, kibar ve ıe 
olup Hindistan, Tibet ıJ 
~u halde bir çok ye~ 
tir. Bir kaç aydanbe ol". :J 
mizde bu'unmakta ti",, 
lren müteaddid liS811 

konuşmaktadır. 

AYAM KAMA 
( Birinci sayfad_.., 

kette bulvnmaya 1'U 
:demez. Son Sovyel 

ile böyle bir ihtiın._al.nr·-ı 
ortadan kalkmışa ·r 

Botler diğer bl, 
ben de s:vyetlcr b•,,,. 
rasyonunun çok ş•'/ 
yet olduA"ll bahsindt 
Th.indell ile mutabık 
bildirmiştir. 

AMERİKA iTALYA 

BATI KESiUC~ 
(Birinci sayfa 1'f 

makta isede verile;,-.. 
İtalyan diptorn•1 ıtlil'• 
davet teşkil edece (!t-

Ncvyork : '· 
merika hükuıneb 
ateşesinin geri çJ 
ya hükumetinden. 
ti . ltalyan ateşesı 
larında bulunan \ftl 
rafından batırılaP 
lan hadisesinde 

l 

1 
1 
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Ceyhan mektubu 

Alili BİR HIRSIZ 
YAKAYI ElE VERDİ 
Fuhu,la mücadele 

Ceyhan : 3 ( Türlı:sö1ü muha
birinden )- Aslen Haymanalı o
lup dört be{'sene evvel Men.inin 
ArpacıKöyünde bir ma~aza aç
mak ve - müteaddid hayvan hır

sız.lama suçlarından dolayı yalı.:a· 
kalanarak)O eneye mahkum edi
len Veli~oğlu Kel Hüseyin adın
daki meşhur hırsız , bir aı alık fı
r(lr etmiş ve şimdiye kadar bir 
türlü ele geçirilememiştir . Bu ke
re bu adamın lnzamııın Sirkeli 
kö) üne geldiği ve burada tebdili 
hüviyet ederek çalışmakta oldu~ 
zabıtaya bilihbar , kaza jandarma 
karakol kumaddanı harekele geç
miş ve kendisi Sirkeli köyünde 
yakalanarakrmerkeze getirmiştir • 
Alınan ifadesinde kel Hüseyin su
çunu tamamen ikrar etmekle ad
liyeye teslim edilmiştir • 

• 
Zabıtamızın son günlerdeki fa 

aliyeti ciddrn mucini memnuniyet-: 
tir. Zira, kasabada her hangi bir 
ehemmiyetli veya ehemmiyetsiz ha· 
diselerin vukuuna meydan verilme
diQ-i gibi vukua gelen ufak tefek 
hadiselerinde sayısı sriinden güne 
azaltmaktadır. Bilhassa gizli fuhuş 
maksadiyle her vil!yet ve kaza 
lardan tirenle gelen, gerek Cey
han istasyonunda inen ve gerekse 
Sirkeli, Veysiye ve Mustafabeyli 
duraklarında inrrek araba ile ka
sabaya giren Fahişelere hiç fıısat 
ve aman verilmemektedir. Bu gün· 
lerdc böyle kadınlardan hergün 
bir danesi yakalanarak derhal A · 
dana emrazi zühreviye hastanesine 
sevk edilerek birçok genç vatan-
daşların herhargi bir fena' hastalı
h } akalanmalarının önüne sreçil
~ektedir. Bu hususta srerek tm
nıyet komiseri ve gerekse diğer 
emniyet mensupları vazifelerini 
bihakkın ifa etmektedirler. 

• 
Ceyhan Bota "e küçük kırım 

nıahııllesi halkına ait -170- baş 
kı~r hayvanatından -9- zı nehır 
enarındaki ~uvat denen yerde 

~Ünkü gün yayı:ırken zehirlendiğin-
en ölmüş \'e -91 - Başda has· 

talanmışdır. Alınan haberlere na· 
7aran bu sığırların o civardaki 
otlar üzerine başkası tarafından 
~asden atılan zehirli otları yiyerek 
oldüğü temin edilmektedir. Ala
kadarlar tetkikat ve tahkikat yap
maktadırlar. - M. Selçdk 

4-4-941 CUMA 
8.0() 
s.03 
8.ıs 
8.45/ 
9.0() 

12.30 
l:.?.05 
llso 
13.05 

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

Ev kadını-Yemek listesi. 
Program, Saaı ayarı 
Müzık : Karışık Şarkılar. 
AJANS haberleri 
Mü2ik : Halk Türküleri ve 

13 Şarkıları . 
. 201 

14.00 

18.0() 

18.03 

18.30 

19.Jo 

19,45 
19 50 
20.ıs 
20,45 
21.10 
ıı.-ıs 

Müz.ik : Karışık Pragram 
(Pi.) 
Program, ve Memleket saı ' 
Ayarı. 
Müzik : Radyo "Swıng" 
Kuarteti (l. Özgün ve Ateşt 
Böceklerı) 
Müzik : Çifte Fasıl Pror
ramı. 

Memleket Saat ayarı, ve 
AJANS Haberleri. 
Konuşma ~ Ziraat Takvimi. 
Mü-ıik : Karışık Şarkılar 
Radyo gazetesi. 
Temsil. 
Konuşma (lkti~at Saati) 
Müzik : Radyo Salon Or· 
kestrası 
Memleket Saat ayarı, A
JANS Haberleri; ve Ajans 
Ziraat, Esham Tahvilat Kam· 
biye Nukut Borsası (Fylt). 
Müıik: Radyo SaloD Oı kcıt-

2i 00 ruı Pıosrramının devamı. 

28.
251 

Müzik: Dans Mü:ıiQ'i (Pi.) 

Proanm ve Ka· 

Su Projelerinin 
tatbikine devam 

Vali teftişe 
çıkıyor 

Habt' r aldılımıza göre Vali 

NAFIA VEKALETi, ALACAGI ELLi MiL YON 
LiRALIK AVANSLA iŞLERi DEVAM ETTlRECEK 

B. Faik Üstün pazartesi günü Os
maniye, Hnruniye, Ceyhan ve 
Bahçe ka obasında bir tetkik sey
yahatine çıkacaktır. 

Nafia Vekaleti başlanan su ,---- - --- ----- - 
tesisatı işine devam edt'cektir. Ya- . B. Cemal Bardakçı 
pılması düşünülen işleıin masraf 

Yurdda ne Kadar 
Radyo IJ(lr ? 

Matbuat umum müdürlü~ü 
radyo difüzyon müdürluğü tarafın· 
dan neş'redilmekte olan aylık bül· 
tenin şubat nushasında kaydetti· 
ğine göre, memlc ketimizde radyo 
mevcudu (91241) rakamına yüksel
miştir. En fazla radyo bulunan vi
layetimiz (38907) rakamile lstan· 

yekunu 50 milyon liradır. Bu pa
ra Ziraat Bankasından temin edi
lecektir. Ancak, bu işin Büyük 
Millet Meclisi tarafından tasvip 
edilmttsi lazımdır. Para avans su 
retiyle temin edilecektir. 

Tahsisatın büyük kısmı ile 
Porsuk, Sakarya, ve Kızılırmak 

havzalarına ait pı ojelerin tatbikına 
geçilecek lir. 

Antakyalı Tevfik 
yine mahküm oldu 

Antakyalı Tevfik Kulun bar
da ve sokaklarda lüzümsü1 yere 
silah almasından ve serhoşluktan 
ve z..ıbita memurlaıından Vahabı 
vazifesi sırasında yaralamasından 
ve yene bu memura karşı cebir 
ve tehdit ikaı suretiyle mukave
metten dolayi tevkif edilmiş ve 
duruşması Adana ikinci Asliye 
ceza mahkemesinde görülmttkte 
idi. Bütün deliller toplandıktan son
ra busrün ceza kanunun 571,551, 
456 / ve 271 / 1 ve 258/2 madde
lerine müsteniden ve neticeten bir 
sene bir ay, 24 gün müddetle 
hapsine ve l 5 lira hafif para ce
zasiyle mahkümiyetine dair veri· 
len karar ikinci A~liye ceıa haki· 
mı TÔ öl zd.tarafından yüzüne 
karşı anlatılmıştır. 

HAlK[Vİ RliSliGiNDlN : 
( Konlerans ) 

Kıymetli Profesör ve kon
feransçılarımızdan Bay Sadri 
Maksudi tarafından 6 • 4 - 941 
pazar günü saat 18.30 da Evi
mizde ( Eski Uygur Türkleri 
ve medeniyetleri ) mevzulu çok 
değerli bır l.:onferans verile

cekt ir. 

Giri' Serbesttir. _ 

ADANA ASKERİ SATIN AlMA 

KOMİSYONUNDAN: 
1 - Tahminen beher ki

losu 137 kuruştan 5000 kilo 
sade yağ pazarlıkla alınacak
tır. Muvakkat Teminatı 523 li
radır. Pazarlığı 8 Nisnn /941 
Salı günü saat 15 .,dedir. fstek
Jilerin beıti giin ve saatta 
Adana Askeri Satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

__ __::...::::~--~K~IL~O:.-::f~IA~T~I~ 

En az En çok 
K. S. 1 K. S_ 

ClNSl 

"'Koza ı 
Ma. Parlağı -_-4-9,~'l...,.5- so.oo 
P. Temizi- 47,00 4i~ 

·K8piiii81ı----ı---v-: Pamuğu 
Ktevland l 
Susam 

59,50 
'27,00 

59,50 
'.l7,00 

K. Buğdaf-y~-----r--~
BuğdayTo._ ----ı---~ı 
- - Yerli ,. 
Arp-a -- ......,,...;.s;;..;,5;..:.5_1_-;-5-;;;,s;;;:5,......1 
Yulaf 6,375 6.375 

3 / 4 / 1941 
Kambiyo ve Bors a 
iş Bankasından alınmıştır - _ __. 

-Rayişmark r. _ -

ı:rank(Fransıı) _ 
Sterlin (ingilii)'--__ - 5.24~ 
Dolar (Amerika) _ 1132.2 
rrınk (iıvi.çrc) 

Tan gazetesi muharrirlerinden 
eski kıymetli ve idarecilerimizden 
Konya Valisi Bay Cemal Bardak
çı bir memleket ieyahatine çık
mış ve ~ehrimize gelmiş buluı.u
yor. Cemal Bardakçı bu vesile 
ile dün gazetemizi ziyarette bu
lunmuşlardır . 

T alebelETin Demiryoll rı 
Tenzilatı 

Devlet Demiryolları idaresi 
Nafia Vekaletinin lens bile talebe
ler için yeni kolaylık temin etmiş 
tir. Şimdiye kadar mektep talehe 
lcrine mahsus aylık karlları yalnız 
kazanç getirir işi olmıyan talebe
lere talbık olunuyordu. vyrıca işi 
olan talebelc rin şimdiye kadar is 
lifadeler i takarı ür etmiştir. Bu ye
ni şt· klin tatbikine ay başından 
itibaren başlanmıştır. 

DOGRU S[f [ff l[R TARif [Sİ t 

TATBİK M[VKİİN[ KONDU 
Devlet demir.> ollan ona hat 

istasywılariyle Avrupa hattı i ta . 
yonları arasında men'i olmak üle
re ha1ırlaııan mesajcri seyri seri 
ve seyri hafif doğru nakliyat ta
rifesi dün tatbike:: başlanmıştır. 

Bu tarifenin tatbikatıııtı ait ev
velce bazı m&lfımat v~rnı~tlk. Bu 

ZAYİ MOHOR 
Namıma kazılı mührümii 

kaybettim. Bu mühürle kiınse
yc borcum yoktur. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan ederim. 

Cırrıklı Hasan ağa karısı 

ve ekmekçi ReceR kızı . 

SAFiYE 

bldur. An~ ara ( 10809); lzmirde 
(6155); Bursa (3138) radyo vaı dır . 
Balıkesir, Eskişehir, lçel, Kırklareli 
Konya, Manisa, Samsurı, Seyhan 
ve Zonguldak vilayetlerinde de 
binden fazla radyo bulunmak-

tadır. 

Orta akullar Öğretmen 
ihtiyacı 

Maarif Vekaleti orla tedri ·nt 
müesseselerine yalnız edebiyat ve 
fen fakülteler meııınlarıııın değil, 
ihtiyaç görüldüğü takdirde diğer 
ybksek mektep mezunlarının da 
asıl \C yardımcı ınunllım olarak 
alınması alakadarlara bildirilmiştir. 

tarifeden dökme veya tamam va
gon muamelesi,> le nakledilen htı
muleler 200 kilodan a~ır denkler, 
iştial ve infilak edici maddel~r, 
asitler, para, esham, cıva ve gul-
yağ'ı gibi maddeler ile hayvan 
nakliyatı istifade edemiyecektir. 

Doğru nakliyat için bir müd-
tlet t8) in edilecektir. Ra müddet 
karşılıklı olnrnk ana hattan malın 
yüklendiği istasyondan Haydarpa
şaya kador geçecek müddet ile 
sirkeci - haydarpaşıı d niz nakli· 
·atı l~hı bir gfin ve Avrupa hat
ınO.an malın gı~cce i i tasyonn 

ldidar geQecek <>lan müddetin 
mecmuuna müsavi olacaktı. 

Yunan araz.isinden yapılacak 

nakli.> at ile Edirnede şehirle gar 
arasınçla yapılacak noldiyatıt nit 
üçretler bu i tssyç>nlorda yapıla

cuk te vi.> eler ile kabul olunacak
tır. 

Devlet demiryollarının bu doğ
ru nakliyat tarifesinin çok faydalı 
olacağı görülmektedir. 

000000000000000000000000000 
o o 

g Sadi Tek g o o 
u o 
g Halide Pişkin g 
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o 1 o 
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g Beklenen büyük tem•il g 
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g .Halle 7 perde g 
O Huıuıi Aıker • Tıarihi kostüm • /r.dihama ma ni O 
O olmak için numaralı yerler öğleden itibaren ~atılıyor O o o 
000000000000000000000000000 

SEYHAN DEfT[RDARUGINDAN : 
- Haz.ineyc it Kar tM dalyınnnın balık avlamak hakkile % 12 

saydiye resminin 20 Mıırt 9 l1 tarıhinden itibaren 3 senelik icnr ve 
iltizamı kap lı :zarfla artırmŞ)'R konulmuştur. 

2 - Senelık icar ve iltizam bedeli muhammcni 10,000 on bin lira 
lup 3 seneli~i 30,000 otuz bin liradır. 

3 - Artırma 7 Nisan 941 tarihine mü adif Pazartesi günü ııaııt 
15 de Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda y~pılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı muhammen bedrlinin yüz.de yedi 
buçuğu olan 2l50 liradır. 

5 - Talip olanların teklıf mektuplıırile teminat mektuplarını nr 
lırma ve ek iltme' ve ihtılfit kanununun 32 - 35 nci maddeleri muci· 
biııce 7 nisan 941 tarı hine müsadif pazaı teai günü saat on beşde 
komi yona tevdi etmeleri ve ~artnanıoyi görmek için de Adana Milli 
emlak kalemine mürac atları ilan olunur. 12817 '.20-2S-30-4 ıJ.3o Yarın ki 
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Sayfa 3 

•• •• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

BU AKŞAM 

~Aff [S[Rl[R SAHESERİ 

A 
SUVARE 

8.30 

Şarkın ve Mısırın kudretli sanatkarı, sehhar bakışlı 
dilber yıldızı 

F RÜŞTÜ 
nuıı ibdakerdesi 

f Saadet Yuyasıl 
TÜRKÇE s~zlr, sözlü, ARAPÇA ıarkılı 

Yakıcı ve hüziin verici şarkılar arasında geçen bir a k 
faciası ... Namus ve şerefine sadık bir kızın romana ... 

Şehvani ht!veslerini ~atmin için g~nç kızlan iğfal 
etmek istiyenlerc karşı iffel ve ismetini 

mudafna etmeği bilen bir genç kızın 

• • mücadelesi 

• • • • • • • • • • • 1 
1 • 1 : • • • • 1 • 

: DiKKAT · 
Müdüriyet, ana, baba ve bilhaaıa g•nçlere · 

bu filmi hararetle tav•iy• eder • • • 1 • • • • • 

• 
11 Nisan cuma günü akşamı 

İSTA BUl ~EHİR TİYATROSU (OARÜlBEOAYİ) 
BiRiNCi TEMSiL 

1 • • • • • • • • 1 Kirahk Odalar!• 
1 ....................... .. 
_...,.,,....~~D-----0 __...K T....._._O___._R~·~ı 

~alçın !~i~~~eh~=~' (Zakir) 1 

1 

Kızılay Ulucm.ıi raddesi istiklal likokulu karşısında ! 
Eski inan yazıhanesınC!e yeni açtığı muayenehanede her 

. gün hastalarını kabul eder. 12762 -~-=:.:.~J 

Memleket Hastanesi Bevliye mütehaısısı 

· OH. OPERATÖR S im Erkun 
Kadın, erkek idrar yolları (böbrek, mHane IJe erkek 

tenasül hastalıklarını) 

Kızllay C dd lnd , 1 llkUU Okulu k•rfıaındakl 
mu yenehan inde tedaviye bafledı . 

12778 21-:-30 T lefon : tea 

ilan 
BEDEN l[RBİY[Sİ SEYHAN BÖlGESİ BA~KANU~INDAN: 

(AÇIK ATIŞ POLiGONU INŞAA Ti ILANI) 
- Eksiltmeye konulan iş: Adana Açık Ata~ Poligonu inşaatı. 

2 - Keşif be<leli: 8534 lira 23 Kuruştur. 
3 - Eksiltme: 18, Nisan, 1941 cumn günü saat tam on yedi'do 

HiikGmet r ısın<lu Beden terbiyesi Sayhan bölgesi bina
sında Bölge ~la ranttğı bürosunda teşkil edilecek koınisyo· 
nun<lu kupalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna bağlı mütcferrl •vrak Adana'· 
da Nafia Müdtirlüğünde görülebilir. 
a - Eksiltmeye girmek için 640 lira 10 kuruşluk muvakkat 

temiİrnt verme} ı1 v bu işi yapabileceklerine dair Na
fia Müdürlüğiiııdeu t. sdik1i evrak göst rmaleri lazım· 
dır. 

b - isteklilerin teklif mektuplarını üçüncü madded yazılı 
saattan bir snat evveline kadar Komisyon Başkanlığı· 
na ınnkbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

c - Posta ile gönderilecek tekliflerin dış 'zarfı mühür mu
mu ile iyice k{lpntılıııı~ olmnsı lazımdır. 

d - Postada olacak g cikmeler kabul edilmez. 
2-4-8 



Sayfa 4 

.......................... • • 
Radyoları~ Şahı J 

• ı 
MEDİATOR i 

• • 
Her modelde ve her ı 
keseye elverişli yeni 
gelen radyolarımızı 

görmeden başka 
makine almayınız 

1 Muharrem Hilmi Remo ] ı 
ı 

A 6iJin 11•1• cet/. N.. 112 T ~lgrtıf : Ren o • AJana ı 

- Tele/en: 110 ı 

12755 .. 

···~··'°"°'~< +t+++O+++t+++i 
----------------~--------~ FEMil 
Bayanların sıhhi arkadaşı 

Birçok bayanlann 
sıhhi, aylık temizlikle
rinde iÖsterdikleri a
likasızlılc, mühim ra
hatsızlık ve hastalık

lara yol açmıştır. işte 

bundan dolayı, her: sa-
yın bayan, adet za

manlannda bu gibi .hastalıklardan korunması için~yalnız 
(FEMıL) kullanmalıdır. Rahat,~sıhhi, pratik, bir kolay
lıkhr. (FEMıL) in hususiBAGLARI da vardır. 

ECZANElEROEN VE TUHAF İYE, ITRİYAT 
MAGAZALARINOAN ARAYINIZ 

Cenup Mıntakası deposu : Balari Dirı1 Ticaretlaane•İ L Yaicamü cioarı No. 1~ 

TIMOFÜJ 

(ABDEST BOZAN) DEDiGIMiZ $ERITLER 
Bunlann uzunluklan, dört" metreden on' metreye kadar 

olur. Bunlar bağırsaklarda kanlanmızı emerek iştihayı ke
ser, kannda ağnlar, sancılar yapar. Zayıf, kansız, derman
sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. ' Tedavi ile vü
cuttctn atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

TİMOFÜJ 

. 1 
Bu kurtların en birinci devasıdır. l\uı~nn içinde kul-1 

!anış tarzıbazılıdır. Her Eczaned9'bulunur SJbh,.t _ Veµl.-
nin müsaadesini haizdir. 12761 

1 V~WWW~-11WFlliW'11tr-ıa .ı- ~ lJJ\.. jJ kl\J 

TORllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• l•rihl : '1888 

Sam11ye•i: 100.000.000 Tiırlc Lir•n 

Şu~e ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve tiurf her nevi ~anlca muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraaı:Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile 

apfldaki pli.na röre ikramiye tlafıblacakbr. 

4 Atlet 1080 üraJık .000 Lira 
4 • 500 • 2000 " ' " 25Q 

" 
lQOO 

" 40 
" 100 

" ~ " 100 
" 50 

" 
5(18 

" 120 
" 40 

" 4ltO 
" 160 il 20 

" 3280 il 

DIKKA T : Heıaplanndaki paralar ltir sene itin~• 50 
liradan aşatı düşmiyenlerc ikramiye çıktıjı tak.lir.le yiiztle 
20 fazlasile verilecektir. 

iŞ BANKASI 
KOÇOK TASARRUF HESAPLARI 

1941 
/Jaamiye Pldnı 

KRŞlDELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Aıustos, 3 lk.iocatt"frİD 

tarihlerinde yapılır. 

&941 lKRAMIYELERI 
ı Adet 2000 Liı-alak. - 2.000 Lira 
s " 

1000 
" - 3.000 

" 1 " 760 
" - 1.MO 

" 
' il 500 

" - 2.000 
" • " 

150 
" - 2.000 il 

il il 100 il - s.~ il 

IO il 50 
" - <i.000 

" soo 
" 20 

" - 6.000 
" 

Kuralar Mnede 4 defa, 11 - Eylul, 11 lirincikinun, 
1 J Mart ve 11 Haziran:tarihlerinde çekilecfktir. 

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

Türkiye it BankU1na para yatırmakla yallnız para biriktirdlil 

olmaz, ayna zamanda talil·.iniıi de denemiş olursunuz. 

DEl'f H~L 1(- S 

12567 IER ECZUAIDJE BULUNUR 
r 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltac 
HASTALARINI HER SON MUSTAFA RlfAl 
ECZAHANESİ OSTONOEKİ MIJA YENEHANESIUE 

Abone ve İlan 
Şartları 

Seneliti 1200 Kr. 
Alb aylatJ 600 ., 
Qç aylıjı 300 ., 

Aybk ta abone edilir. -ilanlar leln .......,. 
mUraca•t etmellıllr. 

llBUl EDER 

-.. 
Sahip ve B-.muharriri 

fERlD CELAL aov 
Umumi Nefriyat Müdikl 

MACiD G0ÇL0 

Bualchtı yer : TORKsôZO 

:········ • 
1 T • UR K S 
1 

1 GAZETEveMATBAASI 

__ .. _ .. ____ _ 
----

T .. k .. ~ Matb KiTAP, MECMUA ÇEK, BİLET, AflS, PLlH HAR 
ur SOZu ası WLOMUM MATBU iSLERiNi TORllYEDE il 

-· -- ...... -- --~· _.. -. --
MATBAALARA REKABET EDER DERECEDE TA 

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

TürkSÖZlÜI cnnt kasma : -
Sağlam, Temiz, Zarif Cilt- ( Türksözü 

Müeellithanesinde Yapılır. 
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